
TRABALLO PARA TI

Entidade executante
                Asociación Agalure

(https://agalure.com/)

Ámbito territorial 
O programa desenvólvese nos Concellos de Cambre, Oleiros,
Culleredo, Carral, A Coruña, Padrón, Pontevedra, Vigo, Lugo Lugo, 
Guitiriz, Ourense, Castro Caldelas.

Persoas destinatarias
Persoas de 12 a 80 años de idade, con diagnóstico clínico de tentativa ou 
ideación de suicidio susceptible de axuda profesional sociosanitaria,
sen distincións sociodemográficas. Familiares/contorna persoal das 
persoas usuarias.  

O número de persoas usuarias para o 2022 estímase en 80.  

Obxectivos

Obxectivo xeral: Favorecer a plena integración socio-laboral das 
persoas con problemas de adiccións sen sustancia ou comportamentais a 
través de estratexias que permitan alcanzar o desenvolvemento das súas 
habilidades persoais, sociais, culturais e formativas. 

Obxectivos específicos:
Lograr a inserción laboral das persoas que perderon ou non accederon ao 
mercado de traballo baixo parámetros de concientización da non recompensa 
inmediata e fácil que ofrecen as adiccións sen sustancia.

Atender, informar e asesorar a persoas en exclusión social, dotándoas de 
recursos e asesoramento socioemocional.
Incorporar aos circuítos sociais normalizados ás persoas con esta 
problemática.

Ofrecer asesoramento para acceder ás axudas sociais e recursos 
públicos/privado ás persoas en exclusión social.

https://www/


Mellorar habilidades sociais e emocionais do/a paciente. 

Metodoloxía

Para valorar a práctica no ámbito da integración sociolaboral partiremos 
dos criterios sinalados na Guía de Boas Prácticas nos Programas de 
Incorporación Sociolaboral das 25 Entidades de UNAD (2005). 

Tres son as liñas de actuación que vertebran o programa:

Asesoramiento social: tramitación para o acceso aos recursos públicos, 
privados.

Programa de inserción sociolaboral: a través de itinerarios personalizados 
de inserción laboral, a persoa adicta ao xogo compulsivo será acompañada 
e asesorada polo persoal técnico na elaboración dun CV, acceso a portais de 
busca de emprego e elaboración de perfís no ámbito profesional en redes 
sociais, estratexias na buscade emprego, orientación a mercados de 
traballo acordes ao seu perfil profesional, inmersión na formación ofertada 
por outras entidades, habilidades sociais nas entrevistas de traballo, 
concienzación do posto de traballo como ferramenta social de prevención de 
risco de exclusión social.

Programa de competencias socioemocionais: atención individualizada, 
grupos de terapia e seguimento/evolución como instrumento de apoio á 
inserción nos circuítos sociais normalizados, inserción sociofamiliar 
e inserción sociolaboral.

Intervención xurídica: asesoramento xurídico, atención individual e 
para apoios dos pacientes.  


