
 

DEFINICIÓN DO PLAN XERAL DE 

VOLUNTARIADO DA ENTIDADE 
 

 

Na (re)definición do Plan Xeral de Voluntariado, pártese da avaliación do punto de partida (fortalezas 

e debilidades) da entidade en relación ao concepto de voluntariado que manexa e ás estratexias de 

dinamización que pon en marcha. 

A partir desta valoración inicial, establécese unha proposta que, sustentada nun cambio de enfoque 

(dun voluntariado centrado na tarefa a un voluntariado de transformación social), vaise concretando 

en estratexias de convocatoria, acollida, acompañamento, formación e articulación social, para 

levalo á práctica. 

Establécese tamén unha proposta de fases a seguir para xerar este cambio estratéxico na 

dinamización do voluntariado e da súa relevancia dentro da entidade. 

Para a valoración da situación de partida da entidade e a súa orientación cara un enfoque de 

voluntariado transformador, tomouse como referencia: 

Arias, B.; Boni, A.; Ortega, M.L. y Rosado, I. (2015). El voluntariado transforma, si sabemos cómo. 

Madrid: EPES 

Plataforma del Voluntariado en España (2011). Profundizar en el voluntariado. Los retos hasta el 2020. 

Madrid: PVE. 

Soto, J.L. y Navarro, J. (s/f). Plan General de Voluntariado. Madrid: Visualco Comunicación  

Xunta de Galicia (2016). Estratexia de acción voluntaria 2016 – 2018, da que se toman en conta as 

recomendacións ás Entidades de Acción Voluntaria. 

  

A análise que segue pretende atender aos Retos da Estratexia Galega de Acción Voluntaria (2016-

2018), especialmente a mellorar a xestión do ciclo de acción voluntaria, camiñando na transparencia, 

na eficacia e na eficiencia e aumentar a capacidade de transformación social e participación activa 

 (Xunta de Galicia, 2016, p. 13). Na proposta, inténtase ir dando resposta aos retos e do voluntariado

orientacións que aporta esta estratexia 1 , cumprindo co requirimento de contar cun plan de 

voluntariado acorde aos requisitos marcados na Lei de Acción Voluntaria, servir de base para a 

avaliación e mellora dos procesos de acción voluntaria, e avanzar cara enfoques nos que se 

potencie a participación das persoas voluntarias nos procesos de toma de decisións da entidade 

. (EAV, p.22)

                                                      
1 destacados en violeta coa referencia (EAV, p.) 



1. Concepto de voluntariado. 

Punto de partida. 

Fortalezas 

Cóntase cun posicionamento respecto ao voluntariado, recollido na Guía d@ voluntari@ e na web. 

Na mesma preséntase o voluntariado como unha estratexia de sensibilización social, elemento de 

enriquecemento entre o/a voluntario/a e a persoa beneficiaria, como forma de aproximarnos á 

realidade e de aprender a transformala. 

Debilidades 

A orientación do voluntariado é cara a tarefa: participación nas actividades que a entidade 

desenvolve, como apoio aos programas ás accións de sensibilización. Falta orientación política e de 

transformación social. 

O voluntariado non aparece nin na misión, nin na visión nin nos valores da entidade. Non se entende 

a asociación como unha plataforma de participación social na transformación das realidades e 

contextos de actuación. Non está integrado na dinámica e cultura organizativa da entidade. 

Riscos a ter en conta (Navarro, s/f) 

 O desarraigo: persoas voluntarias que traballan de forma illada, sen encontros que alimenten a 

solidariedade, onde poder compartir con outras persoas a ilusión por un proxecto que se articula 

de forma colectiva. 

 O voluntariado entendido como tarefa: reducir o tempo do voluntariado ao tempo de 

realización da tarefa que se lle encomenda. Pérdese a perspectiva de comprender á acción en 

relación á finalidade, visión, posicionamento da entidade en relación á realidade na que actúa 

e deixa de ser alternativa ao sistema. 

 A difícil identificación: non se adoita dar un proceso coas persoas voluntarias no que exista 

equilibrio entre acción, reflexión, encontro, celebración, participación, etc. Isto leva a un 

voluntariado que se identifica coa tarefa pero non sabe case nada dos principios que a inspiran. 

