NOTA ACLARATORIA PARA A SOLICITUDE DE PROGRAMAS 4.1.d) COMPLEMENTARIOS DE
EDUCACIÓN E APOIO FAMILIAR DIRIXIDOS Á INCLUSIÓN SOCIAL DOS MENORES A CARGO

Na Orde do 18 de xullo de 2017, as corporacións locais poden solicitar subvención para o
desenvolvemento de PROGRAMAS 4.1.d) complementarios de educación e apoio familiar
dirixidos á inclusión social dos menores a cargo. Dentro deste programa pódense solicitar
subvención para :
-

Horas para a realización de accións xerais de apoio familiar
Horas apra a realización de accións de mediación social e/ou intercultural

No ANEXO VI que as Corporacións Locais deben presentar na fase de solicitude non se
especifica o apartado para sinalar as “horas para a realización de accións xerais de apoio
familiar” e sí o apartado para sinalar as “horas de mediación social e/ou intercultural”.
Para subsanar este defecto do Anexo VI, aquelas entidades que soliciten horas para os dous
tipos de accións (educación e apoio familiar e Mediación social e/ou intercultual), deben
proceder da seguinte forma:
1) Sinalar con claridade no ANEXO I (solicitude) a diferenciación de horas, en dúas
liñas diferentes, como se mostra no exemplo:

Educación e apoio familiar

Horas totais

Mediación socio e/ou intecultural

Horas totais

2) Achegar un documento complementario no que se especifiquen as horas
solicitadas para cada período de subvención, que debe conter, como mínimo, a
seguinte información:

(Exemplo de modelo de documento complementario que estará a vosa disposición no seguinte
enlace:
http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/axudas?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE
_P37k&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k_content=%2Fopencms%2FBe
nestar%2FContidos%2FAxudas%2Faxuda_0050.html&category=Tema/Inclusion/&friendlyURL=
/portada-de-inclusion&activo=Axuda)

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AO ANEXO VI DE ESPECIFICACIÓNS DE ACCIÓNS
SOLICITADAS NO PROGRAMA DE EDUCACIÓN E APOIO FAMILIAR 4.1.d) da Orde do 18 de
xullo de 2017

CRONOGRAMA DAS ACCIÓNS
Prestacións do servizo de Educación e Apoio Familiar

Nome da actuación
Horas de dedicación desde o 01/04/17
ata o 30/11/

Servizo de Educación e Apoio Familiar

Horas de dedicación desde o
01/12/17 ata o 30/06/18

Número
previsto de
persoas
usuarias

Número
previsto
de
familias
atendidas

