2.3.5. OE 1.5. Impulsar a igualdade
de oportunidades, a inclusión social
e a mellora dos servizos sociais

as políticas nos mercados de traballo, a educación, a sanidade, a inmigración o diálogo
intercultural.

Este obxectivo comprende as actuacións dirixidas a conseguir unha Galicia máis solidaria, e atender os grupos con maiores riscos
e vulnerabilidade na procura da igualdade
de oportunidades e do acceso aos niveis
básicos de benestar social. As políticas sociais deben manter o ritmo desas realidades cambiantes e saber darlles resposta aos
cambios.

As políticas de cohesión –das que é guieiro o Fondo Social Europeo– deben seguir
axudando a aproveitar en Galicia as oportunidades do mercado único, e ademais dirixirse á mellora das condicións de emprego, á saúde e seguridade no traballo, tamén
a promover a igualdade de oportunidades
e a inclusión social, e loitar contra a discriminación, o racismo e a xenofobia, creando
un clima de tolerancia que colabore ao desenvolvemento das potencialidades de cada
cidadán.

A atención aos colectivos con riscos de
exclusión debe diferenciarse segundo as
!"!#$%&%!#' !#(!")*"&#' %!' "&%&' "+,!"-$.+/'
perfeccionando as medidas segundo os
destinatarios preferentes.
Dunha banda, as persoas inactivas ou desempregadas, mozos que abandonan o sistema educativo prematuramente, fai que
moitas persoas corran risco de pobreza.
O risco de pobreza aféctalles en particular
aos colectivos de desempregados, ás persoas con discapacidade e ás persoas de
maior idade e incluso persoas con traballo
poden caer na pobreza. De aí que o esforzo
pola inclusión, integrando no mercado laboral as persoas mediante unha aprendizaxe
permanente, especialmente de aqueles colectivos máis afastados dos mercados laborais habituais, sexa un excelente instrumento para loitar contra o risco de pobreza.
En consecuencia, este obxectivo estratéxico
abarca unha ampla gama de ámbitos, que en
ocasións actúan de xeito transversal, dende
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Dentro desa xenérica descrición, é preciso
incluír tanto as actuacións de loita contra
a discriminación por motivos de relixión,
conviccións, idade, orientación sexual etc.,
como as políticas de integración baixo a
perspectiva de xénero, os plans de igualdade entre homes e mulleres, de conciliación
da vida privada e a actividade profesional,
de diminución das diferenzas salariais entre
homes e mulleres, entre maiores e mozos,
e na medida en que son complementarias
dos centros de ensino, as instalacións para o
coidado de nenos, gardarías etc.
Por último, neste obxectivo inclúense ás
accións de acceso e de rehabilitación da vivenda e ás actuacións dirixidas a promover
a cultura da solidariedade e do voluntariado.
O obxectivo da Xunta de Galicia é mobilizar á sociedade civil mediante o fomento da
acción voluntaria, encamiñar e dar resposta
á demanda actual de moitas persoas que
deciden participar nestas actividades.

Plans e programas sectoriais salientables

Programas de gasto e organismos xestores

II Plan galego de inclusión social (2007–2013)
Plan de calidade e mellora pedagóxica
V Plan galego do Goberno galego para a igualdade
entre homes e mulleres 2007–2010
Plan galego de cidadanía, convivencia e i
ntegración 2008 - 2011
Plan de apoio ao retorno
Plan galego de voluntariado (2011-2015)
Plan de vivenda 2009-2012

311A (S. X. Igualdade, S. X. Cons. TB, S. X. Fam., D. X. Dep., SGI)
312A (S. X. Familia e Benestar)
312C (S. X. de Emigración)
312F ((S. X. Familia e Ben, D.X. Xuvent. E Vol.)
313B (S. X. Igualdade, SGI)
313C (S. X. Familia e Benestar)
313D (S. X. de Igualdade, SGI)
451A (IGVS)
451B (IGVS)
451C (IGVS)
561B (S.X. Familia e Benestar)

II PLAN GALEGO DE
INCLUSIÓN SOCIAL
(2007 – 2013)
ÓRGANO XESTOR:
Consellería de Traballo e Benestar.
CARACTERÍSTICAS XERAIS:
A política de inclusión social en Galicia enfróntase a grandes retos nos vindeiros anos,
derivados de importantes cambios na estrutura social e da aparición de novas necesidades sociais, xurdidas do progresivo envellecemento da poboación e do incremento das
taxas de dependencia, do cambio do modelo
clásico de familia, das rápidas transformacións
do mercado de traballo, da consolidación de
desequilibrios territoriais e da aparición de
novas formas de exclusión social.

