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Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime
oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa
autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma.

Introdución
Xaruma nace o 23 de outubro de 1997 en forma de Escola de
Tempo Libre coa finalidade de ofrecer unha educación non formal de
calidade que supuxese unha mellora na sociedade. A formación de
calidade foi un dos grandes piares da entidade, que pouco a pouco viu
como existía unha gran necesidade en Saúde Mental.
É por iso que no ano 2010 nace a Asociación Xaruma, como unha
entidade aberta á sociedade como medio de intervención social,
contando coas seguintes áreas:
Área formación
Área integración social
Área emprego
Área participación
Área normalización lingüística.
Constitúese ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e
normas complementarias, con capacidade xurídica e plena capacidade
de obrar.
Rexistros:
Entidades Xunta de Galicia: SC 2010/014425-1.
Entidade de voluntariado. Consellería de Política Social: nº
O-646
Entidades prestadoras de servizos sociais: E-5490:
CATEGORÍA

INICIATIVA SOCIAL SUBCATEGORÍA ASOCIACIÓN

ÁMBITO XEOGRÁFICO

AUTONOMICO

ÁREAS DE ACTUACIÓN

COMUNIDADE e DISCAPACIDADE
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Comisión de Igualdade
O 19 de maio de 2020 constitúese en Xaruma a Comisión de
Igualdade, composta polas persoas traballadoras.
Esta Comisión terá como obxectivo prioritario o de velar pola
igualdade de xénero en todo o exercicio de Xaruma.
Nesta primeira reunión, trátanse os seguintes temas:
Constitución da comisión de igualdade
Inicio para a elaboración dun plan de igualdade de Xaruma.
División de tarefas para o diagnóstico
A comisión reunirase cunha frecuencia trimestral, pudendo reunirse
antes da data marcada se algunha persoa da comisión así o manifesta.

Vixencia
O Plan de Igualdade de Xaruma vén rexido pola Lei Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e
homes
O prazo de vixencia do presente plan será de 4 anos dende a súa
sinatura. Pasado este tempo, traballarase para a creación do seguinte
plan que inclúa todas as mellorar derivadas deste.
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Resultado do diagnóstico
O persoal da entidade está composto por cinco mulleres e dous
homes.

Composición persoal da entidade

Mulleres
Homes

A Xunta Directiva fórmana dúas mulleres e dous homes.

Composición Xunta Directiva

Mulleres
Homes
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A contratación maioritaria é temporal (85 %). A antigüidade do
persoal é de máis de 8 anos para o 15 %, composto por mulleres; para o
85 restante, a antigüidade é entre 1 e 2 anos.
O 25 % das persoas traballadoras ten unha xornada completa; o
43% unha media xornada entre 20-30 horas semanais; e o 32 % ten unha
xornada de menos de 20 horas semanais.

Distribución xornada laboral

Xornada completa (mulleres)
Xornada 50-75% (mulleres)
Xornada menor 50% (homes)

O nivel de cualificación no caso do 71 % (mulleres) é alta. No 29 %
(homes) é baixa cualificación.
O 71 % está en categorías técnicas (traballadora social e
educadora, principalmente), ocupados por mulleres; mentres que o 29
%, homes, está na categoría de peón.
Non existen diferenzas salariais en canto a mulleres e homes,
senón en canto a categorías.
Atópase un descoñecemento do Acordo Laboral da Asociación
Xaruma, no que se reflexan os aspectos de conciliación, permisos
laborais e o acoso laboral.
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Eixos de actuación
Selección
Formación
Política salarial
Conciliación
Comunicación e linguaxe
Axudas, bonificación e política social
Prevención de acoso laboral por razóns de sexo
Persoas en situación de risco ou exclusión social
Riscos laborais e saúde laboral
Inclusión de colectivos LGTBIQ+
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Obxectivos do Plan de Igualdade
Obxectivo Xeral
Incorporar a perspectiva de xénero e a igualdade entre mulleres e
homes en todas as esferas de Xaruma.
Obxectivos específicos segundo eixo
Selección
•Revisar anualmente as ofertas de emprego e prácticas de comunicación para non
incorrer en prácticas desiguais.

Formación
•Realizar un plan de formación anual que incorpore a igualdade entre mulleres e homes
nos seus contidos.

Política salarial
•Revisar as remuneracións anuais das persoas traballadoras para analizar posibles
diferenzas entre sexos.

Conciliación
•Difundir entre as persoas traballadoras as medidas de conciliación existentes.
•Mellorar a conciliación mediante medidas propias.

Comunicación e linguaxe
•Utilizar unha linguaxe non sexista
•Difundir unha imaxe igualitaria.

Axudas, bonificación e política social
•Dar a coñecer os dereitos das persoas traballadoras sobre a política social vixente no
momento.

Prevención de acoso laboral por razóns de sexo
•Difundir as medidas contra o acoso laboral por razóns de sexo recollidas no 4º Acordo
Laboral.

Persoas en situación de risco ou exclusión social
•Empoderar ás mulleres en situación de exclusión social de Xaruma.

