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Para  que serve esta guía?

Este documento explica os servizos de emerxencia social 
que podes encontrar na cidade de Lugo.

  Lugo
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Os servizos de emerxencia social  
son concellos e asociacións  
que axudan ás persoas que teñen problemas graves  
e que necesitan axuda urxente. 
Estas persoas están en situación de emerxencia social.

As persoas en situación de emerxencia social  
poden ser por exemplo:

•	 Persoas que teñen poucos cartos para vivir e para comer.
•	 Persoas que sofren discriminación.  

Unha persoa sofre discriminación  
cando a tratan peor por ter discapacidade,  
por ser doutro país ou por pensar diferente.

•	 Persoas que consumen algunha droga.
•	 Mulleres vítimas de violencia de xénero.

As persoas en situación de emerxencia social  
necesitan axuda urxente  
por exemplo para comer,  
para ter tratamento contra as drogas  
ou para ter un sitio onde durmir.
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Case todos os servizos de emerxencia social son gratis  
pero algúns servizos costan poucos cartos.

Todas as persoas poden usar  
os servizos de emerxencia social  
cando os necesitan.

Para utilizar os servizos de emerxencia social  
as persoas necesitan saber  
onde están estes servizos e como funcionan.

Algunhas persoas con discapacidade intelectual  
ou do desenvolvemento  
poden necesitar os servizos de emerxencia social. 

Por iso, este documento está escrito en lectura fácil.   
A lectura fácil é unha forma de escribir textos  
para que sexan máis fáciles de entender.
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Explicamos os diferentes tipos de servizos de emerxencia social 
que podes encontrar na cidade de Lugo.

Cada servizo ten unha cor diferente.

Oficinas de información 

Lugares para durmir

Axudas para comer

Roupeiros
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Axudas para o aseo

Axudas para as persoas  
que consumen drogas

Axudas para mulleres  

Oficinas de axudas para 
persoas doutro país
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Como podes pedir 
un servizo de emerxencia social?

Para pedir un servizo de emerxencia social
durante a pandemia do coronavirus 
tes que seguir os seguintes pasos:

Paso 1:
Pensa ben a axuda que queres pedir.
Tes que explicar ben a axuda que necesitas 
ás persoas do servizo de emerxencia social.

Paso 2:
Chama por teléfono
ao servizo de emerxencia social que necesitas
para pedir unha cita.

O servizo de emerxencia pode tardar en contestarche 
porque moitas persoas necesitan axuda.

Algúns servizos de emerxencia social  
poden estar pechados polo coronavirus.PECHADO
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Paso 3:  
Vai ó servizo de emerxencia social 
o día e a hora da túa cita.

Tes que levar posta unha máscara 
e cumprir a normas de hixiene polo coronavirus.

Tamén tes que levar o teu DNI,  
o teu NIE ou o teu pasaporte. 
O NIE é o DNI para persoas doutros países.

Paso 4:  
Nalgúns servizos de emerxencia social
faranche unha entrevista                       
para preguntarche pola túa situación.

Tamén poden pedirche outros documentos 
por exemplo a cartilla do paro ou a declaración da renda.

DNI
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Oficinas de información 
 
Nas oficinas de información explícanche
os pasos que tes que dar 
para pedir as axudas de emerxencia social.

Os concellos teñen estas oficinas de información.
As traballadoras e traballadores sociais dos concellos 
son as persoas que che dan a información
sobre as axudas de emerxencia social.

Moitas asociacións tamén dan información 
sobre estas axudas 
por exemplo Cáritas ou Cruz Vermella.

15
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Oficinas de información

Centro de Convivencia A Milagrosa
Rúa Monte Faro, s/n.  
Parque da Milagrosa.  

982 297 410 

Horario:
Luns a venres.  
Consultar horarios

Centro de Convivencia de Fingoi
Ronda de Fingoi, 72.  
 

982 297 455 
982 297 456 

Horario:
Luns a venres.  
Consultar horarios
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Centro de Convivencia  
Lamas de Prado 

Rúa Aquilino Iglesias Alvariño, 6.  
 

982 297 450 

Horario:
Luns a venres.  
Consultar horarios

Centro de Convivencia Maruja Mallo 
Rúa Primavera, 37.  

