
FOLLA INDIVIDUALIZADA DE SEGUIMENTO – PROCEDEMENTO SI431A (art. 19.3g)

N.º FICHA

O n.º debe coincidir co ordinal da relación de mulleres atendidas

DATOS DA ENTIDADE

RAZÓN SOCIAL

NIF EXPEDIENTE SI431A 2019/

DATOS DA USUARIA

NOME APELIDOS

DNI ou
NIE

IDADE  Menor de 25 anos    De 25 a 54     Maior de 54 anos

SEXO
 Muller   Home
 Muller transexual   Home transexual

CONCELLO ONDE 
RESIDE

1. INDICADORES COMÚNS DE PRODUTIVIDADE (situación previa á participación no programa dentro do período subvencionable)

Situación laboral (Seleccionar unha opción):
     Desempregada

     Desempregada de longa duración  (6 ou máis meses para menores de 25 anos, 12 ou máis meses para maiores de ou igual a 25 anos)

     Inactiva integrada en sistema de educación ou formación

     Inactiva, NON integrada nos sistemas de educación ou formación  

     Con emprego (incluídas as persoas traballadoras por conta propia)

Formación (seleccionar unha opción):
      Con estudos de ensino primario (CINE1: educación primaria obrigatoria) ou secundario (CINE2: educación secundaria obrigatoria)

      Co segundo ciclo de ensino secundario (CINE3: bacharelato, ciclo formativo de grao medio, curso de acceso a ciclo formativo de grao    
medio) ou con ensino postsecundario (CINE4: certificado de profesionalidade nivel 3)

      Con ensino superior ou terciario (CINE 5 a 8: ciclo formativo de grao superior, estudos superiores de ensinanzas artísticas ou 
universitarias)  

      Sen estudos regrados rematados

Situación familiar:
É muller pertencente a colectivos máis vulnerables  Si  Non   N/C

Persoas desfavorecidas (opcional)
De orixe estranxeira ou inmigrante  Si  Non   N/C

Minoría étnica  Si  Non   N/C

Con discapacidade  Si  Non       N/C

Sen fogar ou afectada pola exclusión en canto á vivenda  Si  Non   N/C

Vive nun núcleo de poboación inferior a 5.000 habitantes  Si  Non   N/C

Outras persoas desfavorecidas  Si  Non   N/C
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2. DATOS DAS INTERVENCIÓNS

DATA (día/mes/ano)
PROFESIONAIS QUE A REALIZAN 

(nome a apelidos)

TIPO DE ACTUACIÓN DAS ESTABLECIDAS NO ARTIGO 5.1*
(sinalar as que procedan)

Artigo 5.1.a)
Atención inicial

Artigo 5.1.b)
Asesoramento social

Artigo 5.1.c)
Atención psicolóxica

Artigo 5.1.d)
Asesoramento

xurídico

Artigo 5.1.e)
Orientación/

asesoramento laboral

Artigo 5.1.f)
Traballo de rúa
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DATA (día/mes/ano) PROFESIONAIS QUE A REALIZAN 
(nome a apelidos)

TIPO DE ACTUACIÓN DAS ESTABLECIDAS NO ARTIGO 5.1*
(sinalar as que procedan)

