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2.3.4. OE 1.4. Atención ao benestar 

social

Este Obxectivo Estratéxico persegue, prin-

cipalmente, conseguir a satisfacción das ne-

cesidades das persoas con dependencia ou 

con discapacidade, e da xuventude.

A atención ao colectivo de poboación con 

algún tipo de discapacidade o limitación, 

que pode causar unha dependencia para 

as actividades da vida diaria ou necesidades 

de apoio para a súa autonomía personal 

en igualdade de oportunidades, convértese 

nun reto ineludible para os poderes públi-

 !"#$%&'$ ('%&)('$&*+,$ ('"-!".,$/(0'#$ "!"-

tida y adaptada ao noso actual modelo de 

sociedad. Isto require dunha mellora tanto 

cuantitativa como cualitativa na atención ás 

persoas en situación de dependencia.

Ademais, dentro da atención global ás per-

soas en situación de dependencia é nece-

sario desenvolver programas adaptados ás 

necesidades dos coidadores, cunha orienta-

ción psicoterapéutica, nos que se propor-
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do estrés que supón a situación do coidado. 

Desta maneira se poderá contribuir á me-

llora do estado emocional dos coidadores, 

e por ende, ao das persoas que coidan.

Tamén é necesario impulsar o cambio dos 

sistemas de atención tradicionais polo em-

prego das novas tecnoloxías e os servizos 

de proximidade que posibiliten un sistema 

sustentable e a permanencia das persoas 

durante un maior tempo posible no seu en-

torno habitual.

En canto as persoas maiores (máis de 65 

anos), que supoñen en Galicia o 22% do to-

tal da poboación, a atención das súas nece-

sidades e demandas debe ser o obxectivo 

das políticas sociais que desexen garantir 

o benestar e calidade de vida non só das 

persoas maiores senón da sociedade no 

seu conxunto. Unha poboación maior ben 

atendida, que conte cos recursos axeitados 

de cobertura das súas necesidades, é indi-

cativo dunha sociedade solidaria e inclusiva.

Por último, en canto a Xuventude os obxec-

tivos dos poderes públicos neste eido deben 

ser mellorar o acceso á sociedade de todos 

as mozas e mozos e a súa plena participación 

nela mediante políticas transversais.

E tamén debe incrementarse a orientación 

e o asesoramento especializado mediante a 

creación dunha rede territorial de servizos 

a xuventude que preste especial atención 

a aquelas problemáticas xuvenís que máis 

afecten á nosa mocidade.
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PLAN DE ACTUACIÓN SOCIAL 

2010-2013

ÓRGANO XESTOR:

Consellería de Traballo e Benestar.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

O Plan de Actuación Social Galicia 2010-

2013 Horizonte 2015 será a guía da Xunta 

de Galicia en materia social para os próxi-

mos anos, e actuará nos seguintes ámbitos: 

Infancia e Adolescencia, Familia, Xuventude, 

atención a Persoas con Dependencia, Pro-

moción da Autonomía persoal, Colectivos 

en risco de exclusión e Voluntariado.

Este Plan pretende:
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desenvolvemento dos Servicios So-

ciais de Galicia.

  Deseñar un ambicioso Mapa de In-

fraestruturas Sociais.

  Promover a creación dun novo catá-

logo de servicios.

  E presenta os seguintes Eixes Priorita-

rios en materia social:
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que será abordado a través do 

Plan para o Impulso Demográ-

 !"#

  Aposta pola Xuventude, a través 

do Plan Estratéxico de Xuven-

tude 2010-2013.

  Consolidación dos Servicios So-

ciais e de Benestar, a través da 

elaboración dun Mapa de In-

fraestruturas Sociais.

  Plan Sociolaboral.

  Plan Galego das Persoas Maiores.

O Plan de actuación social suporá un inves-

timento total no período 2010-2013 de 

1.911,35 millóns de euros e no horizonte 

2015 de 2.901,75 millóns de euros a creación 

de 10.000 novos empregos directos cada ano 

no eido social e 4.900 insercións laborais.

E suporá un incremento do 50% nas prazas 

públicas de centros de día, residencias e es-

colas infantís.

Plans e programas sectoriais salientables Programas de gasto e organismos xestores

  Plan de actuación social 2010-2013

  Plan de acción integral para as persoas con discapacidade 
de Galicia 2010 – 2013 

  Plan galego das persoas maiores 2010-2013

  Plan de menores

  Plan de autonomía persoal

  Mapa de Infraestruturas Sociais

  Plan estratéxico de Xuventude 2010-2013

312B (S. X. Familia e Benestar)

312D (S. X. Familia e Benestar, D. X. Dependencia)

312E (S. X. Familia e Benestar, D. X. Dependencia)

313A (D. X. de Xuventude e Voluntariado)
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PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 

PARA AS PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE DE GALICIA 

2010 – 2013

ÓRGANO XESTOR: 

Consellería de Traballo e Benestar.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

Este plan é un documento de carácter es-
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nalidade última de conseguir a igualdade 

real das persoas con discapacidade con 

respecto ao resto da cidadanía, garantindo 

os dereitos básicos das persoas con disca-

pacidade, a accesibilidade, a promoción da 

autonomía persoal, a educación, o emprego, 

a atención sociosanitaria, a igualdade de xé-

nero e o ocio.

