FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

20 ANIVERSARIO DA ENTIDADE
1999-2019
No ano 2019 celebrouse o 20 aniversario
de creación da entidade. Con este motivo
desenvolvéronse diferentes accións:
• Deseño e utilización dun logotipo
conmemorativo institucional, alusivo ao
aniversario.
• Divulgación dos programas e servizos
realizados en redes sociais e páxina web,
a través de vídeos específicos.
• Xornada “20 anos coas persoas”, celebrada
o día 20 de xuño no museo MARCO de Vigo,
na que participaron 160 persoas, tanto a nivel
persoal coma representantes doutras entidades
sociais, administración e empresas, ás que
agradecemos que compartiran esta xornada
connosco.
A xornada transcorreu pola mañá con reflexións
e ponencias sobre os seguintes temas: o
traballo como mecanismo de integración; o
papel das entidades sociais coma potenciadoras
da inserción laboral; boas prácticas sociais nas
empresas; e a xestión da idade, pondo en valor
o talento sénior na era da lonxevidade.
Xa pola tarde a xornada foi máis de celebración
e tempo compartido polo equipo técnico,
beneficiarios/as e amigos/as da entidade: a
poesía como ferramenta de superación; a
intervención e o traballo social desde o punto
de vista dos usuarios e usuarias; “20 anos
de historias”; e, como remate da xornada, a
actuación do grupo EN-CANTAME, do taller de
musicoterapia do programa Sisifo.
Coa colaboración de: Xunta de Galicia,
Deputación Provincial de Pontevedra,
Concello de Vigo, Fundación Bancaria
“la Caixa”, ANFACO.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

1

2

FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

3

INCORPORACIÓN
LABORAL
FORMACIÓN
INTERVENCIÓN
SOCIAL

4

FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN

PRO
GRA
MAS
E
SER
VI
ZOS
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

5

1. INCORPORA
Programa de integración sociolaboral, cuxa finalidade é mellorar a inserción laboral
das persoas en situación ou en risco de exclusión social, xerando oportunidades de
ocupación na empresa ordinaria con apoio e seguimento por parte do persoal técnico.
Ofrecemos un servizo integral de atención a través das técnicas de inserción, que realizan
prospección de empresas, asesoramento, xestión de ofertas e acompañamento nos
procesos de selección; así como o traballo coas persoas beneficiarias na orientación
laboral, mellora das competencias, ou calquera das fases do proceso ata alcanzar a
completa integración no posto de traballo.

Modelos de Intervención:
A. INOUT (10 meses)
Proxecto de formación-servizo. 4 meses nos centros penais (en adiante CP), onde
realizan unha primeira acción formativa, e 6 meses nos Centros de Inserción Social
(en adiante CIS) de Vigo e A Coruña, onde realizan as formacións e os servizos á
comunidade vinculados a cada itinerario, coa entidade:

A entidade pertence ao grupo Incorpora Galicia desde o ano 2008. O traballo
colaborativo en rede favorece a eficiencia e a efectividade para dar resposta ás
necesidades das empresas e das persoas.

• CP A Lama e CIS Carmen Avendaño Otero (Vigo): Cursos de Operacións básicas
de cociña e Operacións básicas de restaurante e bar; servizo á comunidade en
colaboración coa entidade “Fundación Casa de Caridade Vigo Fogar de San José”.

Promove: Fundación Bancaria “la Caixa”.

• CP Teixeiro e CIS Carmela Arias e Díaz de Rábago (A Coruña): Cursos de Actividades
auxiliares de almacén e Actividades auxiliares de comercio; servizo á comunidade:
“Familias sostenibles” en colaboración co Voluntariado Corporativo “la Caixa”.

• 453 persoas beneficiarias (238 homes e 215 mulleres)
• 220 altas
• 1.054 seguimentos
• 115 empresas visitadas
• 102 empresas colaboradoras
• 6 agrupacións empresariais colaboradoras
• 42 novos convenios con empresas
• 1 novo convenio con entidade social
• 91 ofertas de emprego xestionadas
• 95,12% satisfacción das persoas beneficiarias
• 143 insercións laborais (79 mulleres e 64 homes)

Parte destes datos proceden da realización dos subprogramas: Reincorpora,
Punto Formativo Incorpora e Punto de Autoemprego Incorpora.

REINCORPORA
Programa que facilita a inserción sociolaboral das persoas que se atopan en proceso
de excarceración. Contempla diversas modalidades de intervención adaptándose ao
perfil da persoa participante en procura de ofrecer unha atención integral atendendo
ao tempo de condena, necesidades formativas e competencias sociolaborais.
Actividades:
• Preselección de persoas beneficiarias do Programa.
• Posicionamento ante o emprego.
• Formación e prácticas non laborais.

6

• Adestramento en competencias sociais e laborais.
• Servizos á comunidade: estimulan as habilidades, reforzan o sentido de pertenza á
comunidade e o achegamento a outras realidades.
• Talleres de busca activa de emprego.

FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN

B. PUNTO FORMATIVO INCORPORA (3 meses)
Formación con prácticas en empresas, con outros colectivos Incorpora.
• PFI FEAFES (A Coruña): 1 acción formativa Limpeza de inmobles, cristais e superficies
industriais. 3 participantes.
• PFI ERGUETE - INTEGRACIÓN (Vigo): 3 accións formativas, detállanse no seguinte
apartado. 6 participantes.
C. ITINERARIOS PERSONALIZADO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL: 3 participantes
D. EPYCO
Implantouse este ano nos centros de medio aberto e pechado da provincia da Coruña:
CP Teixeiro (Curtis) e CIS Carmela Arias e Díaz de Rábago. Despois dunha formación
de 9 meses créase un equipo de alto desempeño en cada centro, composto por
profesionais da institución e as técnicas Reincorpora. Comezou en setembro e pretende
mellorar o proceso de inserción laboral a través do adestramento en competencias. 32
participantes.
• 72 participantes (57 homes e 15 mulleres)
• 63 altas
• 2 accións formativas modelo InOut
• 22 participantes InOut (20 homes e 2 mulleres)
• 513 horas de formación InOut
• 17 diplomas entregados
• 8 convenios con empresas
• 98,49% satisfacción das persoas beneficiarias
• 12 insercións laborais (10 homes e 2 mulleres)
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
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PUNTO FORMATIVO INCORPORA (PFI)
Servizo formativo orientado a persoas con dificultades de acceso ao emprego, desde
un punto de vista integral: impártense contidos técnicos, pero tamén formamos ás
persoas proporcionándolles as ferramentas necesarias para superar os distintos
obstáculos que poidan afectar á súa empregabilidade.
Para isto, ademais das especialidades profesionais, inclúense competencias transversais,
manexo de novas tecnoloxías, procura de emprego, prevención de riscos laborais e
prácticas formativas en empresas.
A formación técnica está orientada a cubrir as necesidades reais do tecido produtivo e
do mercado laboral, polo que se dá un contacto continuado e traballo conxunto tanto
con empresas como con asociacións empresariais.
Os colectivos aos que se dirixe son persoas participantes no Programa Incorpora,
derivadas polas distintas entidades que configuran o Grupo Incorpora Galicia, que
expresen motivación para o emprego e a aprendizaxe, e compromiso de participación
en todas as actividades do proceso.
Actividades:
• Formación en competencias transversais, que favorecen que as persoas estean en
mellor disposición para a inserción laboral.
• Adquisición de competencias técnicas mediante a teoría e a práctica, na aula e en
empresas referentes das especialidades impartidas.
• Realización de prácticas non laborais en empresas, achegando, deste xeito, ás persoas
participantes, á realidade actual do tecido produtivo comarcal, así como do mercado
de traballo.
Cursos:
• Auxiliar de Restaurante-Bar
• Auxiliar de Loxística
• Operacións de Limpeza en Establecementos Hostaleiros
• 60 persoas participantes (30 mulleres e 30 homes)
• 9 altas
• 3 accións formativas
• 900 horas de formación
• 54 diplomas entregados
• 34 convenios con empresas
• 97,46% satisfacción das persoas beneficiarias
• 39 insercións laborais (20 homes e 19 mulleres)
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PUNTO AUTOEMPREGO INCORPORA (PAI)
Programa que ten a finalidade de contribuír á inserción laboral dos colectivos máis
desfavorecidos mediante o apoio a proxectos de autoemprego.
Ofrecemos titorización e acompañamento ás persoas emprendedoras para crear o
seu propio posto de traballo, dándolles apoio antes, durante e despois do inicio da
actividade económica, e facilitando o acceso á financiación necesaria mediante un
acordo con Microbank.

