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Introdución

.
No ano 2015, nun contexto, que segue a ser, moi complicado, multiplicamos os nosos esforzos para

mellorar as posibilidades de acceso ao emprego das persoas coas que traballamos. A chave foi a consolida-

ción dos nosos servizos integrados de emprego, que incluíron este ano o fortalecemento do PROGRAMA
ESTEO, un espazo de busca de emprego colaborativo entre persoas de diferentes perfís, seguindo un

modelo que está a desenvolverse noutras partes do Estado, e do que fomos, como noutros ámbitos,
pioneiros en Galicia.

A Plataforma é un Proxecto en común que naceu no ano 1998 entre representantes das asociacións

e entidades que estábamos a traballar en Santiago e comarca na loita contra o desemprego xerador de

pobreza e exclusión. Dende entón, fomos ampliando a gama de servizos e alternativas para as persoas coas
que traballamos: orientación especializada, formación adaptada para estas persoas e colectivos, impulso do

cooperativismo e doutras experiencias de economía social no marco da Rede Eusumo, entre outras. Salientamos no ano 2015, dentro do ámbito das empresas de inserción, o importante traballo desenvolvido no

marco de AEIGA (Asociación de Empresas de Inserción de Galicia). Obtivemos tamén uns importantes
resultados no ámbito da inserción laboral por conta allea e consolidamos un Programa, do que somos
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modelo en Galicia, de Preparación de Probas de Competencias Clave cunha cada vez máis ampla extensión territorial e cuns resultados magníficos.

A nosa vocación de rede, ben coñecida, queda afianzada co traballo en rede na nosa dinámica inter-

na que mantén unha colaboración continuada e permanente cos Equipos de Inclusión da nosa zona en

sentido moi amplo e con outros concellos e entidades. Ademais do traballo, mencionado que realizamos a

prol do desenvolvemento das Empresas de Inserción en Galicia. Redes que se suman ás que xa conformamos na EAPN, Compostela Integra, Pacto polo Emprego de Santiago de Compostela ou a Rede Eusumo.

No referente á participación e colaboración coas administracións públicas para mellorar as políticas

e actuacións dirixidas cara as persoas e colectivos cos que traballamos, salientamos no 2015 o fomento da

implantación das cláusulas sociais e especialmente a reserva de mercados establecida como norma, xa,

pola Xunta de Galiza, e a colaboración de forma moi activa na elaboración do novo Plan de Emprego
2016-2020 do Concello de Santiago de Compostela.

Compre, para rematar, os agradecementos, en primeiro lugar a todos e todas os e as que confor-

mamos a nosa rede; aos técnicos e profesionais, ás diferentes administracións públicas e entidades que
apoian economicamente os nosos proxectos. Por último, e moi especialmente, ás propias persoas polas
que traballamos; pola súa confianza en nós e nos nosos servizos.
GRAZAS.

www.plataformapoloemprego.org

Presentación

.
A Plataforma polo Emprego é unha asociación na que participan diferentes entidades de carácter

social de Santiago de Compostela: Asociación de Empregadas/os de Fogar Xiara, Asociación Fonte da

Virxe, Asociación de Inmigrantes Gondwana, Asociación de Mulleres A Lagoa, Asociación de Mulleres
Liberanza, Asociación de Mulleres Recandea, Asociación Veciñal A Xuntanza, Asociación Veciñal Polígono

de Vite, Centro de Traballo e Cultura de Cáritas Interparroquial de Santiago, Centro Xuvenil Don Bosco, Coordinadora do Barrio de Vite, Cruz Vermella de Santiago e Fundación Secretariado Xitano e os

Equipos de Inclusión de Ames, Arzúa, Lalín e Noia. No ano 1998, nace como plataforma aberta de asocia-

cións e entidades, coa idea de debater e propoñer iniciativas en torno ao emprego dirixidas sobre todo,
aos colectivos sociais máis desfavorecidos.

Promover, a través do traballo en rede e por medio da inserción laboral, a integración das

persoas en risco ou situación de exclusión social, tendo en conta os seus dereitos e a súa dignidade.

A Asociación Plataforma polo Emprego, quere ser unha entidade que dinamice o traballo en

rede, referente no seu contorno e influínte no deseño das políticas sociolaborais. Que preste un servizo de
calidade a través dunha xestión eficiente, dun financiamento e infraestrutura estable, e con profesionais
especializados e comprometidos.



Dar a coñecer a situación das persoas que se atopan con especiais dificultades para o acceso



A promoción do emprego e da inserción sociolaboral das persoas que se atopan ou están en



ao emprego e para o acceso á formación.

risco de exclusión social e/ou que atopan dificultades para o acceso ao mercado laboral.

A promoción da participación en rede e o debate nas cuestións que constitúen o obxecto
da Plataforma polo Emprego.

Cabe destacar a avaliación continua no que se refire á constatación dos resultados dos proxectos,

tanto de inserción laboral por conta allea como por conta propia. A nosa filosofía de intervención social a
través do plan integral para inserción laboral, substéntase sobre catro pilares básicos: Personalización do

proceso de busca de emprego por conta allea ou propia; Acompañamento Social cando é necesario, sobre todo nos casos onde se presente escaseza de recursos laborais e sociais; Coordinación Social entre

proxectos que se desenvolven na cidade e comarca para aproveitar os recursos humanos e sociais ao máxi-

mo posible; e Participación en Rede para evitar solapamentos e desorientación nas persoas participantes
nos programas de emprego.

www.plataformapoloemprego.org

3

Datos das persoas participantes 2015

.
Durante o ano 2015, ó número de participantes foi de 849 persoas.
PERSOAS PARTICIPANTES 2014
Mulleres

454

53,47 %

Homes

395

46,53 %

TOTAL

849

100%

A procedencia das persoas que participan nas actividades é moi diversa: a maior parte son remitidas

por persoas que participan ou xa participaron nas actividades, algunhas son enviadas polas asociacións
integradas na Plataforma, e outras por entidades que colaboran habitualmente con nós.

PROCEDENCIA DAS PERSOAS PARTICIPANTES NO ANO 2015
A través de outras persoas participantes

4

.

