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OBXECTIVO OPERATIVO 7.1.: Formar á mocidade en temas 

relacionados co voluntariado, así como no tipo de actividades e/ou 

proxectos que se poden englobar neste ámbito. 

Medida 7.1.1. Programa Erasmus+. Obradoiros formativos sobre o 

servizo de Voluntariado Europeo. 

Descrición e obxectivos Formación ás entidades galegas e á mocidade para que 

poda presentar e realizar proxectos do Servizo de 

Voluntariado Europeo.  

Ten como finalidade formar ás persoas responsables 

de asociacións para a xestión de proxectos do Servizo 

de Voluntariado Europeo, informar a mocidade sobre 

as posibilidades deste Servizo e proporcionar 

oportunidades aos mozos e mozas pra mellorar a súas 

competencias. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

100 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras Delegacións provinciais. 

Orzamento 2 014 4 000,00 €  

12 000,00€ 2 015 4 000,00 € 

2 016 4 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.312F.227.99 

Indicadores Número de obradoiros formativos realizados. 

Número de mozos/as beneficiarios dos obradoiros 

formativos realizados. 
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Medida 7.1.2. Plan de formación do voluntariado. 

Descrición e obxectivos Cursos presenciais e en liña, nos que se imparten 

diversas temáticas relacionadas co voluntariado. 

A finalidade é acadar os seguintes obxectivos:  

• Formar aos/ás voluntarios e voluntarias da 

Comunidade Autónoma de Galicia para o correcto 

desenvolvemento da acción voluntaria. 

 

• Apoiar a xestión das Entidades de Acción 

Voluntaria de Galicia con cursos especializados 

para os/as técnicos/as  das mesmas. 

• Promocionar os programas que desenvolve a 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

7 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 70 000,00 € 

210 000,00 € 2 015 70 000,00 € 

2 016 70 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.312F.226.06 

Indicadores Número de cursos presenciais realizados e mozos/as 

formados. 

Número de cursos en liña realizados e mozos/as 

formados. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 7.2.: Apoiar e promover actuacións en 

materia de voluntariado para a realización de proxectos culturais, 

ambientais, díxitais… 

 

Medida 7.2.1. Voluntariado Xuvenil 

Descrición e obxectivos Orde de axudas na que entidades de acción voluntaria 

e concellos incorporan mozos e mozas menores de 30 

anos aos seus programas de voluntariado.  

A finalidade é incorporar a mozos e mozas aos 

programas de voluntariado desenvoltos na 

Comunidade Autónoma. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

800 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 440 000,00 € 

1 321 000,00 € 2 015 440 500,00 € 

2 016 440 500,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.312F.460.0 

11.06.312F.481.0 

Indicadores Número de programas de acción voluntaria 

financiados. 

Número de mozos/as participantes como 

voluntarios/as nos programas financiados. 

 

Medida 7.2.2. Voluntariado Xacobeo. 

Descrición e obxectivos Creación de grupos de voluntarios locais que patrullen 

os camiños e ofrezan información e alento ás persoas 

camiñantes, permitindo a dinamización 

socioeconómica e sociocultural dos camiños de 

Santiago de Compostela a través dun servizo de 

atención ao peregrino. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 
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Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

500 persoas destinatarias ao ano. 

180 000 persoas beneficiarias ao ano. 

Entidade promotora Axencia de Turismo de Galicia. Presidencia. 

Orzamento 2 014 50 000,00 € 
100 000,00 € 

2 015 50 000,00 € 

Partida orzamentaria 04.A2.761A.481.0 

Indicadores Número de grupos de voluntarios locais creados. 

Número de mozos/as participantes como 

voluntarios/as nos grupos locais. 

 

Medida 7.2.3. Voluntariado Dixital_VOLDIX. 

Descrición e obxectivos Programa no que as persoas voluntarias colaboran na 

incorporación das novas tecnoloxías á vida cotiá de 

toda a cidadanía galega, centrándose nas persoas que 

presentan maiores índices de fenda dixital. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

200 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

250 mozos e mozas para a anualidade 2 015. 

300 mozos e mozas para a anualidade 2 016. 

Entidade promotora Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia 

(AMTEGA). Presidencia. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 50 000,00 € 

150 000,00 € 2 015 50 000,00 € 

2 016 50 000,00 € 

Partida orzamentaria 04.A1.571A.640.0 

Indicadores Número de mozos/as participantes como voluntarias 

no programa. 
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Medida 7.2.4. Voluntariado ambiental no Parque Nacional das Illas 

Atlánticas. 