2. CIBEREMPREGO
Aula informática onde se facilita o acceso ás novas tecnoloxías da información e
comunicación (TIC) a colectivos especialmente desfavorecidos, en risco ou situación
de exclusión social, para axudarlles coa procura de emprego e a aprendizaxe do
manexo destas ferramentas.
Os ordenadores dispoñibles na aula foron doados pola Fundación Josep Antón
Cerqueda, e na instalación do software libre utilizado colaborou de maneira
desinteresada Ultreia Comunicacións, S.L.

Actividades:
Actividades:
• Prospección de información sobre axudas, subvencións, concursos e eventos de
interese para as persoas emprendedoras.
• Asesoramento a persoas con perfil emprendedor.
• Titorización na realización de Plans de Empresa.
• Actividades de acompañamento aos recursos clave do territorio.
• Coordinación coas oficinas de Caixabank para facilitar o acceso aos Microcréditos Convenio entidades.
Outras actividades:
• Módulo de sensibilización ao Autoemprego:
- En 3 PFI xestionados por outras entidades do grupo Incorpora. 6 horas.
- En 5 accións formativas da entidade. 10 horas.
• Xornada: Novas economías. En colaboración con Espazocoop. 5 horas.
• 2 obradoiros de Sensibilización ao Cooperativismo. Colaboración con Espazocoop.
10 horas.
• 8 obradoiros de Educación Financeira Básica. En colaboración con Voluntariado
Corporativo de “la Caixa”. 32 horas.

• 109 persoas atendidas (61 mulleres e 48 homes)
• 78 altas no servizo
• 25 empresas creadas
• 26 altas en RETA - Réxime Especial de Traballadores Autónomos
(18 mulleres e 8 homes)
• 21 microcréditos concedidos por Microbank
• 84% das solicitudes de financiación aprobadas, por importe de 381.268,00€
• 16 empresas consolidadas durante o 2019
• 100% satisfacción das persoas beneficiarias
• 26 insercións laborais (18 mulleres e 8 homes)
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• Servizo de orientación e axuda para a procura activa de emprego a través de Internet,
mediante a creación de contas de correo electrónico, elaboración de curriculum vitae
(en adiante CV), cartas de presentación e altas nos portais de emprego, empresas de
traballo temporal e asociacións empresariais.
• Formación, a nivel de iniciación, no manexo do ordenador, programas de ofimática
básicos e Internet, así como do teléfono móbil.
• Colaboración con outros programas da entidade para impartir módulos transversais
de: busca activa de emprego a través do uso do ordenador e Internet, autoemprego e
alfabetización informática.
• Colaboración cos programas da entidade e outros servizos sociais externos na
recepción de persoas beneficiarias.
CIBER:
• 393 persoas beneficiarias (176 mulleres e 217 homes)
• 223 altas (105 mulleres e 118 homes)
• 10,06 usuarios/ as de media diaria
• 1910 CV impresos
• 998 CV enviados a ofertas de emprego ou como autocandidatura
• 97,11% satisfacción de usuarias/os do Ciber
• 9 insercións laborais (5 homes e 4 mulleres)
FORMACIÓN:
• 7 accións formativas propias (cursos de informática e Gmail no teléfono móbil)
• 153 horas de formación
• 68 persoas formadas en ofimática e Internet
• 47 diplomas entregados
• 97,62% satisfacción do alumnado
• 6 módulos transversais de novas tecnoloxías para busca de emprego,
autoemprego e alfabetización informática, noutros programas da Fundación
• 148 horas de módulos transversais
• 86 alumnas/os procedentes doutros programas
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• Proxecto Novos (CP A Lama): formación ocupacional en Axudante de almacén para
menores de 30 anos. Coa Colaboración do Refuxio de Animais de Cambados para
desenvolver o módulo transversal de educación en valores a través da terapia canina.
• Servizo de orientación laboral en medio pechado (CP A Lama - CP Teixeiro) e
medio aberto (CIS da Coruña e Vigo): deseño de IPI, información, asesoramento e
acompañamento.
• 466 persoas atendidas (339 homes e 127 mulleres)
• 265 altas
• 8 accións formativas
• 915 horas de formación
• 56 alumnos/as
• 45 diplomas entregados
• 2.195 seguimentos de IPI
• 87,81% satisfacción das persoas beneficiarias
• 36 insercións laborais (35 homes e 1 muller)

3. ITINERE
Programa de seguimento e atención de persoas en tratamento unha vez excarceradas
no ámbito da incorporación social de trastornos aditivos. A metodoloxía de traballo
baséase no deseño e supervisión de Itinerarios Personalizados de Inserción (en adiante
IPI).
Desenvólvese nos CC.PP. de Teixeiro (A Coruña), A Lama (Pontevedra), Pereiro de
Aguiar (Ourense) e Monterroso (Lugo) e nos CIS “Carmen Avendaño Otero” de Vigo e
“Carmela Arias y Díaz de Rábago” da Coruña.
Promove: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade.
Actividades:
• Taller de comunicación, emprego e educación financeira básica (CIS da Coruña).
Desenvolvendo as habilidades comunicativas do colectivo para optimizar as súas
capacidades de busca do emprego e mellorar a xestión dos recursos domésticos. Coa
colaboración do Voluntariado Corporativo de “la Caixa”.
• Taller para a obtención do permiso de conducir clase B (CIS da Coruña). Apoio á
preparación do exame teórico de condución.
• Taller de busca activa do emprego (CIS da Coruña e Vigo). Proporcionar coñecementos,
habilidades sociais e ferramentas necesarias para acceder ao mercado laboral e
favorecer o mantemento do emprego.
• Competencias clave (CP A Lama): formación para obter a certificación oficial das
competencias clave Nivel II.
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Parte destes datos proceden da realización dos seguintes proxectos/servizos: Proxecto
Abeiro, Servizo de Orientación Laboral en Medio Penitenciario, Servizo de Orientación
Laboral - Carballo.

