
FONDO SOCIAL EUROPEO

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDE do 6 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de 
subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da 
poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2019 a 2021 (cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do 
programa operativo FSE Galicia 2014-2020) (código de procedemento BS623C)

A presente orde reguladora pretende impulsar programas baseados principalmente na
atención a persoas que atravesan por procesos de enfraquecemento dos seus vínculos
persoais  e/ou sociais  e  que  precisan  dun  acompañamento técnico que  facilite  e/ou
posibilite  a súa inserción social  e laboral.  Dentro deste contexto,  os  perceptores de
rendas  mínimas,  persoas  pertencentes  a  colectivos  con  dificultades  de  integración
social  como  a  comunidade  xitana  e  as  persoas  inmigrantes,  entre  outros,
considerásense grupos vulnerables e, polo tanto, susceptibles de ser destinatarios de
accións que os acompañen no seu proceso de cambio. Estas tipoloxías de programas
serán cofinanciados nun 80 % con fondos FSE no programa operativo FSE Galicia 2014-
2020.
Obxectivo temático. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera
forma de discriminación;  prioridade de investimento .A  inclusión activa,  tamén con
vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a
mellora da posibilidade de atopar un emprego.
Obxectivo específico: Mellorar a inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco
de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados
de inserción. 

PLAN  DE INCLUSIÓN  SOCIAL VIVEIRO  COMUNIDADE  XITANA 

ACTUACIÓNS CONCEDIDAS

1- Inclusión sociolaboral e transición ao emprego
     Itinerarios de inserción
2- Familias en exclusión social:Educación e apoio familiar.
3-Formación adaptada:Formación dixital.
4-Formación adaptada:Competencias Clave
5-Formación adaptada:Competencias Clave 2
6- Formación adaptada: Formación preparación de ESO
7-Reforzo Educativo para menores :E.Primaria
8-Reforzo Educativo para menores :E. Secundaria
9-Reforzo Educativo para menores :Reforzo verán


