NOTA WEB
A XUNTA DE GALICIA A TRAVÉS DA CONSELLERÍA DE
POLÍTICA SOCIAL, DIRECCIÓN XERAL INCLUSIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIAL E CÓ FONDO SOCIAL EUROPEO

COFINANCIA
A DOWN VIGO cun importe de 26.997,12 euros a actuación:
ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
Esta cofinanciación por parte da Consellería de Política Social, Dirección Xeral
de Inclusión Social, vense desenvolvendo dende o ano 2007 para o proxecto
“SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL E LABORAL”, destinado ás persoas coa
síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual.
O obxetivo xeral é brindalos apoios que as persoas necesitan para favorecer:
o Autodeterminación
o Non discriminación e igualdade de oportunidades
o Inclusión Social e Laboral
o Participación Social activa.
Os beneficiarios son 40 persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade
intelectual ós que se lles volve a abrir a oportunidade da incorporación
sociolaboral no mercado ordinario.
O desenvolvemento desta actuación dende o 1 de xaneiro ó 30 de novembro
de 2016 cunha duración de 1376 horas, realizouse nas instalacións que Down
Vigo dispón na R/ Portela 48 baixo na cidade de Vigo.
Os Itinerarios melloran as habilidades personais e sociais para o
desenvolvmento cotiá, ademáis dunha formación que habilita para a posible
incorporación ó mundo laboral ordinario, e sobre todo, a súa inserción plena na
sociedade.
“Esta
actuación,
ITINERARIOS
PERSONALIZADOS
DE
INSERCIÓN
SOCIOLABORAL está cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco
do Programa Operativo FSE de Galicia 2014-2020, Obxetivo Temático 9 (OT)
Promovela inclusión activa e loitar contra a pobreza e calquera forma de
discriminación, cunha tasa de cofinanciación do 80%”.
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