PROXECTO ABEIRO
Ten unha dobre intencionalidade:
1. Proporcionar ao alumnado os coñecementos teórico-prácticos necesarios para
a obtención dunha titulación homologada de Técnico/a de Auxiliar de Psiquiatría.
Complementariamente, favorécese o adestramento en competencias sociais e
técnicas de busca de emprego.
2. Proporcionar ao CP un grupo de persoas cualificadas para o desenvolvemento das
tarefas propias de interno/a de apoio: persoa que contribúe nas tarefas de seguimento,
apoio e atención entre iguais daqueles internos/as que se atopen dados de alta no
PPS (Protocolo de Prevención de Suicidios) ou en situacións de malestar emocional
significativo, axudando a persoas con problemas de saúde mental a través do PAIEM
(Programa de Atención Integral ao Enfermo Mental).
Desenvólvese nos CCPP da Lama, Teixeiro, Monterroso e Pereiro de Aguiar.
Promoven:
- Fundación Barrié e Fundación Roviralta.
- Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Subvencións destinadas á realización
de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito das
drogodependencias e os trastornos adictivos, e atención ás persoas con maior
vulnerabilidade pola infección polo VIH, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do
IRPF.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
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• 48 participantes (38 homes e 10 mulleres)
• 5 accións formativas en 4 centros penitenciarios
• 1.710 horas de formación
• 44 diplomas entregados
• 89,02% satisfacción do alumnado
• 22 persoas reclusas con funcións de internos/as de apoio
ao finalizar o proxecto

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
EN MEDIO PENITENCIARIO

Actividades:
• Servizo de Orientación Laboral.
• IPI.
• Formación on line, competencias para o emprego.
• Talleres de alfabetización dixital, educación financeira, habilidades sociais.
• Xornadas de sensibilización viaria.
• 11 participantes (7 homes e 4 mulleres)
• 4 actividades formativas
• 44 horas de formación
• 11 diplomas entregados

Trátase de mellorar a empregabilidade das persoas que se atopan privadas de liberdade
ou finalizando a súa condena, de xeito que poidan incorporarse ou volver ao mercado
laboral, desde un enfoque de empoderamento persoal e o desenvolvemento das súas
competencias.
Desenvolveuse no CP Teixeiro e CIS da Coruña.
Promove: Deputación Provincial da Coruña.
Actividades:
• Deseño e seguimento de IPI.
• Talleres de busca do emprego e autoemprego, alfabetización dixital,
habilidades sociais.
• Xornada Dereito ao esquecemento.
• Titorización dos procesos formativos ocupacionais.
• 20 participantes (14 homes e 6 mulleres)
• 4 talleres formativos impartidos
• 70 horas de formación
• 1 incorporación laboral

SERVIZO ORIENTACIÓN LABORAL - CARBALLO
Favorece a formación integral das persoas recentemente excarceradas ou en proceso
de excarceración conxuntamente coas súas familias, tratando de mellorar a súa
cualificación profesional, competencias profesionais e persoais, de cara á súa inserción
social e laboral facilitando a súa integración na comunidade.
Promove: Concello de Carballo (A Coruña).
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4. EMPREGO INCLUSIVO

5. INCLUSIÓN SOCIAL

O obxectivo deste proxecto é mellorar a empregabilidade das persoas en risco ou posible
risco de exclusión, para conseguir a súa incorporación ou reincorporación ao mercado
laboral, desde un enfoque de empoderamento da persoa e o desenvolvemento das
súas competencias a través de accións de capacitación e prácticas profesionais non
laborais en empresas.

En colaboración coa Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, lévase a cabo
este programa de actividades orientado a promover a inclusión social e transición
ao emprego de persoas vulnerables, a través do desenvolvemento de actuacións de
apoio á inclusión sociolaboral que eviten a discriminación no acceso e mantemento
do emprego.

Promove: Deputación de Pontevedra.
Colabora: Concello de Nigrán.

Promove: Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Inclusión
Social. Cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 20142010 e Feder Galicia 2014-2020.

Actividades:
• Formación - capacitación técnica, para mellorar a capacidade profesional dos/as
candidatos/as. 2 cursos:
- Auxiliar de Restaurante - Bar.
- Auxiliar de Comercio.
• Prácticas non laborais en empresas, para ter un primeiro contacto e achegamento á
realidade empresarial.
• Formación en competencias transversais, para mellorar aspectos da procura de
emprego.
• Servizo de orientación e intermediación laboral, tanto durante o proceso formativo
como tras a súa finalización.
• 31 persoas seleccionadas (21 mulleres e 10 homes)
• 400 horas de formación
• 29 diplomas entregados
• 21 convenios con empresas para prácticas
• 89,46% satisfacción das persoas participantes
• 12 insercións laborais (8 mulleres e 4 homes)

Actividades:
• Apoio á inclusión sociolaboral e transición ao emprego, que se orienta a mellorar a
empregabilidade das persoas vulnerables.
• Servizo de apoio á inclusión sociolaboral: formación adaptada e permanencia no
mercado laboral.
• Formación dixital.
• Competencias Clave.

