
ondo Social Europeo
Fondo Social Europeo

O FSE inviste no teu futuro

CERTIFICACIÓN  /  INFORME  DE  INTEGRACIÓN  NUNHA  ESTRUTURA  OU  ORGANIZACIÓN
RELACIONADA CO APOIO ÁS VÍTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS CON FINS DE EXPLOTACIÓN
SEXUAL E/OU LABORAL (Art. 8.1.h)

Don/dona   

en calidade de  

da   

CERTIFICA – INFORMA QUE:

A entidade   atópase

integrada desde  na organización/estrutura que se sinala a continuación relacionada co
apoio  ás  vítimas  de  trata  de  seres  humanos  con  fins  de  explotación  sexual  e/ou  laboral  na
Comunidade Autónoma de Galicia
 

NOME DA ENTIDADE NIF

E para que así conste e para os efectos do disposto no artigo 8.1.h) da Resolución, da Secretaría
Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a
entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención
social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes,
e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual ou laboral, na Comunidade
Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro
para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de
trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco
do PO FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI431A) 
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