243

Equipo de Inclusión de Ames

29

Asociacións de persoas con discapacidade

7

Equipo de Inclusión de Lalín

25

Asociacións de mulleres

5

Equipo de Inclusión de Noia

25

Cáritas

60

Iniciativa persoal

106

Centro de Traballo e Cultura

92

Outras Asociacións

39

Concello de Santiago de Compostela

67

Programas de Drogodependencias

11

Cruz Vermella Santiago

12

Ns/Nc

128

Acto de presentación da Memoria 2014

www.plataformapoloemprego.org

Datos das persoas participantes 2015
NACIONALIDADE
Unión Europea

TOTAL

Galicia

346

Resto do estado

Resto de Europa

197

Outros

37

1

América

217

África

49

Asia

2

DISTRIBUCIÓN POR IDADE E SEXO

MULLERES

HOMES

TOTAL

De 26 a 35 anos

119

87

206

De 46 a 55 anos

106

98

204

2

3

De 16 a 25 anos
De 36 a 45 anos
De 56 a 65 anos

47

56

138

133

41

17

Máis de 65 anos

1

Ns/Nc

NIVEL ACADÉMICO

Sen estudos ou estudos sen homologar

103

271
58

2

2

4

MULLERES

HOMES

TOTAL

74

82

156

226

E.X.G. / Graduado escolar

184

410

ESO

53

49

102

Ciclos /F.P

36

44

80

Bacharelato

31

Superiores

25

Ns/Nc

9

9

ESTUDOS SEN HOMOLOGAR

E.X.G. / Graduado escolar
ESO

23

34

4

13

MULLERES

HOMES

TOTAL

47

30

77

1

1

Bacharelato

58

40

Superiores

27

14

Ciclos

54

12

www.plataformapoloemprego.org
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2

98

18
41
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Programas

PROGRAMA ESTEO

.

DEFINICIÓN

O Programa ESTEO é un proxecto dirixido a persoas en risco de exclusión social e/ou en
situación de desemprego para a creación e apoio de equipos de busca de emprego colaborativo, aos que se dota de distintas ferramentas de traballo grupal e individual (coaching,
orientación, información, formación…).

ENTIDADES
COLABORADORAS

Concello de Santiago de Compostela, Obra social “La Caixa” (CaixaBank) e
Fundación J. Otero e C. Martínez.

OBXECTO

 Formar equipos heteroxéneos como máximo de 20 persoas con diferente: formación,
experiencia, idade.... dotando a cada equipo de persoal técnico coordinador, poñendo a
disposición dos equipos formados persoal técnico de apoio necesario
(orientadores, coach, técnicos en autoemprego,…).

 Desenvolver actividades grupais e individuais motivadoras para a busca de alternativas
laborais que faciliten a inserción sociolaboral poñendo en práctica estas actividades a
través dunha busca activa de emprego.
 Implicar entidades económicas, sociais e organizacións de carácter empresarial no éxito
do proxecto.

6

DESTINATARIOS

Persoas desempregas en situación de risco social ou difícil inserción laboral.
Total: 22 persoas (Mulleres: 16 e Homes: 6)
 Formación de equipos de traballo.

 Deseño e desenvolvemento de actividades de apoio e desenvolvemento persoal
e grupal en función das necesidades do equipo.
ACTIVIDADES

 Coaching individual e grupal.

 Participación en xornadas, seminarios, foros e todos aqueles eventos de carácter socioeconómico e social relacionados co emprego, en especial os que centren a súa atención
na economía social (cooperativas, Empresas de Inserción Laboral...).
 Actividade de sensibilización e coñecemento doutras alternativas laborais: O autoemprego.

RESULTADOS

 6 persoas participantes en formacións cualificadas
 2 Grupos constituídos
 10 Insercións laborais

Momento dunha sesión grupal

www.plataformapoloemprego.org
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PROGRAMA EMERXENDO - PROGRAMA ACHEGANDO

.

DEFINICIÓN

O Programa EMERXENDO e ACHEGANDO desenvólvense no marco das políticas de inclusión social da Xunta de Galicia. As actividades realízanse en rede coa participación das
entidades que forman a Plataforma polo Emprego, entre elas atópanse os equipos de
Inclusión de Ames, Arzúa, Noia e Lalín; tamén o Concello de Santiago, Cuntis e Ordes. O
seu fin principal é contribuir á integración social dos colectivos que se atopan en risco de
exclusión social.

ENTIDADES
COLABORADORAS

Consellería de Política Social (Dirección Xeral de Inclusión), Fondo Social Europeo (FSE) e
Concello de Santiago.
 Adquisición dunha formación en competencias básicas que permitan mellorar a súa
cualificación socioprofesional e así facilitar o seu acceso ao mercado laboral.

 Adquisición de formación socioprofesional que incida directamente na empregabilidade
das persoas desempregadas.


Implicación do tecido empresarial no desenvolvemento na inserción laboral e no mantemento do posto de traballo

 Mellorar as condicións de empregabilidade das persoas inmigrantes fomentando o
achegamento da cultura galega á cultura de cada país das persoas inmigrante e
emigrantes de retorno.
OBXECTO

 Mellorar as habilidades sociais cara o emprego e a propia autoestma das persoas inmigrantes e emigrantes retornadas.

 Complementar os programas de integración sociolaboral que levan a cabo outras entidades e administracións da cidade ofrecendo actividades informativas e formativas
de asesoramento e de orientación para a busca de emprego, que implican actuacións
de acompañamento social e intermediación laboral que den resposta as necesidades
psico-social de cada persoa.
 Coordinación social entre as diferentes entidades e administracións da cidade, para
evitar a dispersión dos e das participantes e aproveitar ao máximo os recursos existentes.

 Adquisición dos e das participantes dos recursos persoais, habilidades e hábitos prelaborais básicos para desenvolverse por si mesmos no mercado laboral.

DESTINATARIOS

Os participantes principais son persoas identificadas cos criterios da Dirección Xeral de
Inclusión Social ou persoas que pola súa situación social actual poden estar en risco de
exclusión social

ÁREAS XEOGRÁFICAS DA
ACTUACIÓN

Comarca de Santiago de Compostela (Ames, Teo, Val do Dubra, Negreira, Boqueixón e
Brión) e comarcas de Sar, Ordes, Arzúa, Noia, Lalín e Cuntis.