Resultados Competencias clave aprobadas nivel 2:
• Matemática: 13 aprobados (7 homes e 6 mulleres)
• Lingua Castelá: 15 aprobados (8 homes e 7 mulleres)
• Lingua Galega: 12 aprobados (7 homes e 5 mulleres)
• Lingua Inglesa: 4 aprobados (4 homes)
Resultados Competencias clave aprobadas nivel 3:
• Matemática: 11 aprobados (7 homes e 4 mulleres)
• Lingua Castelá: 13 aprobados (7 homes e 6 mulleres)
• Lingua Galega: 12 aprobados (7 homes e 5 mulleres)
• Lingua Inglesa: 1 aprobado (1 home)
• 60 persoas beneficiarias (30 homes e 30 mulleres)
• 3 accións formativas
• 324 horas de formación
• 50 persoas formadas (21 homes e 30 mulleres)
• 28 diplomas entregados
• 14 insercións laborais (7 homes e 7 mulleres)
• 95% satisfacción das persoas beneficiarias
• 15 persoas presentadas ás probas oficiais de competencias clave
(8 homes e 7 mulleres)
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• 898 persoas beneficiarias (710 homes e 188 mulleres)
• 386 altas
• 29.684 intervencións realizadas
• 115.868 produtos de alimentación básica entregados
• 16.095 unidades de material de hixiene entregadas
• 3.279 xiringas entregadas
• 2.826 xiringas recollidas
• 908 xiringas recollidas en campañas
• 3.049 outros produtos de consumo (ácido cítrico, toalliñas alcol, compresores e prata)
• 4.554 unidades de material preventivo de sexualidade (profilácticos e lubricantes)
• 325 accións de seguimento médico de VIH e Hepatite
• 709 derivacións e/ou acompañamentos a outros recursos
CURSOS:

6. SISIFO
Programa de Intervención Precoz con Drogodependentes en Situación de Emerxencia
Social que ten como finalidade mellorar a accesibilidade da poboación diana á rede
asistencial. O servizo atende a persoas en situación de exclusión social severa.
• SUBPROGRAMA DE CAPTACIÓN ACTIVA E INTERVENCIÓN EN MEDIO ABERTO
(Outrech).
Desprazamento a zonas de consumo de drogas en Vigo, o poboado do Vao (Poio,
Pontevedra) e A Coruña, para intervir in situ.
• SUBPROGRAMA DE CENTRO DE ENCONTRO E ACOLLIDA.
Centros de Calor-café en Vigo e A Coruña.
• SUBPROGRAMA DE REDUCIÓN DE RISCOS E DIMINUCIÓN DE DANOS.
Programa de intercambio de material de consumo e dispensa de material preventivo
para prácticas sexuais. Orientación, información, acompañamento, derivación, apoio
psicolóxico e seguimento. Realización da proba rápida de VIH e de VHC en fluído oral.
• SUBPROGRAMA DE INFORMACIÓN-FORMACIÓN
- Actividades formativas relacionadas co VIH, a hepatite, sexo seguro, drogas, redución
de danos, saúde, etc.
- Actividades informativas en distintas campañas en Universidades e a poboación en xeral.
Promove: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade. Subvencións destinadas á
realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no
ámbito das drogodependencias e os trastornos adictivos, e atención ás persoas con
maior vulnerabilidade pola infección polo VIH, con cargo á asignación tributaria do 0,7
% do IRPF, xestionadas pola mesma Consellería.
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• 34 accións formativas
• 327 alumnos/as
• 8 accións relacionadas co lecer saudable
• 78 participantes
• 100% satisfacción das persoas usuarias

Parte destes datos proceden da realización dos seguintes proxectos/servizos:

ATENCIÓN ÁS NECESIDADES BÁSICAS
Programa que pretende cubrir determinadas necesidades básicas que, de xeito xeral,
non están cubertas polos recursos existentes nas distintas cidades (Vigo e A Coruña).
A través do mesmo proporcionamos artigos de abrigo difíciles de conseguir nos
roupeiros como é o calzado e sacos de durmir, servizo básico de perruquería e
complemento para alimentación básica.
Promove: Xunta de Galicia, Consellería de Política Social. Subvencións destinadas á
realización de programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á
asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas.
• 37 pares de calzado
• 45 sacos de durmir
• 95 servizos básicos de perruquería
Parte do reparto destes alimentos:
• 48.373 bebidas quentes
• 50.834 galletas/alimentación
• 15.402 bocadillos

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
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CALOR CAFÉ DO PROGRAMA SÍSIFO NA CORUÑA
Local destinado á atención das necesidades básicas das persoas en situación de
consumo de substancias e/ou persoas en situación de exclusión social. O obxectivo é
mellorar a súa situación a través da atención directa e personalizada.
Promove: Concello da Coruña.
• 30 persoas de media diaria acoden ao servizo
• 7.061 intervencións

NADAL SOLIDARIO
Reparto de dúas comidas especiais e un agasallo a persoas sen fogar, beneficiarias do
programa SISIFO, os días 24 e 31 de decembro nas cidades de Vigo e A Coruña.
Promove: Caixabank, SA.
Colabora: Voluntariado Corporativo de “la Caixa”, voluntariado de Borgwarner
Emissions Systems Spain S.L., e particulares.
• Nº de racións entregadas o día 24: 80 en Vigo / 55 na Coruña.
• Nº de racións entregadas o día 31: 70 en Vigo / 55 na Coruña.

CURSOS:
• 12 accións formativas
• 92 persoas participantes
CAMPAÑAS INFORMATIVAS:
• 4 campañas
• 571 persoas informadas
• 16 probas rápidas de VIH realizadas

PROXECTO VERBAS
Xornadas informativas de sensibilización destinadas a persoas drogodependentes e/ou
en situación de exclusión social, co propósito de favorecer a difusión de información
relativa a VIH e Hepatite C, novos tratamentos, avances respecto á consecución da
carga viral indefectible e promover a prevención para todas as prácticas de risco.
Así mesmo, pretende reducir o estigma social e mellorar a imaxe das persoas enfermas.
Promove: Concello de Vigo.
• 10 xornadas informativas
• 27 horas de formación
• 59 participantes (14 mulleres e 45 homes)

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO
PARA CALOR-CAFÉ DA CORUÑA
Esta axuda permitiu mellorar o equipamento do local de calor café de A Coruña mediante
o cambio de cadeiras, mesas e equipamento informático para o uso do servizo.
Promove: Deputación Provincial da Coruña.
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7. ACCIÓNS DE SAÚDE PÚBLICA
NO CAMPO DO VIH/SIDA
Accións formativas e informativas destinadas a diminuír a transmisión da infección e a
reinfección por VIH, VHB e VHC, facilitar o acceso da poboación á información e ás
medidas preventivas. Facilitar, ás persoas usuarias do programa, o achegamento ao
tratamento médico.
O programa desenvólvese nas cidades de Vigo, A Coruña, Pontevedra e, puntualmente,
no CP Pereiro de Aguiar (Ourense).
Actividades:
• Charlas informativas sobre VIH e ITS: lévanse a cabo no ámbito da prostitución, con
usuarios de drogas inxectadas (UDI) e co colectivo LGTBI.
• Accións formativas: curso de axentes de saúde.
• Campañas ENTÉRATE: campañas informativas realizadas en distintos centros
universitarios coa finalidade de dar información realista sobre o VIH e as distintas ITS
para concienciar sobre a necesidade de utilizar métodos preventivos nas distintas
prácticas sexuais, fomentar o coñecemento do estado serolóxico, etc.
• Encontros: intervención con persoas portadoras do VIH, Hepatite ou algunha ITS,
acompañamentos a consultas hospitalarias, falicitación de acceso a fármacos,
seguimento de casos, etc.
• Blogue e redes sociais: ofrecer información actualizada e dar a coñecer as últimas
noticias, os últimos avances médicos e sociais relacionados coa temática. Dar difusión
ás distintas actividades realizadas pola entidade.
• Realización da proba rápida de VIH: anónima, gratuíta e confidencial.
• Distribución de materiais preventivos: preservativos, lubricantes, etc.
Promove: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
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• 17 accións formativas
• 114 participantes
• 100% satisfacción do alumnado coas accións formativas
• 4 campañas informativas en universidades
• 571 persoas informadas
• 1.330 folletos entregados
• 325 accións de seguimento médico de VIH e Hepatite
• 64 probas rápidas realizadas (40 homes e 24 mulleres)

