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1. PRESENTACIÓN 

Un Plan Estratéxico é unha das ferramentas coas que pode e debe contar todo equipo de 

goberno dunha entidade sen ánimo de lucro que queira facer fronte aos cada vez máis complexos 

e esixentes retos que se lle presentan no actual contexto de cambio profundo e continuo da súa 

contorna. 

Para xestionar con éxito o futuro, os membros dunha entidade han de estar concienciados 

da necesidade de cambiar e adaptarse para ser fieis á súa misión fundacional. É preciso pasar 

dunha xestión intuitiva a unha máis sistemática e asentada nunha visión compartida. En definitiva, 

imponse a necesidade de incorporar a dirección estratéxica. 

Sarela, Asociación de dano cerebral de Compostela (SARELA), co Plan Estratéxico 2011-

2014, quere dotarse dunha ferramenta fundamental para realizar o substancial cambio que supón 

a decisión de incorporar a dirección estratéxica. 

A elaboración dun Plan Estratéxico, e especialmente do primeiro cando se fai desde un 

enfoque participativo, é unha aventura apaixonante para os que se comprometen na tarefa dunha 

maneira máis directa. En SARELA esta tarefa foi posible grazas ao xeneroso esforzo de familias, 

directivos e profesionais. Máis de 15 persoas participaron nos equipos de elaboración deste 

documento. 

O traballo de elaboración do Plan Estratéxico 2011-2014 ocupou case un ano de intenso 

traballo para a Comisión do Plan Estratéxico, motor do proceso.  

As 7 sesións de traballo da Comisión fan case 30 horas de traballo compartido e facilitado 

pola asistencia da consultoría. No camiño quedan as numerosas horas de traballo en equipos de 

Comisión, así como as incontables de traballo persoal arrebatado ao descanso e outras 

ocupacións.  

Non cabe dúbida de que o documento que presentamos é froito da reflexión e traballo de 

numerosas persoas que estudaron, reflexionaron, compartiron, realizaron achegas... que, en 

definitiva, contribuíron a construír este itinerario de viaxe para o próximos catro anos que é o Plan 

Estratéxico de SARELA 2011-2014. 

Neste documento que tes nas túas mans ofrécense os resultados dos esforzos realizados. 

Na Misión, Principios, Valores e Políticas poderás coñecer a razón de ser de SARELA, a quen 

se debe, cales son os seus puntos de partida innegociables, os valores que inspiran a súa acción e 

as políticas que desenvolve. 

Na Análise Estratéxica preséntase o resultado do profundo traballo de análise interna e da 

contorna que permitiu realizar un diagnóstico da situación na que se atopa a entidade e as 

oportunidades e ameazas que a contorna lle presenta para o desenvolvemento da súa misión. 

No apartado de Visión e estratexia e sucesivos, atoparás o contido máis determinante do 

documento: que posicionamento quere alcanzar SARELA no 2014, é dicir, a súa visión, así como as 

prioridades, obxectivos e metas que se marca para poder alcanzar este posicionamento de futuro. 

As liñas de acción apuntan os grupos de actividades e tarefas que será oportuno 

desenvolver para que SARELA, que se define como unha entidade sen ánimo de lucro promovida 
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por familias afectadas por dano cerebral adquirido, que opera no ámbito xeográfico da área 

sanitaria de Santiago de Compostela, acade o seu propósito de contribuír a previr o dano cerebral 

adquirido e os seus efectos, proporcionar ás familias e ás persoas directamente afectadas apoios 

para a potenciación máxima das súas capacidades, promover a súa autonomía persoal e 

reivindicar e defender os seus dereitos. 

Con este documento xa se ten o mapa. Agora comeza a apaixonante tarefa de transitar o 

territorio, de continuar facendo realidade o proxecto de dignidade que SARELA ofrece ás persoas 

afectadas por dano cerebral adquirido no seu ámbito xeográfico de actuación. 
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2. IDENTIDADE 

1.1 Misión 

A Asociación de Dano Cerebral de Compostela SARELA é unha entidade sen 

ánimo de lucro promovida por familias afectadas por dano cerebral adquirido, que 

opera no ámbito xeográfico da área sanitaria de Santiago de Compostela.  

Ten como propósito contribuír a previr o dano cerebral adquirido e os seus 

efectos, proporcionar ás familias e ás persoas directamente afectadas apoios para a 

potenciación máxima das súas capacidades, promover a súa autonomía persoal e 

reivindicar e defender os seus dereitos. 