ACTIVIDADES

 COMPETENCIAS CLAVE PARA ACCESO Á FORMACIÓN AFD: Formación básica para a
preparación das competencias nivel II que se esixen para a participación en cursos de
formación ocupacional oficiais que aporten, coa súa superación certificados de profesionalidade. Este ano realízáronse 9 cursos de preparación de competencias clave en
Santiago, Ames (Milladoiro , Bertamiráns), Padrón, Noia, Rianxo, Cuntis, A Estrada e
Ordes.

www.plataformapoloemprego.org
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Programas

PROGRAMA EMERXENDO - PROGRAMA ACHEGANDO
 FORMACIÓN SOCIOPROFESIONAL: A formación socioprofesional que se impartiu este
ano foi: Apoio domiciliario e alimentación familiar e Operario/a de carnizaría. Con
contidos da formación que ten certificado de profesionalidade, con módulos de
emprendemeto, competencia lingüística, habilidades sociais para a busca de emprego
e igualdade.

ACTIVIDADES

 ITINERARIOS DE INSERCION SOCIOLABORAL: actividades informativas e formativas de
asesoramento e de orientación para a busca de emprego, que implican actuacións de
acompañamento social e intermediación laboral que den resposta as necesidades
psico-sociais de cada persoa coa que se traballa, este ano foron 50 persoas.

Sesión de orientación

8

PROGRAMA CABO DELA

DEFINICIÓN
ENTIDADES
COLABORADORAS
OBXECTO
DESTINATARIOS
ÁREAS XEOGRÁFICAS DA
ACTUACIÓN

Accións formativas para a inserción sociolaboral encamiñadas á procura da igualdade de
oportunidades.
Deputación provincial de A Coruña.
Facilitar a inserción sociolaboral das mulleres que polo contexto social e/ou familiar se
atopan en risco ou situación de exclusión social.
Mulleres con difícil acceso ao mercado laboral. Total: 125 mulleres.
Comarca de Santiago de Compostela (Ames, Teo, Val do Dubra, Negreira, Boqueixón e
Brión) e comarcas de Sar, Ordes, Arzúa, Noia, Lalín e Cuntis.
 Realización de titorias individuais de adestramento en habilidades para a busca de
emprego co adestramento nas TIC.

ACTIVIDADES

 Realización de obradoiros de emprendemento co fin de formar e promocionar o espírito emprendedor.

 Formación en igualdade de xénero incorporada transversalmente en todas as actividades do programa.
 Realización de accións formativas en competencias clave nivel II.

www.plataformapoloemprego.org
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PROGRAMA CONSTRUÍNDONOS

DEFINICIÓN

Programa para contribuír ao fomento do asociacionismo das mulleres inmigrantes e á
construción dunha identidade cidadá.

ENTIDADES
COLABORADORAS

Concellaría da Área de Servizos Sociais, a través do Departamento de Muller e Igualdade,
Concello de Santiago de Compostela.

OBXECTO

Potenciar o asociacionismo feminino e a participación das mulleres en todos os ámbitos.
Coordinar esforzos e planificar actuacións conxuntas reforzando o asociacionismo e promovendo a participación individual e das entidades sociais de relevancia existente na zona, das mulleres en xeral e das mulleres inmigrantes en particular.

DESTINATARIOS

Mulleres inmigrantes e emigrantes retornadas de Santiago de Compostela e comarca de
forma especifica, e as mulleres de Santiago de Compostela de forma xeral.

ÁREAS XEOGRÁFICAS DA
ACTUACIÓN

ACTIVIDADES

Santiago de Compostela e comarca.
 Uso de novas tecnoloxías de comunicación na busca de emprego e habilidades sociais:
CURRUNCHO DAS TICS

 Organización de seminarios de traballo, encontros e conversatorios con outras entidades que traballen co colectivo inmigrante e asociacións de mulleres en Galicia.

Diferentes accións

www.plataformapoloemprego.org
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Orientación e Inserción Sociolaboral

.
A Área de Orientación e Inserción Sociolaboral enmárcase dentro do Programa Emerxendo e do

Programa Cabo Dela, financiados pola Consellería de Política Social e a Deputación da Coruña respectivamente.

Esta área ten como finalidade desenvolver accións destinadas á inserción sociolaboral, de todas

aquelas persoas que estean desempregadas ou que precisen mellorar a súa situación laboral, prestando

unha atención máis especifica a aquelas persoas que se atopan en situación ou risco de exclusión social ou
de especial dificultade á hora de inserirse laboralmente.
PERSOAS PARTICIPANTES ORIENTACIÓN

Nº

Mulleres

377

TOTAL

704

Homes

327

%

54%

46%

100%

As actividades da área de orientación e inserción laboral desenvólvense en dúas liñas de actuación:

1
0

accións dirixidas ás persoas desempregadas e accións dirixidas ás empresas.

Accións dirixidas ás persoas desempregadas

A primeira acción, é a de acollida da persoa que chega a nosa Asociación. Despois, coa participación

da persoa interesada, deséñase o plan personalizado de inserción co obxecto de facilitar a súa integración
no mercado laboral. Nas primeiras entrevistas obtense información da súa situación laboral, formativa,

familiar e socioeconómica, que serve de punto de partida para coñecer os seus recursos, as súas competencias e as súas posibilidades de emprego. Para poder levar a cabo o plan personalizado de inserción é
moi importante acadar o compromiso da persoa para unha procura activa de emprego. Dende o primeiro
día téntase crear hábitos de traballo activos e constantes na procura de emprego.
As actuacións básicas que se levan a cabo son:
- Información e orientación sobre os empregos preferentes aos que pode optar segundo o perfil
persoal e o mercado laboral: elaborar unha listaxe de empresas onde pode concertar unha entre-

vista, información de ofertas de traballo e posta en contacto coas ofertas de emprego xestionadas
pola Plataforma.

- Dependendo dos casos, ás veces hai que centrar o proceso na inserción social: mellora das súas
habilidades sociais básicas, hixiene persoal, resolución de conflitos e toma de decisións, autoestima, etc.

www.plataformapoloemprego.org

Orientación e Inserción Sociolaboral
- Asesoramento e/ou elaboración do Currículo Vítae: atopámonos con que moitas das persoas participantes non saben como facer un Currículo Vítae. A estas persoas comezamos por proporcionarlles

un novo modelo de historia laboral, práctico e manexable, asesorándoas sobre a realización dos
mesmos para que no futuro poidan modificalos e actualizalos elas mesmas.