Artigo 5.1.a)
Atención inicial

Artigo 5.1.b)
Asesoramento social

Artigo 5.1.c)
Atención psicolóxica

Artigo 5.1.d)
Asesoramento

xurídico

Artigo 5.1.e)
Orientación/

asesoramento laboral

Artigo 5.1.f)
Traballo de rúa

(*) Artigo 5.1 convocatoria: . Actuacións subvencionables (o proxecto deben incluír alomenos dúas):
a) Atención inicial nos chamamentos realizados polas autoridades competentes, xudiciais, fiscais e policiais, para a atención inmediata ás vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral en asistencia
social, legal ou psicolóxica.
b) Asesoramento social e actuacións de apoio directo nas relacións coas distintas entidades, organismos e servizos para a realización de trámites administrativos de diversa índole: sociais, sanitarios, policiais, xudiciais, laborais, de
formación, etc., e que permitan ás persoas beneficiarias iniciar o seu proceso de normalización social, así como atención, información e asesoramento continuado sobre os recursos; e acompañamento, apoio e seguimento no pro -
xecto persoal de cada persoa usuaria.
c) Atención psicolóxica, para abordar posibles trastornos emocionais e/ou condutuais e na procura da súa recuperación persoal. Esta actuación só poderá ser realizada por profesionais con titulación en psicoloxía.
d) Asesoramento xurídico sobre os seus dereitos e deberes, así como para a tramitación de procedementos administrativos de diversa índole: autorizacións de residencia e traballo, revogacións de ordes de expulsión, reagrupamen -
to familiar, retorno ao pais de orixe, cuestións laborais e civís, procesos de denuncia, xestións policiais, procesos penais, etc. Esta actuación só poderá ser realizada por profesionais con titulación en dereito, ciencias xurídicas ou
equivalente.
e) Orientación e asesoramento laboral, incluídas as actividades formativas: como formación básica (habilidades sociais, alfabetización, economía doméstica, etc.) e formación prelaboral e laboral, coa finalidade de facilitar e me -
llorar a súa empregabilidade e a súa inserción laboral.
f) Atención e asesoramento en traballo de rúa, co obxectivo de achegamento a aqueles lugares onde se poden atopar persoas vítimas de trata de seres humanos, en situación de explotación, para establecer encontros iniciais,
achegándolles información sobre os recursos existentes e/ou información hixiénico-sanitaria, xurídica, social, etc., de xeito que se permita o seu acceso as actuacións normalizadas previstas neste artigo.
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3. INDICADORES DE RESULTADO INMEDIATO (situación dentro das catro semanas seguintes á finalización da súa participación no
programa dentro do período subvencionable)

Situación laboral (Seleccionar unha opción):

     En busca de traballo tras a súa participación (só se estaba inactiva ao comezo)

     Obtivo un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación

     Ningunha das anteriores

Formación:

Integrada nos sistemas de educación ou formación tras a súa participación (só se non o estaba ao comezo)  Si  Non

Obtivo unha cualificación tras a súa participación  Si  Non

Situación persoal:

Mellorou a súa situación persoal ou laboral a través das medidas de fomento da igualdade?  Si  Non

Información básica sobre protección de datos

Responsable do tratamento
Xunta de Galicia-Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
(Secretaría Xeral de Igualdade)

Finalidades do tratamento
Xestión de proxectos de atención social integral dirixidos a colectivos especiais coa finalidade de 
apoiar a súa recuperación e integración social e laboral.

Lexitimación para o tratamento
Cumprimento dunha misión de interese público, prestación de asistencia de tipo social e xestión de 
sistemas e servizos de asistencia social.

Destinatarios

Os datos poderán ser comunicados, cando sexa estritamente necesario para a adecuada xestión deste 
proxecto ás entidades colaboradoras, aos organismos públicos financiadores e ás administración 
públicas competentes como a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da 
Consellería de Facenda como organismo de control dos Fondos Comunitarios e, especificamente, 
serán comunicados a través da aplicación PARTICIPA 1420 co obxecto de dar cumprimento aos 
requisitos de información a través de indicadores de produtividade e resultado enumerados no artigo 
5 do Regulamento (UE) núm. 1304/2013. O responsable do tratamento dos datos recollidos en dita 
aplicación PARTICIPA 1420 é a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Exercicio dos dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como 
exercitar outros dereitos e retirar no seu caso o consentimento outorgado segundo se recolle en 
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos 

Contacto do delegado/delegada de 
protección de datos e información 
adicional

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais 

SINATURA DA USUARIA SINATURA DA PERSOA RESPONSABLE DO PROGRAMA

NOME E APELIDOS: 
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