Neste contexto de transformación social,
os principais desafíos en materia de cohesión e inclusión social pasan necesariamente por aliñarse coas seguintes prioridades
estratéxicas, combinando medidas de apoio
das políticas de rendas mínimas con políticas activas de prevención e inclusión social
adaptadas á realidade galega.
Asegurar que o desenvolvemento
económico incorpore plenamente as
necesidades da mellora da cohesión
social e territorial.
0!%1"$2' %1 ' 3!$-+' #$4 $*"&-$.+' +' 5mero de persoas en situación de pobreza e exclusión social especialmente
daquelas que se atopan en situación
extrema e persistente de pobreza.
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Minimizar a transmisión interxeracional da pobreza e da exclusión social.
Mellorar o sistemas de protección social e o acceso aos servizos e equipamentos sociais de calidade para todos
e todas.
Mellorar o deseño, execución e ava,$&"$6 '%&#'(+,)-$"&#'!#(!")*"&#'%!'$ clusión.
V PLAN GALEGO DO GOBERNO
GALEGO PARA A IGUALDADE
ENTRE HOMES E MULLERES
2007–2010
ÓRGANO XESTOR:
Consellería de Traballo e Benestar.
CARACTERÍSTICAS XERAIS:
Participación e empoderamento:
Poñer en valor os temas que afecten
as necesidades básicas ou prácticas e
os intereses estratéxicos das mulleres galegas dun xeito transversal nas
políticas da Xunta de Galicia fomentando a inclusión da perspectiva de
xénero e a presenza, participación
activa, representación equilibrada e o
empoderamento da diversidade das
mulleres.
Acceso á información e aos recursos:
Garantir o acceso en igualdade de
oportunidades da diversidade das
mulleres á información e aos recursos
públicos e privados.
Formación en igualdade entre mulleres e homes:
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Promover un cambio cultural e garantir a inclusión da perspectiva de xénero nos aspectos relacionados coa
xestión de procesos no ámbito da
formación da Xunta de Galicia e ofertar a actualización de coñecementos e
a formación en perspectiva de xénero
e a igualdade entre mulleres e homes.
Abordaxe integral da violencia de xénero:
Previr e abordar a violencia de xénero
dende as súas diferentes causas, tipoloxías, manifestacións e consecuencias,
así como garantir a asistencia e a protección das vítimas con actuacións de
carácter integral.
PLAN GALEGO DE CIDADANÍA,
CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN
2008–2011
ÓRGANO XESTOR:
Secretaría Xeral da Emigración.
CARACTERÍSTICAS XERAIS:
O Plan galego de cidadanía, convivencia e
integración 2008-2011, constitúe o marco
+' 71!' #!' %!* ! ' &#' &""$6 #' %&#' %$#-$ -&#'
administración públicas, entidades sociais e
&"-+2!#'$8(,$"&%+#'"+&'* &,$%&%!'5,-$8&'%!'
acadar a plena integración social das persoas inmigrantes na sociedade galega.
Ademais, este Plan presente os seguintes
Obxectivos xerais:
Garantir un dispositivo integral de
acollida das persoas inmigrantes, en
especial daquelas que se encontren

en situación de especial vulnerabilida%!9' %!'&"+2%+'"+&':&2-&'%!';!2!$-+#'
Cidadáns de Galicia.
Facilitar o acceso normalizado aos
servizos públicos.
Promover a integración laboral das
persoas inmigrantes.
Incorporar a perspectiva de xénero
en todas as actuacións en materia de
inmigración.

PLAN DE APOIO AO RETORNO
ÓRGANO XESTOR:
Secretaría Xeral da Emigración.
CARACTERÍSTICAS XERAIS:
A través do Plan galego de apoio ao retorno, a Xunta porá en marcha unha serie de
8!%$%&#'"+&'* &,$%&%!'%!'71!'+#'!8$42& tes que desexan retornar poidan exercer
os seus dereitos en igualdade de condicións
cós galegos que residen na comunidade.
PLAN DE VIVENDA 2009–2012

Impulsar a convivencia cidadá en termos de respecto á diversidade.
Adecuar as políticas públicas ás necesidades derivadas da nova realidade
social.
Promover a participación das persoas
inmigrantes en todos os ámbitos da
sociedade.
Loitar contra o racismo e maila xenofobia e contra calquera tipo de discriminación.
Mellorar a coordinación entre as administracións públicas, potenciando o
papel dos concellos como administración máis próxima ao cidadán.
Promover espazos de encontro entre
persoas inmigrantes e autóctonas.

ÓRGANO XESTOR:
IGVS.
CARACTERÍSTICAS XERAIS:
Co Plan de vivenda 2009-2012, a Xunta de
Galicia prevé facilitar o acceso a unha vivenda digna e adecuada a máis de 50.000
familias galegas, a través da construción de
novas vivendas protexidas, por medio de
axudas para a adquisición de vivendas ou
para a rehabilitación das xa existentes, así
como a través do desenvolvemento de solo
residencial destinado á construción de vivenda protexida.
Por primeira vez as axudas para adquisición de vivenda ábrense a unha porcentaxe
maior da poboación galega, xa que o límite
máximo de ingresos para acceder a estas
pasa de 3,5 a 4,5 veces o IPREM (indicador
público de renda de efectos múltiples). Neste período apostarase decididamente pola
vivenda protexida.
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Proposta de medidas e actuacións prioritarias

Indicadores salientables

Accións de apoios á igualdade e acceso á educación superior

<58!2+'%!'=! !*"$&2$+#'%!'=+,#&#'(&2&'&,18 +#'%!'
SUG. (Obxectivo 2500 no 2014)

Inclusión social. Apoio aos colectivos en risco de exclusión
social

<58!2+'%!'=! !*"$&2$+#'%&'0>?@A
Número de insercións laborais
<58!2+'%!'=! !*"$&2$+#'%+#'(2+42&8&#'%!'
desenvolvemento xitano

Fomento do acceso á vivenda a través de axudas, vivenda
(2+-!3$%&'!'=+ $*"&"$6 #'*#"&$#'(&2&'&'&%71$#$"$6 '%!'.$.! %&'&'
determinados colectivos

Número de familias que acceden á vivenda
Porcentaxe de incremento de familias que poden
acceder a unha familia
Facilitarlles o acceso á unha vivenda protexida a 19.000
demandantes de vivenda no período 2010-2014
> "2!8! -&2' 1 'BCD'+#'=! !*"$&2$+#'%&#'&31%&#'(&2&'
acceder á vivenda
<58!2+'%!'=! !*"$&2$+#'%+#'$ "! -$.+#'*#"&$#

Fomento da rehabilitación de vivendas

Número de vivendas rehabilitadas entre 2010 e 2014.
(Obxectivo: 34.000)
Porcentaxe de incremento da rehabilitación de
vivendas. (Obxectivo: 20% de incremento.)
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