- Asesoramento e/ou elaboración de cartas de presentación como acompañamento aos Currículos
Vítae, explicando a súa estrutura, os contidos xerais e a linguaxe deste tipo de cartas.

- Información e orientación sobre cursos de formación, ben sexa para a mellora e reciclaxe da súa
formación ou para o inicio da súa profesionalización nun novo sector.

- Elaboración dunha guía personalizada onde se lle inclúen as empresas ás que pode ir a deixar o Cu-

rrículo Vítae e onde poida levar un rexistro das súas accións: datas de entrega do Currículo, empresas, persoas e números de contacto, etc.

- Tendo en conta características especiais das persoas, as accións de acompañamento ou titorización
poden ser mais ou menos intensas.

- Información sobre ofertas de emprego que saian publicadas para a cidade de Santiago de Compostela, da súa comarca, ou doutras cidades de España nas que algunha persoa participante queira atopar traballo.

- Asesoramento para as entrevistas de traballo, que pode ser de carácter xeral ou máis específico,
orientado a procesos de selección concretos.

- Asesoramento e orientación no referente ás relacións laborais: dereitos laborais, contratos de traballo, convenio colectivo, nóminas, etc.

- Orientación no uso de novas tecnoloxías de cara á procura de emprego (dende aprender e practicar

con programas de ordenador en xeral, como facer procuras por Internet, o uso do correo electrónico, etc.), e tamén para a mellora de habilidades na súa vida diaria.

- Encamiñamento para a realización de proxectos de emprendemento cara a área da Plataforma que
se ocupa deste ámbito.

- Cando unha das persoas participantes consigue un posto de traballo, realizamos una tarefa de se-

guimento e de apoio, interesándonos polo seu grado de satisfacción, polas súas condicións laborais,
polas súas necesidades de formación, etc.

Para ofrecer un mellor servizo, procúrase traballar en coordinación con outras entidades prestadoras

de servizos coas que teñen contacto as persoas participantes nas actividades de orientación: Concellos, entidades formativas, entidades de procedencia, etc.

www.plataformapoloemprego.org
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Orientación e Inserción Sociolaboral

Accións dirixidas ás empresas

Dende a Asociación Plataforma polo Emprego, ofrécese tamén un servizo de intermediación laboral

entre as empresas e as persoas demandantes de emprego. Hai empresas que nos chaman porque xa nos

coñecen e outras ás que nós visitamos, tomando como criterio de selección para estas visitas, as ocupacións solicitadas e a experiencia anterior das persoas desempregadas inscritas na nosa Asociación.
Tipo de accións levadas a cabo:

- Presentar a Asociación e os programas que desenvolve ás empresas para conseguir un contacto
que se manteña no tempo.

- Ofertamos un servizo de intermediación e selección de persoal rápido e axeitado ao perfil solicitado pola empresa.

-

Planificamos accións formativas axeitadas ás necesidades das empresas para facilitar a inserción
das persoas participantes.

- Servizo de seguimento personalizado das persoas contratadas e das demandas da empresa colabo-

1
2

radora.

- Labor de concienciación do papel das empresas no desenvolvemento da sociedade e da posibilidade de incorporar na xestión da súa empresa criterios de Responsabilidade Social Corporativa.

- Xestión e seguimento das ofertas de emprego que nos fan directamente á Plataforma.
A xestión das ofertas de emprego faise dependendo das demandas da persoa ou empresa que fai a

oferta:

- A maior parte das veces, facemos unha preselección de varias persoas, de acordo co perfil profesional demandado, para que participen no proceso de selección que fará a propia empresa.

- Noutras ocasións, somos nós os que seleccionamos á persoa que consideramos máis apropiada
para cubrir o posto de traballo.

- Unha vez comezada a actividade laboral, continúase a acción cun seguimento tanto coa empresa
(rapidez de resposta da oferta, satisfacción co desenvolvemento no posto de traballo da persoa
remitida, etc.); como coa persoa que comeza a traballar (satisfacción coas tarefas a desenvolver no
posto de traballo, coas condicións laborais, etc.).

www.plataformapoloemprego.org

Orientación e Inserción Sociolaboral
Insercións laborais
INSERCIÓNS POR SECTOR

MULLERES

HOMES

TOTAL

Administración

4

0

4

Comercio

5

1

Emprego doméstico

1

0

1

Limpeza

2

1

3

Actividades educativas

Agricultura, gandeiría e pesca
Construción

Hostalería
Servizos

1

0

0
0
4

3

3

1

1

1

5

1

1

6

5

6

Transporte e almaceamento

1

2

TOTAL

23

10

33

MULLERES

HOMES

TOTAL

De 1 a 6 meses

3

5

8

De 7 a 12 meses

1

2

3

Indefinido /Por obra

18

2

20

TOTAL

23

10

33

TIPOS DE CONTRATO

Menos dun mes

1

1

Entrega de certificados dos cursos de formación socioprofesional

www.plataformapoloemprego.org
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Formación

.
No ano 2015 realizáronse nove cursos de preparación para as probas de competencias clave nivel II.

Destas accións formativas oito impartíronse no marco do Programa EMERXENDO-COMPETENCIAS da
Dirección Xeral de Inclusión Social, e un das accións foi no marco do programa europeo Urbana SantiagoNorte que desenvolve a Concellaría de Economía e Emprego do Concello de Santiago de Compostela.
CURSO. PREPARACIÓN PARA AS PROBAS DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II
OBXECTIVOS XERAIS

Adquisición dos coñecementos necesarios para a superación das probas (Competencias
Clave) para o acceso á formación AFD.

IMPARTE

Plataforma polo Emprego coa participación dos equipos de Inclusión de Ames, Arzúa,
Noia e Lalín e Concello de Santiago.

CONTIDOS
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TEMPORALIZACIÓN
PARTICIPANTES
DESTINATARIAS/OS
NÚMERO DE CURSOS
ÁREAS XEOGRÁFICAS DA
ACTUACIÓN

Lingua Galega nivel 2, Lingua Castelá nivel 2, Matemática nivel 2
Do 26 de febrero ao 23 de maio de 2015.
125 participantes

Participantes de Inclusión Social, residentes da zona norte de Santiago e persoas interesadas en xeral.
468 horas (Total: 9 cursos).
Santiago de Compostela, Ames, Boqueixón, Teo, Noia, Arzúa, Oroso, Ordes e Lalín.

