
CÓMO EVITAMOS, CON URXENCIA, 
QUE A POBREZA SE HERDE EN 

GALICIA?

VII FORO DE CAPACITACIÓN SOBRE POBREZA, EXCLUSIÓN SOCIAL, 
TERCEIRO SECTOR E VOLUNTARIADO

Santiago de Compostela, 24 de outubro de 2017



RECOMENDACIÓN DA COMISIÓN de 20 de febreiro de 2013
INVESTIR NA INFANCIA: RACHAR O CICLO DE 

DESVANTAXES (2013/112/UE)

 “A intervención temperá e a prevención son esenciais” 

 “As estratexias que tiveron máis éxitos para abordar a pobreza infantil 
demostraron ser as sustentadas nas políticas destinadas a mellorar o 
benestar de todos os/as nenos/as, tendo moito en conta ao mesmo tempo 
aos nenos/as que se atopan en situacións particularmente vulnerables” 

 “A prevención máis eficaz (da transmisión da pobreza) acádase mediante 
estratexias integradas que combinen a axuda aos país/nais para que 
accedan ao mercado de traballo cun apoio a renda axeitado e un acceso 
a servizos esenciais para o futuro dos/as nenos/as, como os relacionados 
coa educación (preescolar) de calidade, de saúde, a vivienda e os sociais, 
así como oportunidades para participar e facer valer os seus dereitos, o 
cal axuda aos nenos/as a aproveitar todo o seu potencial e lles fai menos 
vulnerables.  

 



SITUACIÓNS DE PARTICULAR VULNERABILIDADE

• Nenos/as en fogares expostos a maior risco de pobreza:
familias monoparentais ou familias numerosas

• Nenos/as con necesidades especiais ou con discapacidade

• Nenos de orixe inmigrante ou minorías étnicas



Entre as recomendacións da Comisión Europea, 
inclúese o de 

DESENVOLVER ESTRATEXIAS INTEGRADAS QUE 

ESTEAN BASADAS EN TRES PILARES CLAVE

• ACCESO A RECURSOS ADECUADOS

• ACCESO A SERVIZOS ASEQUIBLES E DE CALIDADE

• DEREITO DOS/AS NENOS/AS A PARTICIPAR



Apoiar a participación das nais 
e pais no mercado laboral

Proporcionar un nivel de vida 
axeitado mediante unha 
combinación de prestacións

ACCESO A 
RECURSOS 

ADECUADOS



Renda de Inclusión Social de Galicia Consellería de 
Política Social 

Axudas de Inclusión Social 

Prestación non periódica por fillo/a a cargo menor de tres anos 

Tarxeta benvida 

Axudas para pagamento de medicamentos 

Programa La Caixa Proinfancia 

Axudas para garantir alimentos no período estival. A través dos 
concellos, en colaboración co Banco de Alimentos 

Axudas económicas de abordaxe da pobreza enerxética 

Consellería de 
Economía, 
Emprego e 
Industria 

 

Entre os apoios previstos á renda e ao acceso e permanencia no mercado de 
traballo, existen na actualidade dispoñibles, entre outros, os seguintes: 



Bono concilia Consellería de 
Política Social 

Bono coidado 

Servizos de acompañamento técnico e apoio no 
desenvolvemento de proxectos de inclusión sociolaboral 

Certificación de competencias: plan de acreditación  

Consellería de 
Cultura, Educación 
e Ordenación 
universitaria 

Programa de Garantía Xuvenil Consellería de 
Economía, 
Emprego e 
Industria 

Competencias clave 

Medidas promotoras dun mercado laboral inclusivo: específicas 
para promover o emprego nas persoas con maiores dificultades 
de acceso; empresas de inserción laboral; centros especiais de 
Emprego… 

 



Reducir as desigualdades investindo en educación e coidados 
da primeira etapa da infancia

Mellorar o impacto dos sistemas educativos na igualdade de 
oportunidades

Mellorar a capacidade de resposta dos sistemas de saúde para 
satisfacer as necesidades dos nenos/as desfavorecidos/as

Proporcionar aos nenos/as unha vivenda e unha contorna vital 
seguros e axeitados

Mellorar o apoio ás familias e a calidade das estruturas 
alternativas de coidado

ACCESO A 
SERVIZOS 
ASEQUIBLES 
E DE 
CALIDADE



Escolas infantís: aumento de prazas e promoción do acceso das 
familias con menos recursos e monoparentais  

Consellería de 
Política Social 

Programas de educación e apoio familiar 

Casas niño (mellora do acceso e promoción da escolarización 
temperá no ámbito rural) 

Contratos- programa (PROA) Consellería de 
Cultura, Educación 
e Ordenación 
universitaria Axudas comedores escolares, material escolar, libros de texto 

Bono alugueiro social Consellería de 
Infraestruturas e 
Vivenda Programa de realoxo para persoas afectadas por execucións 

hipotecarias 

Programa Reconduce 
Consellería de 
Política Social 

 

Destacan, entre outras, as seguintes medidas de apoio no acceso a recursos 
sociais, do ámbito da vivenda e de carácter educativo: 



Instrumentos de intervención e apoio familiar compr endidos no catálogo de 
referencia de Servizos Sociais 

Atención socioeducativa de menores con dificultades 
específicas de educación (reforzo educativo) 

Consellería de Política 
Social 

Intervención e orientación familiar 

Mediación familiar 

Puntos de encontro familiar 

Instrumentos de intervención e protección de menore s comprendidos no 
Catálogo de referencia de Servizos Sociais 

Acollemento familiar e persoas  Consellería de Política 
Social 

Acollemento residencial de menores 

Adopción 

Atención temperá para menores de 6 anos: Rede 
Galega de Atención Temperá 

Consellería de Política 
Social; Consellería de 
Sanidade; Consellería de 
Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 

 