Riscos laborais e saúde laboral
•Incorporar a dimensión de xénero na política de saúde laboral e na prevención de riscos
no desenvolvemento do exercicio profesional.

Inclusión de colectivos LGTBIQ+
•Analizar a necesidade de incorporar protocolos para a inclusión de colectivos LGTBIQ+.
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Medidas por eixos de actuación
EIXO: Selección
OBXECTIVO: Revisar anualmente as ofertas de emprego e prácticas de comunicación con respecto á selección de persoal para non
incorrer en prácticas desiguais.

Medidas
Avaliar trimestralmente as ofertas de emprego con atención en non
incorrer en estereotipos e/ou prácticas desiguais.
Revisar os movementos en redes sociais con respecto á apertura de
procesos selectivos, con atención en non incorrer en prácticas desiguais

Temporalización

Responsable

Recursos

Trimestral

Coordinación

Humanos

Trimestral

Coordinación

Humanos

EIXO: Formación
OBXECTIVO: Realizar un plan de formación anual que incorpore a igualdade entre mulleres e homes nos seus contidos.
Medidas
Temporalización Responsable
Recursos
Definir un plan de formación anual para todas as categorías, tendo en
conta que o 3% das horas anuais traballadas se poden dedicar a Decembro / Antes do
contrato
formación, incluíndo formación interna e externa.
Utilizar o crédito de formación bonificada para actualización de
Anual
coñecementos en temas de igualdade.
Reflexar as necesidades de formación de forma regular, coa intención
Trimestralmente
de utilizalas para definir o plan de formación.

Coordinación

Humanos

Coordinación

Humanos

Coordinación

Humanos

EIXO: Política salarial
OBXECTIVO: Revisar as remuneracións anuais das persoas traballadoras para analizar posibles diferenzas entre sexos.
Medidas
Temporalización Responsable
Recursos
Analizar as remuneracións anuais de cada categoría do ano anterior.
Identificar posibles diferenzas salariais entre sexos na mesma categoría.

Anual (febreiro)
Anual (febreiro)

Coordinación
Coordinación

Humanos
Humanos

EIXO: Conciliación
OBXECTIVO: Difundir entre as persoas traballadoras as medidas de conciliación existentes.
Medidas
Temporalización
Enviar o 4º Acordo de empresa para a Asociación Xaruma a todas as
persoas traballadoras.
Amosar a localización do 4º Acordo de empresa para a Asociación
Xaruma

OBXECTIVO: Mellorar a conciliación mediante medidas propias.
Medidas
Realizar enquisas para o persoal, analizando a súa satisfacción coas
medidas de conciliación vixentes.
Analizar a conciliación nas reunións da comisión de igualdade.
Valorar a elaboración dun documento de “Medidas de conciliación”
para todo o persoal de Xaruma

Responsable

Recursos

Inicio de contrato.

Coordinación

Humanos

Inicio de contrato

Coordinación

Humanos

Temporalización
Anual
Trimestral
Anual

Responsable
Coordinación
Comisión de
igualdade
Comisión de
igualdade

Recursos
Humanos
Humanos
Humanos
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EIXO: Comunicación e linguaxe
OBXECTIVO: Utilizar unha linguaxe non sexista.
Medidas
Revisar a linguaxe non sexista en todas as comunicacións escritas
externas e internas.
Incluír a linguaxe non sexista de forma directa e indirecta nas
formacións impartidas pola entidade.

OBXECTIVO: Difundir unha imaxe igualitaria.
Medidas
Realizar comunicacións nas redes sociais os días: 8 de marzo, 25 de
novembro e 28 de xuño.
Levar a cabo formación en igualdade para as persoas participantes en
Xaruma.

Temporalización

Responsable

Recursos

Trismestralmente

Equipo

Humanos

Segundo formacións

Profesorado

Humanos

Temporalización

Responsable

Recursos

Puntualmente

Equipo

Humanos

Trimestral

Equipo

Humanos

EIXO: Axudas, bonificación e política social
OBXECTIVO: Dar a coñecer os dereitos das persoas traballadoras sobre a política social vixente no momento.
Medidas
Temporalización Responsable
Comprobar a lectura do 4º Acordo de empresa para a Asociación
Xaruma mediante sinatura de lectura e comprensión dos artigos
relacionados coa política social vixente.

Inicio contrato

Coordinación

Recursos
Humanos
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EIXO: Prevención de acoso laboral por razón de sexo
OBXECTIVO: Difundir as medidas contra o acoso laboral por razóns de sexo recollidas no 4º Acordo Laboral.
Medidas
Temporalización Responsable
Comprobar a lectura do 4º Acordo de empresa para a Asociación
Xaruma mediante sinatura de lectura e comprensión dos artigos
relacionados co acoso laboral por razón de sexo.
Valorar a realización dun protocolo específico de acoso laboral por
razón de sexo.