Sesións formativas: Competencias Clave

Ordes

A Estrada

Santiago de Compostela

www.plataformapoloemprego.org

Formación

A Asociación Plataforma polo Emprego participou no FORO DA

INTERMEDIACIÓN E O EMPREGO que levou a cabo o Concello de Santiago
dentro do Pacto Local polo Emprego en abril de 2015:

ACTIVIDADES INFORMATIVAS E FORMATIVAS DESENVOLVIDAS

-Dar a a coñecer e difundir a importancia da participación en rede das entidades sociais
na procura de emprego e as novas fórmulas e estratexias para a inserción sociolaboral:
as empresas de inserción laboral: funcionamento, servizos , e actividades que realizan.

OBXECTIVOS XERAIS

-Dar a coñecer novas fórmulas intergrupais proactivas para a busca de emprego utilizando as competencias persoais como motor fundamental para o desenvolvemento do
grupo: Dinámicas grupais coa utilización das técnicas couching .
-Formar e conciar da importancia da imaxe profesional dixital .

-Dotar de información e asesoramento das posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional, reorientación dos petrfis profesionais, procedementos e
ferramentas básicas de busca de emprego, itinerarios personalizados de busca de emprego e formación.
IMPARTE

Plataforma polo Emprego
 AS REDES PARTICIPATIVAS DA” PLATAFORMA POLO EMPREGO”. PROMOCIÓN E
DIFUSIÓN DAS “EMPRESAS DE INSERCION LABORAL”.

 OBRADOIRO GRUPO COLABORATIVO: “ENGANCHATE Á BUSCA ACTIVA DE EMPREGO EN GRUPO”.

CONTIDOS

 RELATORIO: “ A IMPORTANCIA DA IDENTIDADE PROFESIONAL DIXITAL NO MERCADO LABORAL
 SERVIZOS DE ORIENTACIÓN LABORAL

TEMPORALIZACIÓN
PARTICIPANTES
DESTINATARIAS/OS

29 e 30 de abril e 2015.
81 persoas.
Persoas desempregadas e en busca de emprego, e cidadanía en xeral.

Obradoiro e relatorios

www.plataformapoloemprego.org
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Formación

No marco da Rede de Técnicos de Emprego da Xunta de Galicia e coa subvención da Deputación Da

Coruña desenvolvéuse un curso de emprendemento.

MEDRANDO OBRADOIROS DE EMPRENDEMENTO

OBXECTIVOS XERAIS

IMPARTE

Proporcionar ás persoas participantes unha formación básica na área do emprendemento necesaria para valorar a posibilidade de decidir iniciar o camiño do emprendemento e/
ou autoemprego e avanzar na posta en marcha de iniciativas empresariais.
Plataforma polo Emprego
 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: A idea de empresa, o emprendemento, o plan de
empresa, formas xurídicas de empresa e trámites, aspectos básicos da fiscalidade
na empresa, documentación básica na empresa, estrutura organizativa e xestión
de recursos humanos.

 MARKETING E COMERCIALIZACIÓN: Mercado, clientes, competencia e provedores, ferramentas básicas do marketing: produto, prezo, distribución, publicidade e
a comercialización e habilidades para o trato ao cliente.

CONTIDOS
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 ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRO: Financiamento (tipos), plan económico e
viabilidade económico-financeira da empresa, subvencións e axudas.
TEMPORALIZACIÓN
PARTICIPANTES
DESTINATARIAS/OS
ÁREAS XEOGRÁFICAS DA
ACTUACIÓN

28, 29 e 30 de outubro de 09:00 a 13:00 hs. Edificio Cersia, Santiago de Compostela.
12 persoas.
Participantes das entidades da Plataforma polo Emprego e cidadanía en xeral.
Santiago de Compostela, Ames, Boqueixón, Teo, Noia, Arzúa, Oroso, Ordes e Lalín.

Formación en emprendemento
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Formación

No ano 2015-2016 realizáronse 2 cursos de formación socioprofesional. Estas accións formativas

impártese en colaboración coa Dirección Xeral de Inclusión Social correspondentes ao programa da enti-

dade “EMERXENDO -FORMACIÓN” e “ ACHEGANDO” dirixido á poboación inmigrante e emigrante retornada.

Por medio da formación socioprofesional , a Plataforma polo Emprego forma aos e ás participantes

para que adquiran os contidos profesionais básicos para desempeñar as ocupacións que teñen posibilidades de empregabilidade, sempre en función dos programas oficias de formación que teñen certificado de
porfesionalidade.

CURSO: UF0352: ACONDICIONAMENTO DA CARNE PARA A SÚA COMERCIALIZACIÓN
DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (CARNIZARÍA E ELABORACIÓN DE PRODUTOS CÁRNICOS INAI0108)

OBXECTIVOS XERAIS

IMPARTE

-Adquisición de formación socioprofesional que incida directamente na empregabilidade das persoas desempregadas.
-Adquisición de cualifiación profesional

-Dotar de formación en habilidades e destrezas para o desenvolvemento no mercado
laboral.
Plataforma polo Emprego
 A carne.

 Aplicación das condicións técnico-sanitarias en sas de despezamento e obradoiros
cárnicos.
CONTIDOS

 Preparación das pezas cárnicas para a súa comercialización.

 Determinación do prezo e comercialización de produtos cárnicos.
 Manipulación de alimentos

 Igualdade e Habilidades Sociais para a busca de emprego
 Formacion para o emprendemento.
TEMPORALIZACIÓN

16 de outubro ao 20 novembro de 2015, cunha duración total de 113 horas

DESTINATARIAS/OS

14 Participantes que se atopan e/ou están en risco de exclusión social

ÁREAS XEOGRÁFICAS DA
ACTUACIÓN

Santiago de Compostela e comarca

www.plataformapoloemprego.org
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Formación
CURSO. UF0125 XESTIÓN, APROVISIONAMENTO E COCIÑA NA UNIDADE FAMILIAR DE PERSONAS DEPENDENTES

CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA NO DOMICILIO SSCS0108

-Adquisición de coñecementos con validez para acreditar o certificado profesional.

-Adquisición de formación profesional adecuada ás súas actividades laborais habituais.

OBXECTIVOS XERAIS

-Achegamento á cultura galega, xeitos de traballo e de desenvolvemento no mercado
laboral.

