FICHA INDIVIDUALIZADA DE SEGUIMENTO (PROXENITORES DE MENORES DE IDADE)
Nº FICHA: ______

(o nº da ficha debe coincidir co ordinal da relación que ten que achegarse consonte ao previsto
na letra f) do apartado 3.2 do artigo 19)
PROGRAMA DE FOMENTO DA CONCILIACIÓN

Concello de Redondela
ACTUACIÓN SUBVENCIONADA
Programa municipal de conciliación
ENTIDADE LOCAL

NIF

P-3604500-C

EXPEDIENTE

SI435B 2018 /

IDENTIFICACIÓN DA NENA OU NENO PARTICIPANTE (nome e apelidos)

DATOS DA ATENCIÓN: BREVE DESCRICIÓN DA/S ACTUACIÓN/S REALIZADA/S

Participación no Programa municipal de conciliación.

DATOS DA NAI (preferentemente), PAI OU PERSOA QUE TEÑA A TUTELA DO/A MENOR
NOME

APELIDOS

DNI/NIE

SEXO

☐ Muller

☐ Home

CONCELLO ONDE RESIDE

Familia numerosa:
☐ Si ☐ Non
Familia monoparental: ☐ Si ☐ Non

Ingresos da unidade familiar
☐ Ata 6,5 veces o IPREM
☐ Desde 6,5 veces o IPREM ata un 15% máis

Información requirida de conformidade ao estipulado no artigo 5 do Regulamento (UE) nº 1304/2013, do Parlamento Europeo e do
Consello de 17 de setembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo.

1. INDICADORES DE PRODUTIVIDADE: Os datos das persoas participantes referiranse ao momento inmediatamente anterior á súa
participación na medida ou programa dentro do período subvencionable.

SITUACIÓN LABORAL
Desempregada
Desempregada de longa duración (6 ou máis meses para menores de 25 anos, 12 ou máis meses para maiores
ou igual a 25 anos)
Inactiva integrada en sistemas de educación ou formación
Inactiva NON integrada en sistemas de educación ou formación
Con emprego, incluídas as traballadoras por conta propia

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

Marque a opción máis
axeitada (só unha)
☐
☐
☐
☐
☐

Marque a opción máis
axeitada (só unha)
☐
☐
☐

Marque a opción máis
axeitada (só unha)
☐
☐
☐
☐

FORMACIÓN (1)
Con estudos de ensino primario (CINE 1) ou secundario (CINE 2)
Co segundo ciclo de ensino secundario (CINE 3) ou con ensino postsecundario (CINE 4)
Con ensino superior ou terciario (CINE 5 a 8)
Analfabeta/sen estudos regrados rematados

(1) Definicións:
CINE 1: Educación primaria obrigatoria
CINE 2: Educación secundaria obrigatoria
CINE 3: Bacharelato, ciclo formativo de grao medio, curso de acceso a ciclo formativo de grao medio
CINE 4: Certificado de profesionalidade nivel 3
CINE 5-8: Ciclo formativo de grao superior, estudos superiores de ensinanzas artísticas ou universitarias (Licenciada, Grao, Máster,
Doutorado)

SITUACIÓN FAMILIAR

Respostas

Vive nun fogar sen emprego
Ten fillos/as ao seu cargo
Vive nun fogar composto por unha única persoa adulta (con ou sen fillos/as ao seu cargo)

☐ SI
☐ SI
☐ SI

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

Respostas

De orixe estranxeira ou inmigrantes
Minorías étnicas
Ten algunha discapacidade
Outras persoas desfavorecidas
Sen fogar ou afectada pola exclusión en canto á vivenda
Vive nun núcleo de poboación inferior a 5.000 habitantes

☐
☐
☐
☐
☐
☐

SI
SI
SI
SI
SI
SI

☐ NON
☐ NON
☐ NON
☐ NON
☐ NON
☐ NON

SITUACIÓN PERSOAL
Recibiu actuacións destinadas á mellora da súa situación no ámbito laboral?

☐ NON
☐ NON
☐ NON

☐N/C
☐N/C
☐N/C
☐N/C
☐N/C
☐N/C

Respostas
☐ SI

☐ NON

2. INDICADORES DE RESULTADO INMEDIATO: deberán referirse á situación dentro das catro semanas seguintes á finalización da súa
participación no programa dentro do período subvencionable

SITUACIÓN LABORAL
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)
Obtivo unha cualificación tras a súa participación

Marque a opción máis
axeitada (só unha)
☐
☐
☐

Respostas
☐ SI
☐ SI

☐ NON
☐ NON

SITUACIÓN PERSOAL

Respostas

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

☐ SI

☐ NON

Autorizo a recollida de datos de carácter persoal, que formarán parte do ficheiro “Relacións administrativas coa cidadanía e entidades”
da Secretaría Xeral da Igualdade. Así mesmo, serán incluídos no ficheiro denominado “Xestión, seguimento e control de proxectos e
fondos europeos” da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Sinatura da persoa participante

Sinatura da responsable que coordina
ou xestiona a actividade

NOTA: de acordo co previsto na convocatoria, lémbrase que a administración poderá requirir a actualización destes datos no prazo de
seis meses desde que finalice esta actuación, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo.