1.2 Principios 

SARELA asenta a lexitimidade da súa intervención social nos seguintes principios: 

 A dignidade das persoas afectadas por dano cerebral adquirido esixe que sexan 

tratadas como cidadáns de pleno dereito. 

 As persoas afectadas por dano cerebral adquirido precisan do recoñecemento e 

reivindicación dos seus dereitos, nomeadamente o dereito á non discriminación, á 

igualdade e á inclusión. 

 A sociedade ten que recoñecer as características específicas das persoas afectadas 

por dano cerebral adquirido e favorecer a súa autonomía persoal. 

 As persoas afectadas por dano cerebral adquirido precisan de apoios para o 

exercicio da súa participación. 

 Construír unha contorna e unha sociedade accesible que favoreza  a participación 

activa e a inclusión plena das persoas afectadas por dano cerebral adquirido e 

unha expresión do compromiso social de toda a cidadanía. 

1.3 Valores 

Na organización e na súa relación co grupo de interese e a sociedade, SARELA compórtase 

segundo os seguintes valores, que comprenden o alcance que se describe a continuación. 

Orientación ao cliente 

 Aceptación e respecto aos clientes. 

 Protagonismo e implicación dos clientes na satisfacción das súas necesidades.  

 Coñecemento do colectivo beneficiario da actividade da organización. 

 Análise da satisfacción do cliente. 

 Resposta ás necesidades e expectativas dos clientes. 

 Familiaridade no trato 
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Profesionalidade 

 Compromiso coa misión da entidade. 

 Competencia técnica no desenvolvemento das funcións propias. 

 Comportamento ético das persoas. 

 Empatía cos clientes. 

Honradez  

 Respecto polas normas establecidas. 

 Realismo na xestión das expectativas dos clientes. 

 Integridade no desenvolvemento das funcións propias. 

 Transparencia da xestión económica e das actividades. 

Enfoque integral e comunitario da intervención 

 Valoración da persoa na súa totalidade e atención aos aspectos físicos, psíquicos, 

culturais e sociais. 

 Participación e integración das persoas con dano cerebral na comunidade. 

 Aproveitamento dos recursos comunitarios. 

 Sensibilización social. 

 Intervención dun equipo interdisciplinar. 

Comunicación 

 Apertura a comunidade 

 Transparencia 

 Liberdade de expresión 

 Diálogo 

 Adaptación ao interlocutor  

Confianza 

 Crenza nas capacidades das persoas e da organización. 

 Prestación de servizos asentados en coñecemento científico-técnico. 

 Cumprimento dos compromisos asumidos. 

 Uso axeitado dos recursos. 
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Independencia 

 Non aliñamento con partidos políticos, confesións relixiosas ou grupos de interese 

económico. 

 Orientación das actuacións aos intereses dos beneficiarios. 

 Autonomía no organizarse e a toma de decisións. 

 Capacidade crítica. 

 Xeración de recursos económicos propios. 

Cooperación 

 Participación activa en outras iniciativas social. 

 Colaboración e coordinación e creación de sinerxías con outras entidades e axentes 

 Traballo en rede. 

1.4 Políticas 

Para orientar o seu desenvolvemento organizativo, SARELA acorda orientar as seguintes 

políticas segundo os enfoques que especifica. 

De enfoque da intervención 

 Promoción da autonomía persoal. 

 Atención integral. 

 Atención personalizada. 

 Atención especializada. 

 Interdisciplinariedade. 

De xestión de recursos 

 Máxima autonomía económica. 

 Prudencia na xestión de recursos económicos. 

 Eficacia. 

 Eficiencia. 
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De crecemento  

 Resposta a necesidades identificadas. 

 Prudencia. 

 Sostenibilidade. 

 Ser a entidade de referencia na área xeográfica de actuación. 

De comunicación 

 Sensibilización social. 

 Apertura á comunidade. 

 Coidado das relacións cos grupos de interese. 

 Fomento da comunicación interna. 

 Adopción da figura do portavoz. 