- Adquisición de destrezas e recursos persoais para o desenvolvemento adecuado no
mercado laboral.
- Adquisición de formación e orientación cara o espírito emprendedor ou o autoemprego

IMPARTE

Plataforma polo Emprego.
 Elaboración do plan de traballo na unidade convivencial

 Aplicación de técnicas de xestión do orzamento da unidade econvivencial
 Confección da lista da compra

CONTIDOS
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 Compra e conservación de produtos de uso común no domicilio

 Aplicación de técnicas básicas de cociña

 Hixiene alimentaria

 Igualdade e Habilidades Sociais para a busca de emprego

 Competencia lingüística
TEMPORALIZACIÓN

PARTICIPANTES

5 de febreiro ao 26 de febreiro de 2016, cunha duración total de 78 horas.
13 Participantes que se atopan en/ou en risco de exclusión social, persoas inmigrantes e
emigrantes retornadas.

DESTINATARIAS/OS

Santiago de Compostela e comarca.

ÁREAS XEOGRÁFICAS DA
ACTUACIÓN

Santiago de Compostela e comarca.
Curso de Aprovisionamento e cociña na unidade familiar de persoas dependentes

www.plataformapoloemprego.org

Formación

ACCIÓNS FORMATIVAS

PARTICIPANTES

HORAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS DO FORO PARA A INTERMEDIACIÓN E O EMPREGO

81

35

ACONDICIONAMENTO DA CARNE PARA A SÚA COMERCIALIZACIÓN

14

113

CURSOS PARA A PREPARACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE

125

468

XESTIÓN E APROVISIONAMENTO DA COCIÑA NA UNIDADE FAMILIAR DAS PERSOAS DEPENDENTES

13

78

OBRADOIROS DE EMPRENDEMENTO

12

12

TOTAL

245

706

Milladoiro
Presentación en Ordes

Rianxo

Padrón

Curso: Acondicionamento da carne para a súa comercialización

Noia

Cuntis

www.plataformapoloemprego.org
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Promoción do Emprego e o Emprendemento

.
Na Asociación Plataforma polo Emprego, a través da Área de Promoción do Emprego e o Emprende-

mento, xestiónanse aquelas accións e actividades dirixidas á creación de postos de traballo mediante o
fomento, promoción e apoio de iniciativas empresariais. Dentro desta, e mediante o Servizo de Fomento e

Promoción de Empresas de Inserción Laboral, a entidade promove a constitución deste tipo de iniciativas, encadradas na economía social, como ferramenta de incorporación ao mercado laboral de persoas en
risco ou situación de exclusión social, proporcionándolles un traballo remunerado e a formación e acompañamento precisos para mellorar as súas condicións de empregabilidade e facilitarlles o acceso ao mercado
laboral ordinario. Mediante o Servizo de Apoio ao Emprendemento, foméntase o espírito emprendedor e
asesórase ás persoas promotoras de proxectos empresariais, acompañándoos na elaboración do seu plan
de empresa.

As Empresas de Inserción Laboral son un instrumento que permite ás persoas en situación ou risco

2
0

de exclusión socio-laboral realizar unha aprendizaxe nunha contorna laboral real mediante o traballo nun

posto por conta allea remunerado pero tamén son estruturas económicas que producen bens e servizos
axustándose ás normas do mercado.

As características principais das Empresas de Inserción son as seguintes:




Son estruturas produtivas (empresas): Promovidas por organizacións sen ánimo de lucro que
traballan no ámbito da inclusión social e que se incorporan ao mercado producindo bens e
ofrecendo servizos, contratando para iso a persoas en risco ou situación de exclusión.

Son unha ferramenta de inclusión social: Xa que o seu fin social último non é o económico

senón a integración das persoas en risco ou situación de exclusión no mercado laboral ordinario de traballo a través dun proceso temporal de aprendizaxe das habilidades técnicas dun
posto e das habilidades sociais e laborais básicas.

A Asociación Plataforma polo Emprego é entidade promotora de unha das Empresas de Inserción

Laboral de Galicia, Compostela Inserta, sendo esta á súa vez unha entidade fundadora da Asociación de
Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA).Tal característica sitúa á Plataforma nunha situación indubidable

de promoción das Empresas de Inserción dende a aparición legal desta figura e é por iso que dende o seu
comezo existe unha área de Servizo e Promoción das Empresas de Inserción Laboral.

www.plataformapoloemprego.org

Promoción do Emprego e o Emprendemento
COMPOSTELA INSERTA EIL
981 58 05 06

Recollida de aceite vexetal usado

compostelainserta@gmail.com
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ENTIDADE PROMOTORA: Plataforma polo Emprego
ANO DE CONSTITUCIÓN: 2011

Servizo Recollida de aceite vexetal usado:

Compostela Inserta leva a cabo a

recollida do aceite vexetal usado en diversos establecementos hostaleiros de Santiago de Compostela, Ber-

tamiráns, Milladoiro, Teo, Muros, Rianxo, Boiro, etc., así como en Centros Socioculturais de Santiago de

Compostela. A lexislación vixente establece unha serie de obrigas respecto ós vertidos do aceite vexetal

usado tanto ós establecementos hostaleiros como respecto á cidadanía en xeral. A entidade dispón de toda
a documentación para que quen contrate os nosos servizos poda ter xustificantes do cumprimento da normativa vixente. A recollida realizarase de xeito totalmente gratuíto deixando á disposición do establecemento o bidón de recollida.

Servizo de Limpezas:

Ofrecemos servizo de limpezas de oficinas, portais, establecementos

comerciais de todo tipo, garaxes e naves comerciais, ase como limpezas de mantemento (diario ou semanal).

Servizo de Pequenos Portes e Mudanzas: Prestación de servizos de pequenos portes

e mudanzas.

A Asociación Plataforma polo Emprego dentro do programa “Emerxendo” e na “Rede de Técnicos de

Emprego de Galicia” leva a cabo o servizo de apoio ao emprendemento (Área de Promoción do Emprego e

o Emprendemento), cubrindo dende as necesidades formativas dos promotores ou persoas con interese,

ata as diferentes etapas polas que pasa unha empresa dende que soamente é unha idea ata que está consolidada, prestando servizos de formación, información, orientación, asesoramento, e acompañamento
durante os primeiros pasos da empresa unha vez posta en funcionamento.
Formación

www.plataformapoloemprego.org
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Promoción do Emprego e o Emprendemento
Trátase dun servizo totalmente personalizado, sempre en función da demanda dos participantes

e das súas necesidades específicas de acompañamento, no que pon a disposición das persoas emprendedo-

ras, medios humanos e materiais para axudalos no desenvolvemento, consolidación e crecemento das súas
empresas.

