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DO
ON JOSÉ PABLO
P
GONZÁLEZ CCACHEIRO, ALCALDE
E –PRESID
DENTE DESSTE
CONC
CELLO, A TÓDOLOS
T
S VECIÑOSS DO TÉRM
MO MUNICCIPAL
INFO
ORMA: Quue está aberrto o prazo de solicitudde para o PR
ROGRAMA “XUNTOS POLO
P
NADAL 2018” que convocaa a CONSELLEERÍA DE POLÍTIICA SOCIAL a través da D IRECCIÓN XERAL DE
ORES E PERSOA
AS CON DISCA
APACIDADE, d
destinado a persoas maiores
m
quee se atopen
n soas
MAIO
nas d
datas de Naadal.
PRAZZAS E DESTINO:


130 prazzas na Resid
dencia de Teempo Libre
e de Panxón
n (Nigrán ‐ PPontevedra
a)

DATA
AS E SERVIZZOS:


O Programa desen
nrolarase d ende o 23
3 de decem
mbro de 20018 ata o 7 de
xaneiro de 2019.



ancia de 116 días (15
5 noites), aloxamento
a
E comprrende: esta
en habitaacións
comparttidas e man
nutención een réxime de pensión
n completa , actividade
es de
animació
ón socioculttural.



Posibilidade de desprazamentoo en autobú
ús dende A Coruña ata a Residenccia.

PERSSOAS BENEFFICIARIAS:





60 an
nos cumprid
dos.
Estarr empadroaado/a nalgú n concello galego.
g
Vivir só/a no seu
u domicilio e pasar só//a as datas do
d Nadal.
Valerrse por si mesmo/a e non pad
decer enferrmidade in fecto‐contaaxiosa
activva nin trastornos m
mentais ou condutuais que pooidan alterrar a
convvivencia.

As peersoas partticipantes co
on ingresoss inferiores ao IPREM (537,84
(
€/m
mes) asistiráán de
form
ma gratuíta ao
a program
ma, mentress que aquelas con unss ingresos ssuperiores a dito
impo
orte contrib
buirán ao paago da estanncia coa ach
hega de 50 €.

P
PRAZO
DE SOLICITUDE
S
E ATA O 15 DE
D NOVEMB
BRO DE 20118
Para mááis informacción deberá n dirixirse aos
a SERVIZOSS SOCIAIS DO C ONCELLO.
O que
q informoo para xeral coñecemen
nto.
O
Oza‐Cesuras

