Na denominación da actuación se indicará
o Servizo da prestación e o modulo que
corresponda:
modulo de apoio á inclusión sociolaboral
Módulo de formación adaptada teórico/práctico de
carácter laboral
Módulo de formación adaptada dirixida á
adquisición do permiso de condución tipo B ou C
Atencións do servizos de apoio á inclusión
Módulo de medidas de apoio á conciliación
sociolaboral, formación adaptada e intervención
comunitaria en territorios de exclusión
Módulo de mediación social y/o intercultural

modulo de intervención en territorios en exclusión
severa
modulo de apoio á inclusión sociolaboral
Módulo de formación adaptada teórico/práctico de
carácter laboral
Módulo de formación adaptada dirixida á
adquisición do permiso de condución tipo B ou C

Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o
acceso e permanencia no mercado de traballo da
Módulo de medidas de apoio á conciliación
poboación inmigrante
Módulo de mediación social y/o intercultural
Módulo de asesoramento técnico especializado no
ámbito normativo en materia de estranxeiría
modulo de intervención en territorios en exclusión
severa

Na localización territorial, especificar a localidade
onde se desenvolve a actuación

Na descripción dos recursos humanos especificar a
titulación do persoal e a dedicación horaria á
actuación

No cronógrama

no caso de apoio a inclusión sociolaboral, deberá
indicarse as horas de dedicadas por el profesional; o
nº de persoas usuarias e indicar si atenderá a
persoas sen fogar

No caso de acción promotoras do acceso o mercado
laboral deberá indicarse a data de inicio e fin da
actuación, as horas totais e o nº de participantes

No caso de prestaciós de apoio á conciliación
indicarase as horas de dedicación,o nº previsto de
usuarios, a modalidade da prestación

No caso de mediación social e/ou intercultural, as
horas de dedicación en cada periodo, o nº de
usuarios

No caso de asesoramento técnico especializado en
No
perfil de
e criterios
de selección
das
materia
estranxeiría,
as horas
depersoas
dedicación en
destinatarias,
Indicarase,
cada periodo edeberá
o nº de
usuarios de ser o caso, a/s
problemática/s específica/s das persoas usuarias, e
deberá axustarse ao establecido nos artigos 3.1 e
3.3 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de Inclusión
Social de Galicia.

Na metodoloxía Describir os axustes que se
introducirán en función dos roles diferentes que
asumen homes e mulleres na sociedade e que poden
condicionar o acceso e a calidade da súa
participación

Na avaliación, especificar os obxectivos, indicadores

Nos obxectivos describirase de xeito
resumido a necesidade que pode
desenvolverse mais en un documento
que pode achégarse

No compromiso de contratación o de
realización de prácticas non laboráis,
Será imprescindible achegar documento
subscrito por unha empresa co
compromiso de contratación, ou
acreditación de que a solicitante é
promotora ou traballa cunha EIL inscrita
no Rexistro Administrativo de Empresas
de Inserción Laboral de Galicia

Na experiencia da entidade deberá
reflectirse a información do ano do
programa, a denominación, os factores
de exclusión que se tiveron en conta,o
número de beneficiarios e si se colaboró
coa Xunta de Galicia

No apoio e participación en proxectos
de emprendemento , describirase a
actuación realizada con referencia o
nome da actuación, área rural na que se
fixo, nº de persoas participantes,
características dos participantes

Na actuacións integrais en ámbitos de
inclusión, deberá describirse a actuación
e o ámbito a que corresponde

Na coordinación con servizos sociais
comunitarios, deberá indicarse o tipo
de equipo

Na realización de actividades específicas
de igualdade de xénero, deberá
describirse a actuación realizada que
sexa especifica de igualdade de xénero.
Non será suficiente referencias
xenéricas do tipo de que respetarase a
igualdade de xénero na elección dos
participantes