As persoas con interese en promover unha iniciativa empresarial chegan á asociación, ademais de

por outras formas de acceso, na súa maioría encamiñadas polas entidades que participan na organización.
Isto é posible grazas ao esforzo da Asociación Plataforma polo Emprego en fomentar o traballo en rede.

Coñecemos a situación da iniciativa empresarial a través dunha entrevista inicial, na que se determi-

na o estado da mesma nese momento, e a partir de aí iniciamos o proceso de acompañamento que adoita
ter os seguintes pasos:
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Asesoramento na concreción e elaboración da idea empresarial.

Estudo da viabilidade da idea empresarial mediante a elaboración do Plan de Viabilidade da

Empresa.

Asesoramento e acompañamento na elaboración do Plan de Empresa.

Análise e estudo da viabilidade técnica e económico- financeira do Proxecto Empresarial.

Acompañamento nos trámites necesarios correspondentes ao proceso de creación e posta en

marcha da empresa.

Seguimento no caso de iniciativas xa constituídas.

Asesoramento en materia de emprendemento
NÚMERO DE PROXECTOS ASESORADOS

NÚMERO DE EMPRESAS CONSTITUÍDAS

23

1

ACCIÓNS DE TITORIZACIÓN E
ASESORAMENTO INDIVIDUALIZADO

TOTAL SESIÓNS TITORIZACIÓN E ASESORAMENTO INDIVIDUALIZADAS

Entidades colaboradoras nas formas de financiación
ASOCIACIÓN POR UN INTERESE SOLIDARIO “O PETO”

MICRO BANK – BANCO SOCIAL DE “LA CAIXA”

www.plataformapoloemprego.org
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Traballo en rede e Sensibilización Social

.

REDE DE TÉCNICOS DE EMPREGO DE GALICIA

A Asociación Plataforma polo Emprego pertence dende o ano 2003 á Rede de Técnicos de Emprego de Galicia. Esta
é unha infraestrutura de servizos para a implantación das políticas activas de emprego e o apoio das iniciativas
empresariais. A Rede conta con profesionais especializados no asesoramento empresarial, situados na maioría dos
concellos galegos e noutras asociacións ou entidades sen ánimo de lucro relacionadas coa promoción empresarial,
o que permite ofrecer unha cobertura da práctica totalidade do territorio galego.
Entidade financiadora: Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Emprego e Formación Fondo Social
Europeo.

REDE EUSUMO

É unha rede para o fomento do cooperativismo e a economía social. Con ela procúrase o fomento do espírito
emprendedor no ámbito local, comarcal e transfronteirizo prestando apoio directo á creación e consolidación de
emprego con base na economía social, no territorio de actuación. A Rede Eusumo créase para promover este modelo empresarial en todo o territorio de Galicia, impulsando o seu desenvolvemento no ámbito local, a través de
accións de formación, divulgación e asesoramento para o autoemprego colectivo.
Entidade financiadora: Consellería de Traballo e Benestar.

PACTO LOCAL POLO EMPREGO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

O Pacto Local polo Emprego é o marco operativo das políticas de emprego e promoción económica desenvolvidas
polo Concello de Santiago. Ten como finalidade reducir as taxas de desemprego a través da creación de emprego de
calidade en coordinación cos axentes económicos e sociais vinculados ao desenvolvemento do mercado laboral en
Compostela.
Entidade financiadora: Concello de Santiago de Compostela.

www.plataformapoloemprego.org
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Traballo en rede e Sensibilización Social

REDE DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DO CONCELLO DE SANTIAGO

www.compostelaintegra.org, foi unha web creada pola Concellaría de Familia, Muller e Igualdade, Benestar Social
e Maiores do Concello de Santiago de Compostela, en colaboración coas demais entidades participantes. Pretende
ser o punto de encontro de todos os colectivos e entidades que traballan na cidade por lograr a mellora da calidade
de vida dos habitantes de Compostela.

Entidade financiadora: Concellaría de Familia, Muller e Igualdade, Benestar Social e Maiores do Concello de Santiago de Compostela.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DE GALICIA

2
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Trátase dunha entidade sen ánimo de lucro na que se agrupan as Empresas de Inserción Laboral de Galicia. É, ademais, unha entidade social sen ánimo de lucro que está a traballar activamente no ámbito da inclusión sociolaboral
dos colectivos denominados en risco ou situación de exclusión social.
Ten como obxectivos sociais a defensa, promoción e representación dos intereses económicos, sociais e empresariais das Empresas de Inserción Laboral e das persoas que traballan nelas, así como promover, apoiar e fomentar o
desenvolvemento de novas Empresas de Inserción Laboral e a integración e inclusión social das persoas pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.

REDE GALEGA CONTRA A POBREZA -EAPN GALICIA

EAPN-Galicia é unha entidade non lucrativa e de acción, nace en setembro de 2008 coa finalidade de agrupar e aunar os esforzos das entidades galegas do terceiro sector, implicadas na loita contra a pobreza e a exclusión social,
a través da defensa dos dereitos e a participación social plena destes colectivos. A Plataforma polo Emprego foi
unha das entidades promotoras da súa constitución. Forma parte da RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL EN EL ESTADO ESPAÑOL. www.eapn-galicia.com.
Entidades participantes: Accem Galicia; Arela; Asemblea de Cooperación pola Paz; Asociación Plataforma polo Emprego; Autismo Galicia; Asociación boa Vida Inclusión Activa; Cáritas Diocesanas de Galicia; COGAMI; DOWN Galicia; Ecos do Sur; Fagal; FEAFES Galicia; Federación Galega de Dano Cerebral; Fundación Érguete Integración; Fundación Juan Soñador; Fundación Meniños; Fundación Ronsel; Fundación secretariado Xitano; Grupo Emaús Fundación Social; IGAXES 3 e Médicos do Mundo.

www.plataformapoloemprego.org

Traballo en rede e Sensibilización Social

O FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN E EMIGRACIÓN RETORNO, composto por entidades de carácter

social, sindical e político; ten como obxecto sensibilizar á sociedade en relación coa situación das persoas
inmigrantes e emigrantes retornadas.

