ANEXO I

Actuacións destinadas á programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos
trastornos mentais e as adiccións.
Liña I. Proxectos de investimento en melloras nos centros sanitarios cuxa actividade asistencial
principal sexa o desenvolvemento de programas asistenciais e psicosociais ou preventivos en materia
de trastornos adictivos e trastornos mentais
Serán obxecto de subvención os seguintes programas:
a) Proxectos de inversión para a realización de obras de reforma, restauración, rehabilitación ou gran reparación
para a prestación de servizos de atención a persoas con trastornos mentais e/ou adictivos.
b) Proxectos de inversión para a realización de obras de conservación e mantemento de centros e servizos de
atención a persoas con trastornos mentais e/ou adictivos.
c) A adquisición de subministracións, equipamento e vehículos que faciliten a prestación de servizos a persoas
con trastornos mentais e/ou adictivos.

Liña II, Programas sociosanitarios de detección e intervención comunitaria de persoas en risco de
presentar un trastorno mental , incluídos os trastornos adictivos
Programas que ofrezan unha intervención integral ás persoas que padezan un trastorno mental dende a
prevención, educación e recuperación:
a) Programas de atención domiciliaria a persoas con enfermidade mental e as súas familias
b) Programas de apoio emocional a persoas con enfermidade mental, coidadores/as e achegados.
d) Actividades de prevención e promoción da saúde mental dirixidas á prevención de enfermidades mentais ou á
promoción de estilos de vida saudables
e) Actividades de sensibilización que reduzan o estigma da enfermidade mental
f) Actividades de información, orientación e asesoramento sobre saúde mental en recursos especializados e
servizos que poidan ser de utilidade.
g) Programas para mellorar a prevención e detección da conduta suicida dirixidos tanto á poboación de risco
como á poboación xeral
h) Programas de capacitación do voluntariado dirixido a persoas con trastorno mentais
i) Programas de prevención de novas adiccións comportamentais (ludopatía, mal uso de TICs..)

Liña III, Programas para favorecer a empregabilidade e a incorporación sociolaboral de persoas con

trastorno mental severo ou trastornos adictivos
Enténdese por incorporación social o proceso de socialización personalizado e flexible, constituído por accións e
intervencións que pretenden implicar activamente, responsabilizar, promover e facilitar ás persoas a súa
autonomía, desenvolvemento e benestar social, participación e capacidade crítica coa súa contorna. Neste
sentido, inclúe diferentes ámbitos ou dominios (persoal, familiar, laboral, etc), nos que o laboral é importante,
pero non o principal ou o único.
Serán obxecto de subvención os seguintes programas:
a) Programas de incorporación social como apoio ao tratamento das persoas diagnosticadas dun trastorno
aditivo realizados centros de atención continuada regulados na Orde do 25 de xaneiro de 2008 pola que se
regulan os requisitos específicos que deben cumprir os centros de inclusión e emerxencia social.
b) Programas dirixidos á procura de emprego das persoas cun trastorno adictivo, mediante a adquisición de
valores, competencias e habilidades.
c) Programas de inserción social e laboral destinados orientados a persoas con problemas xurídicos ou ex
reclusas
d) Programas de incorporación social de apoio ao tratamento e reinserción de pacientes estabilizados.