8. ATENCIÓN Á CIDADANÍA
Convenio de colaboración no marco do Plan Municipal de Emprego do Concello de
Vigo para a atención á cidadanía mediante Coidadores/as de Barrio e o desenvolvemento
de actividades de interese social, desenvolveuse desde marzo de 2018 ata outubro de
2019.
O programa ten unha dobre finalidade:

A súa actividade levouse a cabo en 7 barrios: Casco Vello, Torrecedeira, Teis, Bouzas,
Coia, Travesas e O Calvario.
• 369 beneficiarios/as (70 homes e 299 mulleres)
• 50% cunha idade entre os 81 e 90 anos
• 110 altas (22 homes e 88 mulleres)
• 2.214 recados
• 4.458 visitas
• 610 acompañamentos médicos
• 7.126 acompañamentos para saídas
• 603 acompañamentos con bolsas
• 146 acompañamentos sociais/derivacións
• 1.736 accións de información a veciños/as
• 380 accións de información a turistas
• 3.405 avisos de incidencias ao Concello de Vigo
(alumeado, enseres, pavimento, limpeza)
• 99,31% satisfacción das persoas beneficiarias do servizo
• 96,13% satisfacción co servizo da veciñanza

• Por unha parte prestar un servizo á cidadanía máis vulnerable e con maiores
dificultades;
• E por outra, incorporar ao mercado laboral a persoas en situación ou risco de exclusión
social para que se convertan en axentes activos do propio proceso de empregabilidade.
Promove: Concello de Vigo
• 59 persoas traballadoras (41 mulleres e 18 homes)
• 8 altas
• 3 accións formativas
• 41 horas de formación
• 5 insercións laborais (4 mulleres e 1 home)

Servizos que se prestan: Coidadores/as de Barrio, Equipo de Apoio, Banco de Tempo e
Redución do dano con drogodependentes en situación de emerxencia social.

COIDADORES/AS DE BARRIO
Axudan a todas as persoas que poidan precisalo, colaborando co Concello de Vigo co
propósito de mellorar a promoción interna e externa dos barrios de Vigo.
Ademais, as coidadoras e coidadores percorren o barrio detectando as deficiencias de
pavimento, mobiliario urbano, limpeza, enseres e recollendo queixas e suxestións da
veciñanza. Estas incidencias logo se derivan aos distintos departamentos do Concello,
a través do servizo telefónico 010.
22
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EQUIPO DE APOIO
En colaboración cos Coidadores/as de Barrio e o Servizo 010 de información do
Concello, realizan tarefas de mellora e reparación dalgunhas infraestruturas municipais
do Concello de Vigo.

BANCOS DO TEMPO (BDT)
Iniciativa do Concello de Vigo, onde se intercambian bens, coñecementos e servizos.
Desenvólvense nas catro Oficinas Municipais de Distrito (OMD): Coruxo, Saiáns, Casco
Vello e Teis.
Actividades:
• Atención ao público
• Execución de novas altas no BDT
• Xestión das ofertas e demandas dos/as usuarios/as do BDT
• Actualización das redes sociais para proporcionar información actualizada
• Elaboración do boletín mensual
• Organización dos Trocos correspondentes en cada OMD
• Actualización da carteleira exposta en cada oficina: obradoiros existentes, ofertas e
demandas.
• 4 traballadoras
• 194 horas trocadas
• 1.827 ofertas xestionadas
• 1.283 demandas xestionadas

REDUCIÓN DO DANO CON DROGODEPENDENTES
EN SITUACIÓN DE EMERXENCIA SOCIAL
Mediante unha unidade móbil no Casco Vello e noutras zonas na cidade de Vigo,
colaboran na redución do dano con persoas drogodependentes en situación de
emerxencia social, en apoio do Programa Sísifo.

9. GRADUADO EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBRIGATORIA (ESO)

Preparación para as probas libres oficiais de Graduado en Educación Secundaria
Obrigatoria, nas convocatorias de maio e setembro.

• 48 participantes (20 homes e 28 mulleres)
• 34 altas (15 homes e 19 mulleres)
• 600 horas de formación
• 35 alumnos/as presentáronse ás probas oficiais (16 homes e 19 mulleres)
• 5 títulos aprobados de Graduado ESO
• 15 alumnos/as con 2 ámbitos aprobados
• 9 alumnos/as con 1 ámbito aprobado
• 97,62% satisfacción do alumnado

10. ÁREA DE IGUALDADE
PROXECTO EVA
(EMPREGO-VISIBILIDADE-AUTONOMÍA)
Comprende actividades que xorden das necesidades da poboación feminina reclusa,
de cara á súa incorporación ao mercado de traballo ao finalizar a condena, e a mellorar
as súas condicións mentres dura esta.
Desenvolveuse en medio pechado (centros penitenciarios da Lama, Teixeiro e Pereiro
de Aguiar) e aberto (Centros de Inserción Social de Vigo e A Coruña).
Promoven: Xunta de Galicia, Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, Secretaría Xeral da Igualdade; e Unión Europea PO
Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020.
Actividades:
• Itinerarios personalizados de incorporación sociolaboral.
• Talleres de habilidades persoais, básicas e da saúde.
• Formación ocupacional: Curso de Auxiliar de Xeriatría no CP Teixeiro.
• Taller Comunicadas: actividade de formación desde a perspectiva de xénero para
potenciar as destrezas comunicativas e a autoestima, destinada a un grupo de
mulleres privadas de liberdade empregando a radio como canle de comunicación.
Desenvolveuse no CP A Lama.
• Información e/ou derivación a recursos de atención, orientación e asesoramento
persoal e social.
• Apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos que faciliten
ás mulleres reclusas o seu proceso de integración social.
• Acompañamento na busca de emprego, incluído o emprego por conta propia e o
emprendemento.
• Prospección do mercado de traballo, intermediación e titorización laboral e
profesional.
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• 54 beneficiarias
• 54 itinerarios personalizados de incorporación
• 33 mulleres obtiveron unha cualificación
• 1 curso ocupacional: Auxiliar de Xeriatría
- 10 alumnas
- 160 horas de formación
- 8 diplomas entregados
- 82,87% satisfacción das participantes
• 1 taller: Comunicadas
- 11 alumnas
- 66 horas de formación
- 4 diplomas entregados
- 93,75% satisfacción das participantes
• 3 insercións laborais

PROXECTO CAPACITADAS

• 12 participantes
• 28,30 anos de idade media
• 30 horas de formación
• 9 diplomas entregados
• 94,05% satisfacción dos participantes

SERVIZO ACHÉGATE
É un servizo de apoio especializado en xénero, que xurde da necesidade de dotar
aos programas que desenvolve a entidade dun servizo específico de información,
asesoramento, mediación, atención, tramitación e acompañamento ás mulleres,
así como ás vítimas de violencia de xénero, para facer unha intervención global que
permita a consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes.