Neste plan recóllense as respostas ás nece-

sidades actuais e planifícanse as actuacións 

dos próximos anos.

PLAN GALEGO DAS PERSOAS 

MAIORES 2010-2013

ÓRGANO XESTOR: 

Consellería de Traballo e Benestar.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

Este Plan integrase no Plan de Actuación 

Social 2010-2013 e persegue elevar os va-

lores do envellecemento ao centro das po-

líticas da Xunta.

Este Plan ten por destinatarios principalmente:

  As Persoas Maiores, e as súas carac-
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veis de autonomía persoal así como 
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cioeconómicos.

  E os Profesionais responsables da 

prestación de servizos para a resposta 
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O Plan galego das Persoas Maiores presen-

te os seguintes núcleos de actuación:

  Promoción de Valores e Protección 

de Dereitos: que pretende deseñar 

ferramentas e medidas de actuación 

destinadas á protección e defensa dos 

dereitos das persoas maiores, e no-

meadamente das mulleres maiores, e 

á creación de instrumentos que per-

mitan superar os estereotipos sociais 

negativos asociados a vellez.

  Envellecemento Activo: que recolle un 

conxunto de medidas ordenadas des-

tinadas a procurar o acceso ao benes-

tar e á participación activa das persoas 

maiores, en termos de igualdade de 

oportunidades, na vida en sociedade, fa-

vorecendo a súa autonomía e impulsan-

do o seu proceso de integración social.
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ción do catálogo de programas, servi-

zos, recursos e prestacións de carác-

ter asistencial destinados ás persoas 

maiores en Galicia.

  Cooperación Transversal: que cons-

titúe un núcleo novidoso ao propor 

mecanismos e estratexias para o 

mantemento e mellora da colabo-

ración, corresponsabilidade e coor-

dinación interdepartamental a nivel 

da Xunta e a nivel das Administra-

cións Locais.
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Proposta de medidas e actuacións prioritarias Indicadores salientables

 Ampliar o grao de cobertura na atención ás persoas en situación 
de dependencia

Porcentaxe de persoas atendidas sobre total de 
solicitantes con dereito recoñecido para cada grao 
e nivel de dependencia

Número total de persoas atendidas

Ratio de atención pública por cada tipo de servizo

Emprego das TIC e servizos de proximidade na atención a persoas 
maiores e persoas con discapacidade 

Número de persoas que reciben algún servizo ou 
recurso de proximidade

Número de programas de atención a través do 
emprego das TIC

 Reforzo a través da formación e apoio aos coidadores non 
profesionais de persoas en situación de dependencia 

Número de persoas coidadoras non profesionais

Número de persoas coidadoras que recibiron 
formación

Número de coidadores dentro do programa de 
apoio

Fomento da participación social e promoción da autonomía 
persoal das persoas maiores e persoas con discapacidade
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Número de colaboracións con entidades de 
iniciativa social

Número de actuacións realizadas

MAPA DE INFRAESTRUTURAS 

SOCIAIS

ÓRGANO XESTOR: 

Consellería de Traballo e Benestar.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

Este Plan integrase no Plan de Actuación 

Social 2010-2013 e pretende a consolida-

ción dos Servizos Sociais e de Benestar de 

Galicia a través da elaboración dun Mapa de 

Infraestruturas sociais mediante:

  A análise das carencias e necesidades 

de novas infraestruturas.

  O equilibrio territorial Oferta -De-

manda de servizos sociais.

  E priorizar a construción de novos 

equipamentos en función da demanda.

Co obxectivo de:

  Ampliar a cobertura dos servizos so-

ciais e de benestar.

  E consolidar a rede pública de pra-

zas e ampliar e homoxeneizar o 

catálogo de servizos existente na 

actualidade.
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Proposta de medidas e actuacións prioritarias Indicadores salientables

 Desenvolvemento de programas de atención integral a menores 
en situación de dependencia

Número de menores en situación de dependencia 
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Número de programas de atención especial a 
menores en situación de dependencia

Número de entidades colaboradoras destes 
programas

Mellora do acceso da poboación en situación de dependencia 
ás axudas técnicas e produtos de apoio a través de sistemas 
alternativos de xestión
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solicitantes con dereito

Garantir o apoio e protección dos nosos menores A<0'(!$3'$0'*!('"$B'*'/ ),()!"$3,"$0'3)3,"$
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Número de menores protexidos atendidos pola 
Xunta en residencias

Número de menores protexidos atendidos pola 
Xunta mediante os acollementos familiares

Número de menores tutelados pola Xunta e en 
preparación para a inserción laboral

Darlles prioridade ás actuacións que dinamicen as actividades 
dirixidas á xuventude a través do impulso das políticas transversais

Número de actuacións impulsadas pola Comisión 
Interdepartamental da Xuventude 

Número incremento anual do número de 
actuacións 

Incrementar a orientación e o asesoramento especializado a través 
da rede territorial de servizos á xuventude 
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Promover a cultura da solidariedade e establecer novos programas 
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Número de accións voluntarias/voluntarios 
nas diferentes campañas, levadas a cabo pola 
Administración

Número de proxectos de voluntariado xuvenil

Número de proxectos con voluntariado de 
maiores

Incremento dun 20% no número de accións 
voluntarias levadas a cabo

Posta en marcha desta nova iniciativa, co que se 
prevé un incremento anual dun 10% no número 
de proxectos presentado