Recursos

Inicio contrato

Coordinación

Humanos

Anualmente

Comisión de
igualdade

Humanos

EIXO: Persoas en situación de risco ou exclusión social
OBXECTIVO: Empoderar ás mulleres en situación de exclusión social de Xaruma.
Medidas
Temporalización
Crear un grupo de mulleres.
Realizar as intervencións individuais e/ou familiares con perspectiva de
xénero.

Responsable

Recursos

Regular

Equipo

Humanos

Sempre

Equipo técnico

Humanos

EIXO: Riscos laborais e saúde laboral
OBXECTIVO: Incorporar a dimensión de xénero na política de saúde laboral e na prevención de riscos no desenvolvemento do exercicio
profesional.

Medidas
Realizar un plan de prevención con perspectiva de xénero

Temporalización
Anual

Responsable

Recursos

Centro de prevención Centro de prevención
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EIXO: Inclusión do colectivo LGTBIQ+
OBXECTIVO: Analizar a necesidade de incorporar protocolos para a inclusión de colectivos LGTBIQ+.
Medidas
Temporalización
Responsable
Realizar un protocolo para a non exclusión de persoas que
transicionen de sexo ou xénero.

Anual

Equipo

Recursos
Humanos
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Calendario

Política
salarial

Formación

Selección

EIXO

MEDIDA

20
20

2021

4T

1T

2022
2T

3T

4T

1T

2023
2T

3T

4T

1T

2024
2T

3T

4T

1T

2T

3T

Avaliar trimestralmente as ofertas de emprego con
atención en non incorrer en estereotipos e/ou prácticas
desiguais.
Revisar os movementos en redes sociais con respecto á
apertura de procesos selectivos, con atención en non
incorrer en prácticas desiguais
Definir un plan de formación anual para todas as
categorías, tendo en conta que o 3% das horas anuais
traballadas se poden dedicar a formación, incluíndo
formación interna e externa.
Utilizar o crédito de formación bonificada para
actualización de coñecementos en temas de igualdade.
Reflexar as necesidades de formación de forma regular,
coa intención de utilizalas para definir o plan de formación.
Analizar as remuneracións anuais de cada categoría do ano
anterior.
Identificar posibles diferenzas salariais entre sexos na
mesma categoría.
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Enviar o 4º Acordo de empresa para a Asociación Xaruma a
todas as persoas traballadoras.
Amosar a localización do 4º Acordo de empresa para a
Asociación Xaruma

Analizar a conciliación nas reunións da comisión de
igualdade.
Valorar a elaboración dun documento de “Medidas de
conciliación” para todo o persoal de Xaruma
Revisar a linguaxe non sexista en todas as comunicacións
escritas externas e internas.
Incluír a linguaxe non sexista de forma directa e indirecta
nas formacións impartidas pola entidade.
Realizar comunicacións nas redes sociais os días: 8 de
marzo, 25 de novembro e 28 de xuño.
Levar a cabo formación en igualdade para as persoas
participantes en Xaruma.
Comprobar a lectura do 4º Acordo de empresa para a
Asociación Xaruma mediante sinatura de lectura e
comprensión dos artigos relacionados coa política social
vixente.

Axudas,
bonificación
política
e
social

Comunicación e linguaxe

Conciliación

Realizar enquisas para o persoal, analizando a súa
satisfacción coas medidas de conciliación vixentes.
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Persoas
en
situació
de
n
risco ou
exclusi
ón
social

de
Prevención
acoso laboral por
razón de sexo

Comprobar a lectura do 4º Acordo de empresa para a
Asociación Xaruma mediante sinatura de lectura e
comprensión dos artigos relacionados co acoso laboral por
razón de sexo.
Valorar a realización dun protocolo específico de acoso
laboral por razón de sexo.
Crear un grupo de mulleres.
Realizar as intervencións individuais e/ou familiares con
perspectiva de xénero.
Realizar un plan de prevención con perspectiva de xénero

Inclusión
do
colectivo
LGTBIQ+

Realizar un protocolo para a non exclusión de persoas que
transicionen de sexo ou xénero.
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Seguimento e avaliación
A avaliación deste plan será continua mediante a comisión de
igualdade, encargada do seu seguimento. Esto permitiranos comprobar a
consecución dos obxectivos propostos e o proceso para cada un deles, coa
finalidade de poder introducir e/ou corrixir as medidas.
A Comisión de Igualdade será a encargada de levar a cabo esta
avaliación e seguimento, tendo as seguintes funcións:
- Reunirse, mínimo, de forma trimestral, pudendo facelo antes se
algunha das partes o convoca.
- Recoller suxestións e/ou queixas por parte das persoas que
conforman Xaruma (persoas socias, persoas traballadoras…).
- Velar pola consecución dos obxectivos establecidos no presente
plan.
- Realizar os informes de seguimento do plan de igualdade, como
mínimo, trimestralmente, ou, tras cada reunión da comisión de
igualdade.
A avaliación final do Plan realizarase o último trimestre de vixencia
do mesmo. Para elo, utilizaranse os informes da comisión de
igualdade e calquera outro rexistro relativo ao seguimento que se
recollera dende o seu inicio.