Actividade de formación integral para a incorporación social e laboral de mulleres
privadas de liberdade, complementándose unha capacitación técnica para o emprego
- Auxiliar de Xeriatría - cunha formación en prevención da Violencia de Xénero.
Desenvolveuse no CP A Lama con mulleres do módulo mixto e mulleres do módulo
feminino.

Promove: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza da Xunta de Galicia, Secretaría Xeral da Igualdade. Subvencións destinadas
á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á
promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a
violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a
renda das persoas físicas.

Promove: Deputación Provincial de Pontevedra.

Actuacións:

• 10 beneficiarias
• 39,01 anos de idade media das alumnas
• 120 horas de formación
• 10 diplomas entregados
• 93,33% satisfacción das alumnas

• Servizo de atención, orientación e información

PROGRAMA SÚMATE
É un programa para traballar a socialización diferencial nos homes, fomentando o
interese dos participantes pola igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, e
facilitándolles ferramentas que lles permitan identificar roles e estereotipos de xénero
e así construír masculinidades baseadas no bo trato, eliminando condutas de risco
vinculadas a masculinidade tradicional que os poda volver a levar a cometer un delito.
Destinado a mozos do CP A Lama.
Promove: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza da Xunta de Galicia, Secretaría Xeral da Igualdade. Subvencións destinadas
á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á
promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a
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renda das persoas físicas.
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• Talleres grupais para mellorar a empregabilidade dende a perspectiva de xénero:
A. Apoderamento feminino (2 talleres)
B. Habilidades e Competencias para o emprego (2 talleres)
• Servizo de atención, orientación e información
• 107 mulleres participantes
• 4 accións formativas
• 93 horas de formación
• 25 diplomas entregados
• 95,83% satisfacción das participantes

PROXECTO XEITOS DE VER:
CONSTRUÍNDO MASCULINIDADES POSITIVAS
Consistiu en facilitar, a un grupo de 12 persoas en situación de privación de liberdade en
medio aberto, das ferramentas e recursos necesarios para que elas e eles mesmas/os
foran capaces de detectar aqueles comportamentos, elementos simbólicos, mobiliario
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
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urbano..., que continúan no día a día reproducindo roles e estereotipos de xénero,
e que polo tanto manteñen vixente o machismo e a violencia; así como visibilizar o
papel das mulleres como suxeito histórico.
Promove: Concello da Coruña.
A actividade formativa consistiu en 3 módulos:
1. Módulo de Xénero (20 horas).
2. Módulo de Fotografía (20 horas).
3. Módulo de Rúa: actividade práctica onde o alumnado visitou diferentes barrios da
cidade.
Coas fotografías tomadas nas distintas sesións formativas elaborouse unha exposición
fotográfica para poder transmitir a mensaxe ao conxunto da cidadanía.
• 12 participantes (6 mulleres e 6 homes)
• 56 horas de formación
• 10 diplomas entregados
• 8 paneis de fotografías con textos elaborados polo alumnado
• 93,98% satisfacción das persoas participantes
• 2 Exposicións:
- Museo Domus (A Coruña)
- Pazo da Cultura de Carballo

XORNADA “MULLER, DESEMPREGO E EXCLUSIÓN
SOCIAL. Unha ollada con perspectiva de xénero.”
Xornada dedicada á muller e a súa relación co mercado de traballo dende a experiencia
da entidade durante os seus 20 anos de historia no ámbito da formación e o emprego.
O obxectivo principal era xerar un espazo de encontro e reflexión onde se visibilicen os
factores que aínda dificultan o camiño para o logro da igualdade real entre mulleres e
homes, no ámbito da inclusión sociolaboral. Ademais, tamén serviu para presentar boas
prácticas da intervención con mulleres en situación de vulnerabilidade con perspectiva
de xénero en diferentes programas desenvolvidos pola entidade.
Celebrouse o 3 de outubro, en Vigo.
Promove: Concello de Vigo, Concellería de Igualdade.
Colabora: Deputación Provincial de Pontevedra.
• 58 asistentes (56 mulleres e 2 homes)
• 5 horas
• 90,03% satisfacción das persoas asistentes
28
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AXENTES DE SAÚDE DA MULLER
A Rede de Atención ás Adiccións, UNAD, puxo en marcha un novo proxecto de formación
centrado na saúde e a sexualidade con perspectiva de xénero, coa metodoloxía “bola
de neve” para transferir os coñecementos desde o equipo de profesionais de cada
organización ás persoas usuarias para que logo estas mesmas tamén exerzan como
axentes de saúde cos seus iguais.
A Fundación Érguete-Integración levou a cabo este proxecto a través do programa
SISIFO. As sesións formativas e a entrega do manual “Coñécete- Saúde, Sexualidade e
Perspectiva de Xénero” tiveron lugar no CP A Lama, cun grupo de mulleres do módulo
mixto e do módulo feminino. Nestas sesións traballouse e reflexionouse sobre a saúde
en todas as súas esferas, dende a identidade e orientación sexual, o pracer e o coidado,
ata as consecuencias da construción de xénero no consumo de drogas.
Promove: UNAD.
• 10 beneficiarias
• 39,01 anos de idade media das alumnas
• 9 horas

MENCIÓN POLO IMPULSO DA IGUALDADE
NO TERCEIRO SECTOR
Mención especial á Fundación Érguete-Integración polo Impulso da Igualdade no
Terceiro Sector, concedida pola Federación de Mujeres Progresistas.
A mención foi entregada durante a celebración da Xornada final Tercer Sector en
Igualdad 2019 que tivo lugar en Madrid, o 3 de decembro. O evento foi á vez unha
celebración de todo o conseguido e traballado en materia de Igualdade dende o
Terceiro Sector durante o ano e un lugar de reivindicación por todo o que queda por
facer e avanzar. Neste acto tivo un papel destacado a Fundación Érguete-Integración
tanto como entidade recoñecida como por ser, a súa técnica de Igualdade, ponente
da xornada.

11. ÁREA DE ORIENTACIÓN LABORAL
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
A. SERVIZO DE APOIO PARA A INCLUSIÓN DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Contratación de 4 persoas desempregadas a través dos programas de cooperación no
ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro.
Promoven: Xunta de Galicia, Consellería de Economía, Emprego e Industria e Fondo
Social Europeo.