982 297 505 

Horario:
Luns a venres.  
Consultar horarios

Centro de Convivencia  
Sagrado Corazón 

Rúa Sagrado Corazón, 27.  

982 297 460 

Horario:
Luns a venres.  
Consultar horarios

L u g o



1818

Oficinas de información

Centro de Convivencia  
Uxío Novoneyra 

Rúa Quiroga Ballesteros, 1A.  
 

982 297 492 

Horario:
Luns a venres.  
Consultar horarios

Centro de Convivencia  
María Balteira 

Rúa Angelo Colocci, 19.  

982 297 458 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 2:00 da tarde 
e de 4:30 a 7:30 da tarde
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Cáritas Diocesana de Lugo 
Rúa da Cruz, 1.  
 

982 242 009 
982 241 391 

Horario:
Luns a venres  
de 8:30 da mañá a 2:30 da tarde 
e de 4:00 a 8:00 da tarde.

Cruz Vermella Lugo 
Avenida de Madrid, s/n.  
 

982 231 613 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 7:00 da tarde

L u g o
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Lugares para durmir
 
Son unha axuda para as persoas 
que non teñen onde vivir.
Neles podes durmir, almorzar 
e cear durante uns días.
Tamén podes lavarte e lavar a túa roupa.
Os lugares para durmir poden ser:

Albergues:
Podes ir ao albergue o día que o necesites.
Algúns albergues pídenche un certificado médico 
para poder entrar.

Fogares e residencias:
Para entrar nos fogares e residencias
as profesionais destes servizos
valoran a túa situación 
e deciden se che dan unha praza.

Cada lugar decide o número de días que podes estar nel.

21
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Lugares para durmir
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L u g o

Fogar do Transeúnte 
Rúa Deputación, 12. 

982 297 308 

Horario:
Luns a venres  
de 8:00 da mañá a 2:00 da tarde 
de 5:30 da tarde a 9:30 da noite
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Axudas para comer
 
As axudas para comer son:

• Comedores:
 Podes ir a buscar comida ós comedores 
 pola maña ou a mediodía.
 Agora non podes comer no comedor,
 na maioría tes que comer fóra.

• Reparto de bebida quente e comida:
 Algunhas asociacións dan bebida quente e algo de comer 
 polas mañas e polas tardes.
 Tes que ir á asociación e pedir a bebida e a comida.

• Reparto de alimentos:
 Algunhas asociacións reparten alimentos sen preparar 
 cada 15 ou 20 días.
 Tes que ir á asociación e anotarte 
 para recibir os alimentos.
 Algunha asociación vaiche pedir algún documento 
 para anotarte.
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Axudas para comer
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Fogar do Transeúnte 
Rúa Deputación, 12. 

982 297 308 

Horario:
Almorzo às 8:00 da mañá 

Xantar

Luns a venres  
á 1:30 do mediodía

Sábados e domingos  
á 1:00 do mediodía

Cea ás 7:30 da tarde.

Comedor Social de San Froilán
Rúa Armañá, s/n.  
 

982 253 091 

Horario:
Luns a domingo  
de 12:30 a 1:15 do mediodía
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L u g o

Centro de Atención Continuada  
da Cruz Vermella 

Avenida de Madrid, s/n.  

982 231 613

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 a 11:00 da mañá

Dignidade-Asociación AVIVA 
Rúa Perpetuo Socorro, 44.  

982 254 631 

Horario:
Reparto de alimentos:
Martes e venres na nave da  
Rúa do Comercio, 152-153.  
Polígono Industrial de O Ceao.
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Roupeiros
 
Os roupeiros son lugares que reparten roupa gratis.

Algunhas asociacións danche a ti as prendas de roupa.

Noutras asociacións danche un vale 
para cambialo por roupa nas súas tendas 
por exemplo Cáritas.

29
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L u g o

Servizo de Roupeiro de Cáritas Lugo
Avenida das Américas, 93-97 baixo. 
 

982 251 274 

Horario:
Luns a venres  
de 10:30 da mañá  
a 12:30 do mediodía
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Axudas para o aseo
 
Algunhas asociacións teñen duchas,  
produtos de aseo  
e lavandaría para lavar a roupa.

Outras asociacións tamén reparten preservativos 
ou cambian xiringas usadas por xiringas novas.