Entre as varias actividades que realizou o Foro durante o ano 2015 cabe destacar:

 ENCONTRO GALEGO DE INMIGRACIÓN E EMIGRACIÓN RETORNO, co obxecto de abrir un espazo

de reflexión, discusión e intercambio de experiencias sobre as prácticas asociativas e o fortalecemento das propias asociacións de inmigrantes. Tivo lugar na cidade de Lugo o 13 de xuño.

 Diferentes actividades de sensibilización polos dereitos das persoas inmigrantes e refuxiadas: co-

municados, dípticos informativos, actos públicos, concentracións, manifestacións, etc.

 Desenvolvemento da campaña “Boicot Globalia”, “15J Derrubando fronteiras” (contra os CIEs), e

“Stop mortes no Mediterráneo”.

 III SEMANA GALEGA DE LOITA CONTRA AS FRONTEIRAS, do 2 ao 6 de novembro nas diferentes

cidades: Ferrol, A Coruña, Santiago, Lugo e Vigo: conversatorios, actos e mobilizacións.

 ENCONTRO INTERCULTURAL DE MULLERTES no mes das nais, mais charlas informativas sobre

dereitos laborais.

 Participación na REDE GALEGA EN DEFENSA DO DEREITO A SAÚDE, xunto a Médicos do Mundo,

Amnistía Internacional, Plataforma SOS Sanidade Pública e Asociación Galega de Medicina Fami-

liar. Diferentes accións dentro da campaña contra a reforma sanitaria RD 16/2012: roldas de

prensa, encontros coa Consellería de Sanidade, presentación do informe de vulneracións e diferentes actos públicos.

Diferentes accións

www.plataformapoloemprego.org
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Traballo en rede e Sensibilización Social

O sector do emprego de fogar é no que traballan a maioría das persoas que participan nas actividades

da Plataforma polo Emprego.

A Asociación de Empregadas de Fogar Xiara, xurde no ano 2004 froito das accións de sensibilización

da Rede pola Dignificación de Emprego de Fogar (composta por organizacións de carácter social e sindi-

cal), esta rede de asociacións e organizacións foi promovida pola Plataforma polo Emprego.

Actualmente a Plataforma polo Emprego segue apoiando e participando nas actividades da Asocia-

ción Xiara. O obxectivo principal da Asociación Xiara é o estudo e as accións encamiñadas a transformar
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a situación sociolaboral das empregadas de fogar en Galiza.

A modo de síntese a situación legal do emprego de fogar é a seguinte:

 O 02/01/2012 queda derogado o R/D 1424/1985 do 01/08 que regulaba a relación de carácter

especial do servizo doméstico aos fogares familiares até ese momento, nesa data entran en
vigor dúas novas normas, por un lado, o Real Decreto 1620/2011, do 14/11 polo que se regula a
relación laboral especial do emprego doméstico e, por outro, a Lei 27/2011 pola que as traballadoras de fogar se integran no Réxime Xeral da Seguridade Social.



Logo, a principios de 2013 entra en vigor outra nova lei (R/D Lei 29-2012 do 28/12 de mellora

de xestión e protección no sistema especial para empregados de fogar e outras medidas de
carácter económico e social).

Malia que cambiaron algunhas cousas, queda moito aínda que facer para conseguir equiparase en

dereitos ao resto dos e das traballadoras (dereito ao desemprego, Fogasa, Inclusión na lei de prevención
de riscos laborais, regulación do traballo en réxime interno e do tempo de presenza…).

www.plataformapoloemprego.org

Traballo en rede e Sensibilización Social
Neste ano 2015, entre as actividades da Asociación Xiara destacamos:


Asesoría sociolaboral con mais de 150 consultas.

 Actividades formativas, informativas e de difusión para a promoción do asociacionismo en San-

tiago no mes de maio e xuño. Neste ámbito cabe destacar a realización do 2º curso de cociña
doméstica cos contidos do certificado de profesionalidade. Este curso foi dirixido fundamentalmente a homes e mulleres desempregados/as ou con emprego en precario.



Sesións informativas e novos cambios da lexislación do emprego doméstico en colaboración coa

Plataforma polo Emprego, Asociación de Empresas de Inserción de Galicia e Cruz Vermella.

Formación, actividades e cartel do curso
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www.plataformapoloemprego.org

Financiamento por actividades

...
ORGANISMO FINANCIADOR

CONSELLERÍA DE

Orde do 10 de Xuño de 2015. Promoción de actividades de servizos

Dirección Xeral de

PROGRAMA EMERXENDO

TRABALLO E BENESTAR
Familia e Inclusión
CONSELLERÍA DE

TRABALLO E BENESTAR
Dirección Xeral de

Emprego e Formación

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

sociais comunitarios e inclusión social.

SUBVENCIÓN

43.963,30 €

PROGRAMA ACHEGANDO
Orde do 21 de Xullo de 2015. Fomento do emprego, a través dos

Programas de cooperación para a prórroga para a contratación de
Axentes de Emprego.

Orde do 20 de Xullo de 2015. Fomento do emprego a través dos Programas de Cooperación.

Convocatoria para mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero,
convocatoria 2015.

26.730,96 €
(imputado
2015/2016)

17.415 €

(imputado
2015/2016)

6.844,50 €

PROGRAMA CABO DELA
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Convocatoria de subvencións para o fomento de actividades a prol da
igualdade do movemento asociativo de mulleres, para o ano 2015.

1.100 €

Participación no FORO COLABORATIVO PARA O EMPREGO

2.500 €

PROGRAMA CONSTRUÍNDONOS
CONCELLO DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

“COMPETENCIAS CLAVE” No marco do Programa Urbana Santiago
Norte

Formación: Obradoiro “Busca activa de emprego mediante a xeración de
grupos colaborativos”

OBRA SOCIAL
“LA CAIXA”

FUNDACIÓN JOSÉ

OTERO— CARMELA
MARTÍNEZ

2.016 €

2.500 €

CAIXABANK - PROXECTO ESTEO

4.000 €

Fomento do Emprego para persoas en risco de exclusión

1.400 €

.

www.plataformapoloemprego.org

Os nosos colaboradores