Promove: Federación de Mujeres Progresistas.
• 2 Técnicas de apoio para o programa Sisifo (Vigo e A Coruña)
• 1 Técnica de comunicación
• 1 Administrativa de apoio para o Ciberemprego
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B. ACOMPAÑAMIENTO PARA PROGRAMA DE REDUCIÓN DO DANO
Contratación durante sete meses dunha persoa moza desempregada inscrita no
Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
Promoven: Xunta de Galicia, Consellería de Economía, Emprego e Industria,
cofinanciada cunha porcentaxe do 91,89 % pola Iniciativa de empleo xuvenil e o Fondo
Social Europeo para o período 2014-2020.

O fin último do traballo da Fundación Érguete coma axencia de colocación é
proporcionar as persoas demandantes de emprego un traballo adaptado as súas
características, así como achegar ás empresas aqueles/as traballadores/as que se
axusten aos seus requirimentos e necesidades.
• 104 persoas rexistradas (56 homes e 48 mulleres)
• 62 ofertas creadas.
• 34 ofertas cubertas

• 1 Traballadora Social.

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Información ás persoas demandantes de emprego sobre o seu potencial laboral,
ofrecéndolle asesoramento na procura de emprego, deseño de perfís profesionais,
servizos asociados, así coma un abano de ofertas formativas para facilitar a súa inserción
no mundo laboral a través de Itinerarios Públicos Personalizados de Inserción.
Promoven:
• Xunta de Galicia, Consellería de Economía, Emprego e industria.
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Dentro das actividades do Servizo realizáronse; entrevistas de atención personalizada,
deseño de perfís profesionais, acordos de emprego, asignación de tarefas, carga de
servizos, especialidades formativas e cursos, seguimentos dentro e fora de Itinerarios
e diversas Acción Grupais de mellora da capacitación e competencias de acceso ao
emprego.

WEB: http://www.fundacionerguete.org/colocacion/

PRÁCTICAS NON LABORAIS
Diferentes entidades sociais, centros de formación non formal, e universidades
solicitan a nosa colaboración para facilitar a realización de prácticas non laborais do
seu alumnado.
• 7 persoas en prácticas (5 mulleres e 2 homes)
• 1.622 horas de prácticas

• 183 persoas atendidas (78 homes e 105 mulleres)
• 409 citas con asistencia
• 828 accións rexistradas na plataforma SICAS (sistema encargado da xestión
das políticas activas de emprego)
• 9 accións grupais con 19 participantes diferentes
• 30 Itinerarios abertos e 52 Itinerarios pechados
• 61 insercións laborais (28 homes e 33 mulleres)
• 100% satisfacción de persoas participantes

AXENCIA DE COLOCACIÓN
Axencia de Colocación nº 1200000078.
Grazas a esta cualificación, a entidade continúa aproveitando ao máximo as sinerxias
que se establecen co Servizo Público de Emprego, ademais de manter tamén unha
estreita relación co tecido empresarial da zona e arredores. Coma todos os servizos
que se ofertan na entidade é de carácter gratuíto.
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EMPRESA DE INSERCIÓN LABORAL
CORMO INTEGRAL, S.L.U.
Empresa de Inserción Laboral (EIL)que participa na incorporación sociolaboral de
persoas en situación ou risco de exclusión social, proporcionándolles unha ocupación
e así poder adquirir competencias profesionais. Emprega como ferramenta básica o
itinerario de inserción, facilitando o acceso ao mercado laboral.
A EIL participa activamente no mercado desde hai 13 anos, producindo bens e servizos
no sector da Xardinería, Forestal e Ambiental.
Participa no Foro pola Economía Social (2018), a través da Asociación de Empresas de
Inserción de Galicia (AEIGA).
Financiamento:
Ingresos propios, polos servizos prestados.
Incentivos da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia,
destinados a promover a inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de
exclusión social, mediante o establecemento de medidas de fomento ás EIL
Principais clientes:
• Autoridade Portuaria de Vigo.
• Axencia Galega de Calidade Alimentaria.
• Cáritas Diocesanas Tui-Vigo.
• Concello de Pontevedra.
• Concello de Redondela.
• Deputación de Pontevedra.
• Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. ( SEAGA).
• Servitec Medio Ambiente.
• Xunta de Galicia (Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e
Xustiza, Consellería de Facenda, Consellería de Política Social).
Formación do persoal:
• Curso de prevención de riscos laborais en traballos de xardinería e forestais.
• Talleres de competencias transversais para a procura de emprego.
• Obtención carné de conducir B1.
• Tratamento de endoterapia vexetal en árbores (e palmeiras).
• 20 traballadores/as (14 homes e 6 mulleres)
• 9 altas
• 13 traballadores/as en situación ou risco de exclusión social
• 60% de traballadores/ as en proceso de inserción respecto ao total do persoal.
• 15 accións formativas
• 29 participacións en accións formativas
Web: www.cormointegral.es
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PERSOAS BENEFICIARIAS DIRECTAS

364 cidadáns (282 mulleres e 82 homes) foron beneficiarios do Servizo de Coidadores/
as de Barrio.

2.905 persoas (1.771 homes e 1.134 mulleres) foron atendidas nos diferentes programas
da Fundación, das que 1.551 foron altas.

453 persoas (238 homes e 215 mulleres) participaron no programa Incorpora ou nos
seus subprogramas.
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INCORPORACION LABORAL
333 insercións (171 homes e 162 mulleres) rexistradas no mercado laboral ao longo do ano.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

39

NIVEL DE SATISFACCIÓN
DAS PERSOAS BENEFICIARIAS
SATISFACCIÓN COS PROGRAMAS

SATISFACCIÓN COS CURSOS

SATISFACCIÓN DA VECIÑANZA CO SERVIZO DE COIDADORES/AS DE BARRIO

ACCIÓNS FORMATIVAS

SATISFACCIÓN DOS BENEFICIARIOS/AS COIDADORES/AS DE BARRIO
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ACCIÓNS FORMATIVAS
NOVOS CONVENIOS
Co fin de realizar prácticas non laborais en empresas e facilitar a incorporación laboral
das persoas atendidas, establécense convenios de colaboración con empresas e
asociacións empresariais. En 2019 asináronse 67 convenios con empresas, a través dos
programas Incorpora, Reincorpora, Punto Formativo Incorpora e Emprego Inclusivo.
SATISFACCIÓN EMPRESAS 2019

RECURSOS HUMANOS
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ALIANZAS

REXISTROS

A Fundación Érguete-Integración participa activamente en:

• Clasificada de Interese social (1999) e fundación de interese galego (2000): 1999/25

• UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente)

• Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, Xunta de Galicia
(RUEPSS) (2001): E-1455