 Voluntariado neutral: o reto do voluntariado é acadar unha transformación das estruturas, para o 

cal é preciso recuperar a súa dimensión política. O voluntariado como forma de facer política, 

de cuestionar as lecturas impostas e construír outro saber de forma colectiva, resucitar as utopías 

e construílas. Senón corre o risco de converterse en: 

 

Proposta 

Avanzar dun voluntariado orientado á tarefa, a un voluntariado entendido como experiencia 

pedagóxico - práctica de transformación social, de conformación do suxeito político (consciencia 

crítica e vontade de cambio) e o suxeito colectivo (consciencia de pertenza a un colectivo e 

identificación cun proxecto común) (Rauber, 2010). 

Para elo cómpre que preguntarse de que xeito o voluntariado se converte en oportunidade para 

crecer como organización. Non se trata só de que o voluntariado apoie nas tarefas que se 

desenvolven, senón que permita enriquecer o traballo que se fai e chegar a novos espazos 

(enriquecer os programas que se desenvolven, chegar a outros ámbitos de vulnerabilidade, 

incidencia política, articulación con outros movementos e espazos sociais, etc.). Isto permite dar 

contido pleno á dimensión asociativa e fomentar a participación e o empoderamento das persoas 



. A análise de que pode aportar o voluntariado establécese en relación á voluntarias (EAV, p.14)

entidade en xeral (fortalecemento institucional) así como por áreas de traballo (como pode o 

voluntariado fortalecer e/ou ampliar cada un dos programas que desenvolve a entidade). 

Para elo, como indican Arias, Gómez, Ortega e Rosado (2015), é importante vincular ao voluntariado 

preferentemente nas áreas directamente relacionadas coa proposta transformadora da 

organización. Aínda así, calquera actividade é susceptible de formar parte dun proceso de 

transformación sempre que se acompañe de elementos que permitan contextualizar a tarefa 

concreta.  

Entender ao voluntariado como unha experiencia pedagóxico – práctica de transformación social 

implica un cambio institucional, na medida en que é preciso fortalecer as experiencias formativas e 

integrar ás persoas voluntarias na dinámica de traballo da entidade. Seguindo Arias et. al (2015), a 

organización debe propiciar a presenza activa do voluntariado nos espazos nos que se formulen as 

propostas e se xeren as propostas de actuación. Isto require dunha inversión de tempo importante 

para as/os profesionais da entidade, así como unha reformulación do seu enfoque de traballo de 

cara a: 

 Incorporar na súa dinámica de traballo formas de interacción que propicien a reflexión, 

análise crítico e comprensión da realidade global na que se inscribe a súa acción. 

 Estimular a participación do voluntariado na vida asociativa, dinamizar espazos de encontro 

de carácter executivo (toma de decisións, impulso de iniciativas, etc.) e de relación persoal 

(vínculos afectivos). Debe xerarse un entorno organizativo que promova a participación en 

todos os procesos que lles afectan.  

 

2. Perfís de voluntariado e vías de acceso 

Fortalezas 

Cóntase con voluntariado de apoio aos programas (acompañamento de permisos penitenciarios 

fundamentalmente) e de apoio a accións puntuais (accións de sensibilización, rastrillo, etc.). 

Nalgunha ocasión si participaron persoas que propuxeron os seus proxectos. 

Algunhas das persoas teñen formación académica relacionada. 

Debilidades 

O volume de voluntariado é moi baixo, e non se conta cun voluntariado que se sinta parte da 

entidade e se oriente cara a transformación social.  

Proposta 

Seguindo a Lei 45/2015, do 14 de outubro, de Voluntariado, cómpre promover un voluntariado aberto, 

participativo e interxeneracional, combinando as dimensións de axuda e participación, coa 

aspiración de transformación da sociedade. Para elo é preciso partir dun coñecemento previo, para 

o cal é preciso  analizar os seus perfís e identificar os colectivos infra-representados (EAV, p.18).

Interesa definir diferentes perfís de voluntariado, segundo as expectativas, características e 

dispoñibilidade das persoas. Deste xeito, diferénciase entre: 

 Voluntariado para apoio a accións puntuais: valoran que non teñen moita dispoñibilidade de 

tempo, pero queren manterse vinculados á entidade, colaborando de accións puntuais como 



campañas de sensibilización, mercado do libro, etc. Con estas persoas é importante manter o 

contacto, informarlles do que fai a entidade, e contactar con elas directamente para esas 

accións puntuais. 