De persoas 

 Fomento da participación asociativa 

 Coidado das persoas que aporten valor ao desenvolvemento da misión 

 Promoción da contribución de persoas voluntarias 

 Formación das persoas 
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3. VISIÓN 

A finais de 2014, SARELA será unha entidades que se caracterizará por ter acadado a 

seguinte visión: 

 

SARELA é unha asociación aberta á sociedade en xeral, prioritariamente a 

da súa área xeográfica de atención, que defende e reivindica os dereitos das 

persoas afectadas por dano cerebral adquirido e responde as súas necesidades 

coa prestación de servizos sociais sociosanitarios especializados e a prevención 

e sensibilización social sobre o dano cerebral adquirido. 

SARELA é a referencia principal na atención integral a persoas afectadas 

por dano cerebral adquirido da área sanitaria de Santiago de Compostela grazas 

a súa consolidación organizativa, sostenibilidade económica, e contribución dun 

equipo humano comprometido coa súa misión. 
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4. PRIORIDADES E OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS 

Para acadar o posicionamento descrito na visión, SARELA desenvolverá as seguintes 

prioridades estratéxicas.. 

1. Ofertar servizos de apoio sociosanitario de calidade 

2. Fomentar a prevención e a sensibilización social sobre o dano cerebral 

adquirido 

3. Consolidar a estrutura organizativa 

4. Asegurar a sostenibilidade económica 

A continuación preséntanse os obxectivos estratéxicos que se pretenden alcanzar, 

concretados para o seu desenvolvemento en metas.  

As liñas de acción describen as actividades ou proxectos que se ter previsto emprender 

para acadas os resultados previstos. 

1. Ofertar servizos de apoio sociosanitario de calidade 

Obxectivos estratéxicos Metas Liñas de acción 

1. Aumentado o número de usuarios 
da entidade 

1. Construído e equipado o novo 
Centro SARELA 

2. Aumentados os espazos propios 
da entidade para a prestación de 
servizos  

3. Incrementado o número de 
usuarios atendidos en recursos 
comunitarios ou ambulatorios 

- Implicación dos poderes públicos 
para a construción e 
equipamento do novo Centro 
SARELA, e a obtención dun 
contrato de prestación de 
servizos á administración 

- Plan de reubicación de espazos 
para a prestación de servizos 

- Estudo de necesidades das 
persoas afectadas por dano 
cerebral adquirido e as súas 
familias 

- Plan de captación de usuarios 
- Plan de atención a persoas en 

lista de espera 
- Mantemento da certificación en 

calidade 

2. Aumentado o número de prazas 
contratadas de Centro de día 

1. Aberto o novo Centro de día 
2. Obtido un contrato de prestación 

de servizos á administración para 
Centro de día de 35 prazas 

3. Ampliado o contrato actual ata 20 
prazas 

3. Atendidas necesidades de 
persoas en estado vexetativo 
permanente 

1. Elaborado un censo de persoas 
en estado vexetativo permanente 

2. Identificadas as necesidades 
sociosanitarias de persoas en 

estado vexetativo permanente 
3. Ofrecidos apoios ás necesidades 

básicas sociosanitarias de persoas 
en estado vexetativo permanente 

4. Atendidas necesidades de 
persoas afectadas por dano 
cerebral adquirido en lista de 
espera para o Centro de día 

1. Asignadas as novas prazas de 
Centro de día a persoas en lista 
de espera 

2. Implementación do Plan de 
atención a persoas en lista de 
espera 

5. Desenvoltas ferramentas de 
mellora continua na prestación de 
servizos 

1. Mantida a certificación do Centro 
de Día de Atención Especializada 
SARELA 
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2. Fomentar a prevención e a sensibilización social sobre o dano cerebral adquirido 

Obxectivos estratéxicos Metas Liñas de acción 

1. Acadadas intervencións temperás 
en persoas directamente 
afectadas por dano cerebral 
adquirido 

1. Realizadas derivacións dende o 
hospital de persoas con dano 
cerebral adquirido con menos de 
6 meses de evolución dende a 
alta hospitalaria 