• AESAP (Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Persona)
• INCORPORA y REINCORPORA (Programas de Integración Laboral de colectivos
en riesgo de exclusión social de Obra Social “la Caixa”)
• FENAD (Federación galega de Asociacións de Axuda ao Drogodependente)
• EAPN-GALICIA (Rede Galega contra a Pobreza)
• AEIGA (Asociación de Empresas de Inserción de Galicia)

• Entidade de Acción Voluntaria de Galicia (2002): O-17
• Centro colaborador de formación ocupacional da Xunta de Galicia (2004): 36/01337
• Entidade Colaboradora do Plan de Galicia sobre Drogas (2005): SA 463D 2003/3

• PLDA (Plan Local sobre Drogodependencias e outras Adiccións de Vigo)

• Entidade Prestadora de Servizos Sociais (2006): VP-1455

• PAE (Punto de Atención al Emprendedor). Integrado na RED CIRCE do Ministerio
de Industria, Energía y Turismo

• Inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións (REMAC) da Coruña (2013): 309

RECOÑECEMENTOS
• Nome do Centro de Inserción Social de Vigo:
“Carmen Avendaño Otero” (2006)
• Medalla Castelao (2007)
• Cruz de Prata da Orden Civil da Solidariedade Social (2010)
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• Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Vigo (2001): 761-01

FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN

• Entidade colaboradora no Proxecto de detección precoz de VIH a través das probas
anónimas de detección rápida (2014)
• Aliado Dixital na categoría de Entidade colaboradora, Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia - Xunta de Galicia (2016): PR602A-2016-00000073-00
• Adhesión á REDE EUSUMO para o fomento do cooperativismo e a economía social,
Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia (2017)
• Acreditación como Axencia de Colocación nº 1200000078. Consellería de Economía,
Emprego e Industria da Xunta de Galicia (2018)
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RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
• Firmante da RED PACTO MUNDIAL ESPAÑA (Iniciativa internacional de Naciones
Unidas) (2010)
• Selo de compromiso para a Excelencia Europea +200 EFQM (2009)
• Selo de Excelencia Europea +300 EFQM (2011)
• Renovación Selo de Excelencia Europea +300 EFQM (2014, 2016 e 2018)
• Adhesión ao “Protocolo para a detección e tratamiento na empresa de situacións de
violencia de xénero producidas dentro e fora dos lugares de traballo” (2016)
• Adhesión ao Consello Asesor de Pacientes da EOXI de Vigo, Consellería de Sanidade
-SERGAS da Xunta de Galicia (2017)
• Adhesión ao Pacto Social pola non discriminación e a igualdade de trato asociada ao
VIH, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019)

OUTRAS COLABORACIÓNS

• Á VII Promoción do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (2015-2019) da
Universidade de Santiago de Compostela (alumnado e profesorado), pola invitación
para participar no seu acto de Gradación, así coma pola súa iniciativa de entregar unha
doación á entidade coma colaboración coa mesma.

DONACIÓNS
O noso agradecemento:
• Ás persoas e entidades que fixeron aportacións económicas a través da páxina web,
persoalmente e a través da aplicación de Helpfreely.org, que contribúen a que máis
persoas melloren as súas condicións de vida.
• A aqueles profesionais e empresas, que prestan os seus servizos de xeito altruísta á
entidade, como Ultreia Comunicaciones S.L. que permitiunos actualizar os equipos
informáticos do Ciberemprego.
• Ao grupo de amigos/as de Esteiro (Muros), que no concurso de disfraces celebrado
no Concello de Noia polo entroido, caracterizáronse como a serie televisiva FARIÑA, e
doaron o premio conseguido.
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GRADA SOLIDARIA RC. CELTA e RC DEPORTIVO.
Os dous clubs de fútbol facilitan entradas que permiten a asistencia aos encontros como
equipo local a beneficiarios/as da entidade.
OBRADOIRO DE EMPREGO VIGO CAPACITA IV.
Promovido polo Concello de Vigo e subvencionado pola Xunta de Galicia. O alumnadotraballador das especialidades de Operacións Básicas de Cociña e Operación Básicas de
Restaurante-Bar colaboraron co Programa Sisifo, coa elaboración e servizo do almorzo
un día a semana no calor-café, e na xornada “20 anos traballando coas persoas”.
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CONVENIOS SUSCRITOS CON ASOCIACIÓNS EMPRESARIAIS

CONTACTO
FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN (VIGO) -SEDE
Av. Martínez Garrido, 21, interior
36205 VIGO
T. 986 253 176
F. 986 263 297
www.fundacionerguete.org
Email: funderguete@fundacionerguete.org
Facebook: /funderguete
Twitter: @FErgueteIntegr
Instagram: funderguete
Linkedin: /fundación-érguete-integración
FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN (A CORUÑA)
• Barrio de las Flores
R/ Azahar, Bloque 48, Portal 10 baixo
15008 A CORUÑA
T. 881 896 801
F. 881 896 801
• Centro Municipal Asociativo Ramón Cabanillas
Av. de Arteixo 85, baixo
15007 A Coruña

• A PASAXE. Asociación de Empresarios Polígono A Pasaxe
• AELPO. Asociación de Empresarios de limpieza de edificios y locales de Pontevedra
• AEMOS. Asociación de Empresarios de Mos
• AGAEXAR. Asociación Galega de Empresas de Xardinería
• ANFACO - CECOPESCA. Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados
• APROINPPA. Asociación Provincial de Panaderos y Pasteleros
• ASEMA. Asociación Provincial de Empresarios da Madeira
• ATRA. Asociación Autónoma de Talleres de Reparación de Automóviles de la
provincia de Pontevedra
• COINTEGA. Confederación de Industrias Textiles de Galicia. Cluster textil-moda
• FONCALOR. Asociación Autónoma Provincial de Instaladores de Fontanería,
Calefacción, Gas, Climatización, Electricidad, Mantenimiento y afines de Pontevedra
• INSTAELECTRA. Asociación de Empresarios de Electricidad y Telecomunicaciones
de Pontevedra
• OVALMI. Asociación Empresarios y Comerciantes do Val Miñor
• ESPAZOCOOP. Unión de Cooperativas Galegas
CONVENIOS SUSCRITOS CON EMPRESAS
• Apetéceme Vigo, S.L.
• Ciudad de Vigo, S.L.
• EIL Cormo Integral, S.L.U.
• Electricidade Xonxa, S.L.
• Eulen, S.A.
• Grupo Essuive, S.L.
• Hotelera Noroeste, S,A.
• Hotelera Pontevedresa, S.L.
• Inversiones Mar 2000, S.L.
• Lino Vigo, S.L.
• Marodri, S.L.
• Novelec Rías Baixas, S.L.
• Peugeot Citroën España, S.A.
• Pensión Residencia Buenos Aires
• Residencia Geriátrica Alvi - Beade, S.L.
• Vigocentro, S.L.
OUTROS CONVENIOS
• Fundación Celta de Vigo.
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Coa colaboración de:

www.fundacionerguete.org