Estas axudas son sobre todo 
para persoas que viven na rúa.

33
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Axudas para o aseo
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L u g o

Centro de Atención Continuada  
da Cruz Vermella 

Avenida de Madrid, s/n.  

982 231 613 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 7:00 da tarde
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Algunhas asociacións axudan  
ás persoas que consumen drogas  
a deixar as drogas.

Outras asociacións axudan a estas persoas  
a buscar traballo, facer cursos 
ou a solucionar os seus problemas coa xustiza.

Axudas para as persoas que consumen drogas

37
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Persoas que consumen drogas
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Unidade Asistencial 
Drogodependencias  
da Cruz Vermella 

Rúa San Eufrasio, s/n.  

982 280 434

Horario:
Luns a venres  
de 8:30 da mañá a 3:00 da tarde 
e de 4:30 a 7:00 da tarde
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L u g o

ALIAD-ULTREIA 
Rúa Milagrosa, 99-101 Entrechán.  

982 251 948 

Horario:
Luns a venres  
de 3:00 a 8:00 da tarde
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As axudas 
para as mulleres que sofren violencia de xénero son:

• Información e apoio para pedir axudas económicas.

• Acompañamento a poñer unha denuncia na policía,  
nos xuízos ou para ir ós médicos.

• Casas de acollida para vivir.

Axudas para mulleres

41
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Axudas para mulleres
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Centro de Información á Muller  
Casa da Muller 

Parque da Milagrosa. 
Avenida da Coruña, 212.  

982 297 412

Horario: 
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 2:00 da tarde

ALIAD-ULTREIA 
Rúa Milagrosa, 99-101 Entrechán.  

982 251 948 

Horario: 
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 2:30 da tarde

Luns e xoves  
de 4:00 a 7:00 da tarde
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L u g o

Asociación Penitenciaria  
Concepción Arenal 

Rúa Monte Faro, 2.  

982 250 003

Horario: 
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 3:00 da tarde
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Estas oficinas axudan ás persoas doutros países a:

• Conseguir un NIE.
 O NIE é un DNI para persoas doutros países.

• Facer cursos para poder traballar.

• Buscar traballo.

• Conseguir unha vivenda.

Tamén axudan ás persoas que escapan do seu país 

e piden protección a Galicia.

Oficinas de axudas para persoas doutro país

45
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Persoas doutro país
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Servizo de Información  
e Asesoramento  
ás persoas inmigrantes  
Centro de Servizos Sociais

Ronda da Muralla, 197 baixo.  

982 297 350 

Horario:
Venres  
de 9:00 da mañá a 2:00 da tarde

Accem 
Rúa Pintor Laxeiro, 8 Entrechán.  
 

982 257 463 
982 729 964 

Horario:
Luns a xoves  
de 9:00 da mañá a 5:00 da tarde 
Venres  
de 9:00 da mañá a 3:00 da tarde
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Diaconia 
Rúa Alcalde Ramiro Rueda 
Fernández, 10 Entrechán.  
 

982 603 063 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 6:00 da tarde

Cruz Vermella Lugo
Avda. de Madrid, s/n.  
 

982 231 613 

Horario:
Luns a venres  
de 8:30 da mañá a 3:00 da tarde 
de 4:30 a 6:30 da tarde

L u g o
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Esta guía fíxose desde o programa de Collendo impulso cara a inclusión 
de FADEMGA Plena inclusión Galicia.

FADEMGA Plena inclusión Galicia é unha federación que apoia 
a persoas con discapacidade intelectual e ás súas familias.

O programa de Collendo impulso quere axudar 
ás persoas con discapacidade intelectual 
que están en risco de exclusión social.
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FADEMGA Plena inclusión Galicia
Vía Pasteur, 53. Polígono do Tambre.  
Santiago de Compostela

981 519 650

Horario: De luns a venres 
De 9:00 da mañá a 2:00 da tarde e de 4:00 a 7:00 da tarde

FADEMGA Plena inclusión Galicia  
Lugo

Casa das Asociacións, Avenida Infanta Elena, 11, Lugo

982 265 436

Horario: De luns a venres  
De 9:00 da mañá a 2:00 da tarde e de 4:00 a 7:00 da tarde
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