Descrición e obxectivos Programa que permite participar a poboación en 

actividades de voluntariado ambiental no Parque 

Nacional. 

O obxectivo é sensibilizar e infundir nas persoas 

participantes criterios e coñecementos básicos sobre a 

concienciación medioambiental e a recuperación e 

ecosistemas no Parque Nacional. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Lugo e Pontevedra. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

300 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras Dirección Xeral de Conservación de Natureza. 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas. 

Orzamento 2 014 10 000,00 € 

30 000,00 € 2 015 10 000,00 € 

2 016 10 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.312F.227.99 

Indicadores Número de mozos/as participantes como 

voluntarios/as no programa. 

 

Medida 7.2.5. Voluntariado ambiental para a prevención e defensa contra 

os incendios forestais. 

Descrición e obxectivos Programa de voluntariado no que grupos de 

voluntarios/as realizan campos de traballo de 5 días 

de duración, realizando labores de vixianza disuasoria, 

limpeza de zonas sensibles e recoñecemento do medio. 

A finalidade é:  

• Promover unha campaña de sensibilización e 

información no coidado dos nosos montes. 

• Colaborar na vixianza dos montes de Galicia. 
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• Reforzar a idea da necesidade de conservar os nosos 

recursos forestais. 

• Fomentar unha actitude de prevención de riscos 

nos nosos montes. 

• Promover mecanismos que incidan en actitudes de 

persuasión fronte ao descoido ou a 

irresponsabilidade no monte. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

150 mozos e mozas por ano 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 36 000,00 € 

108 000,00 € 2 015 36 000,00 € 

2 016 36 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.312F.227.99 

Indicadores Número de mozos/as participantes como 

voluntarios/as no programa. 

 

Medida 7.2.6. Rede de centros solidarios. 

Descrición e obxectivos Programa de difusión do voluntariado entre o 

alumnado de educación secundaria, bacharelato, 

formación profesional e de adultos. 

O principal obxectivo é promover valores de 

solidariedade, participación, compromiso social e 

voluntariado entre a comunidade educativa e 

favorecer que os/as escolares se comprometan como 

voluntarios/as, a través dunha metodoloxía activa e 

participativa que fomente o traballo en equipo e 

achegue ao alumnado a realidade do voluntariado. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 
Previsión de persoas 

destinatarias 

300 mozos e mozas por ano 
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Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 5 000,00 € 

15 000,00 € 2 015 5 000,00 € 

2 016 5 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.312F.227.99 

Indicadores Número de centros educativos adheridos ao programa. 

Número de actividades de difusión realizadas. 

Número de alumnos/as participantes nas actividades 

de difusión realizadas. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 7.3.: Fomentar actividades de voluntariado 

entre a mocidade a nivel europeo. 

 

Medida 7.3.1. Programa Xuventude en Acción. Servizo de Voluntariado 

Europeo Ano Franciscano. 

Descrición e obxectivos O proxecto consiste en promocionar o Ano 

Franciscano en Galicia a través do voluntariado 

europeo, para que mozos e mozas de Europa podan 

dar apoio aos peregrinos. 

A finalidade, ademais de apoiar a acollida de 

peregrinos, é promover o diálogo, a comprensión, a 

solidariedade e a tolerancia entre a mocidade, así 

como, facilitar a mellora das competencias, favorecer o 

intercambio de experiencias e coñecementos e 

favorecer a reflexión sobre o camiño.  

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

15 mozos e mozas. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar 

Entidades colaboradoras Asociacións culturais e xuvenís da Comunidade 

Autónoma. 
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Orzamento 2 014 15 000,00 € 15 000,00 € 

Partida orzamentaria  11.06.313A.227.99 

Indicadores Número de mozos/as participantes no programa. 

 

 

Medida 7.3.2. Voluntariado Europeo. 

Descrición e obxectivos Programa no que mozos e mozas de distintos países 

da Unión Europea exercen como voluntarios nos 

albergues do camiño, axudando ás persoas 

estranxeiras no coñecemento do camiño. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

30 persoas destinarias ao ano. 

180 000 persoas beneficiarias ao ano. 

Entidade promotora Axencia de Turismo de Galicia. Presidencia. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Número de mozos/as participantes no programa 

como voluntarios/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