2. Aumentada a capacidade de 
intervención para responder á 
demanda existente 

- Plan de comunicación 
- Plan de sensibilización e 

reivindicación de dereitos 
- Realización de actividades 

conxuntamente con outras 
entidades 

- Fortalecemento da relación coas 
administracións e poderes 
públicos 2. Incrementada a presenza das 

persoas afectadas por dano 
cerebral adquirido no ámbito 
comunitario 

1. Realizadas actividades en 
recursos comunitarios 

3. Realizada a defensa e 
reivindicación dos dereitos das 
persoas afectadas por dano 
cerebral adquirido 

1. Aumentada a colaboración con 
outras entidades (FEDACE, 
FEGADACE, CERMI) 

2. Implicados os políticos, 
administracións e institucións 
directamente relacionadas coa 
misión da entidade 

3. Incrementado o número de 
socios que apoian a entidade 

4. Implementado o Plan de 
comunicación 

4. Logrado impacto comunicativo 

sobre poboacións diana 

1. Coñecida a natureza do dano 

cerebral adquirido e as súas 
consecuencias por parte das 
poboacións diana da área 
sanitaria de Santiago de 
Compostela  

2. Implementado o Plan de 
comunicación 

5. Incrementada a proxección da 
entidade no exterior 

1. Reforzada a imaxe institucional 
2. Implementado o Plan de 

comunicación  
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3. Consolidar a estrutura organizativa 

Obxectivos estratéxicos Metas Liñas de acción 

1. Consolidado e reforzado un 
equipo humano comprometido 
coa misión da entidade 

1. Axustado e implementado o 
organigrama ao crecemento 
organizativo 

2. Ampliado o equipo humano: 
asociados, xunta directiva e 
profesionais 

3. Establecidos canles de 
participación nos proxectos da 
entidade 

4. Orientados a un modelo de 
xestión de persoas por 
competencias 

- Plan para o fomento da vida 
asociativa 

- Plan de renovación de 
funcionamento da Xunta directiva 

- Plan de xestión de persoas 
(Organigrama, modelo de xestión 
por competencias, 
recoñecemento…) 

- Elaboración de Plans de acción 
para o despregamento do plan 
estratéxico 

2. Potenciada a vida asociativa 1. Aumentado o número de socios 
numerarios 

2. Mellorada a comunicación interna 
3. Implementado o Plan para o 

fomento da vida asociativa  

3. Mellorada a efectividade da 
xestión da Xunta directiva 

1. Renovado o funcionamento da 
Xunta directiva 

2. Incorporadas novas persoas á 
Xunta directiva 

3. Mellorado o proceso de toma de 
decisións 

4. Seguidos os Plans de acción para 
o despregamento do plan 
estratéxico 

5. Axustado e implementado o 
organigrama ao crecemento 
organizativo 

4. Coidadas as persoas (membros 
de Xunta directiva, profesionais, 
colaboradores e voluntarios) 

1. Axustado e implementado o 
organigrama ao crecemento 
organizativo 

2. Facilitada a conciliación da vida 
laboral e familiar 

3. Recoñecida a achega de todas as 
persoas 

4. Mantidos os resultados de 
medición do clima laboral 

5. Procurado o mantemento dos 
postos laborais 
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4. Asegurar a sostenibilidade económica 

Obxectivos estratéxicos Metas Liñas de acción 

1. Logrado o financiamento para a 
construción, equipamento e 
mantemento do novo centro 

1. Obtido 1.600.000 € para a 
construción do centro 

2. Obtida a cifra orzamentada para 
o equipamento do centro 

3. Asegurados ingresos para o 
mantemento xeral do centro 

4. Obtida a contribución 
orzamentaria de poderes públicos 

5. Captados fondos privados 

- Oferta de servizos externos 
competitivos  

- Realización de convenios de 
cooperación con aseguradoras e 
mutuas 

- Colaboracións con provedores e 
outros axentes empresariais 

- Optimización de recursos  
- Aumento o número de socios 

colaboradores 
- Aumento da achega da cota de 

colaboradores 
- Captadas empresas como socios 

colaboradores  

2. Asegurados ingresos para o 
mantemento dos servizos 

1. Renovados contratos coa Xunta 
de Galicia (12 prazas de Centro 
de día) 

2. Ampliados contratos coa Xunta de 
Galicia (35 prazas de Centro de 
día, 20 prazas de Centro 
ocupacional) 

3. Mantidos os apoios das entidades 
de réxime local 

4. Mantida a contribución dos 
usuarios pola prestación de 
servizos 

5. Creados convenios de 
cooperación con aseguradoras e 
mutuas 

6. Establecidas colaboracións con 
provedores e outros axentes 
empresariais 

3. Minimizada a dependencia 
económica 

1. Logrados maiores ingresos 
propios 

2. Captados fondos privados 
3. Optimización  de gastos de 

funcionamento 

 

 

 

 