 Voluntariado para apoio dos programas: moitas veces son persoas con formación na área na 

que se implican, valorando a potencialidade do voluntariado como espazo de formación. 

Con estas persoas é importante reforzar o proceso pedagóxico-práctico, convidándoas ás 

actividades formativas, espazos de encontro e espazos de traballo co voluntariado. 

 Voluntariado para o cambio social: aquel voluntariado máis crítico, que ten como finalidade 

principal a de coñecer sobre certas realidades e participar na súa transformación, articularse 

con outros movementos e colectivos, etc. Este sería o voluntariado que se incorpora na 

dinámica de traballo da entidade, participando de espazos de planificación, unha labor que 

debe ir acompañada de un proceso formativo. 

Así mesmo, establécese unha clasificación por: 

 Áreas de traballo  

o drogodependencias 

o muller e vulnerabilidade 

o prisión 

o voluntariado e participación social 

 

 Tipoloxía de actividade 

o educación – formación  

o sensibilización e incidencia social 

o actuacións socioculturais 

o acompañamento 

o comunicación, etc. 

Esta clasificación non o sería tanto das persoas voluntarias –que poden transitar dun eido a outro-, 

como das actuacións de voluntariado que se desenvolven. 

3. Estratexias metodolóxicas. 

Convocatoria 

Fortalezas 

Contase cun apartado na web dirixido especificamente a voluntariado. A entidade pertence a redes 

de voluntariado (RELUVOL, Rede Lucense de Voluntariado), dende as que se fan accións de 

sensibilización e tamén de divulgación do voluntariado. 

Aliad difunde a súa oferta de voluntariado a través de plataformas online como Hacesfalta.org. 

Debilidades 

Non se conta cunha base social de voluntariado forte, sería preciso establecer estratexias de 

convocatoria. 

Ao non ser una liña estratéxica da entidade non se proxecta como tal nos espazos de información, 

formación e divulgación. Tampouco existe unha estratexia de convocatoria de voluntariado. 



Proposta 

Cómpre, revisar os procesos de captación e incorporación das persoas voluntarias para aumentar a 

, segundo a naálise previa, estaríamos accesibilidade dos colectivos infra-representados (EAV, p.18)

falando dese voluntariado para a transformación social. Dende esta perspectiva, non falamos de 

captación de persoas voluntarias, senón de convocatoria. Non se selecciona en base a 

competencias, senón a un posicionamento, unha forma de ler a realidade, e unha interese que 

comparte coa entidade e coas persoas que forman parte dela. 

Nesa coherencia institucional, para avanzar cara este enfoque de voluntariado, a entidade terá 

incorporada esa identidade como espazo de participación cidadá e de transformación social. Isto 

debe ser proxectado externamente nas accións de mobilización, sensibilización, formación e 

comunicación externa, nas que reforzamos ese convite a participar nas liñas de actuación da 

entidade. Este  punto debe terse en conta nas estratexias de actuación e comunicación, as persoas 

deben ver a Aliad como un espazo no que aprender sobre diversas realidades e idear e impulsar 

proxectos de transformación social con outras persoas. Para iso hai que proxectar esa importancia do 

voluntariado para a entidade e visualizar o que as persoas voluntarias están a facer. 

A formación é unha vía clara para incorporar a voluntarias/os. Coa formación as persoas coñecen a 

realidade de actuación, o posicionamento da entidade respecto a esa realidade, adquiren 

competencias para actuar na mesma, conforman un grupo fortalecido por relacións persoais, etc. 

Aténdese á necesidade de transmitir educación e pedagoxía, converterse en entidades que educan 

 (EAV, p.14).

A través de plataformas de voluntariado, físicas ou virtuais, así como das redes sociais. Aínda así, as 

plataformas virtuais non adoitan ser moi eficientes á hora de atraer voluntariado.   

 

Acollida e acompañamento 

Fortalezas 

Cóntase cun protocolo de acollida e materias para facela: entrevista, documento informativo sobre 

a entidade, convenio de colaboración, etc. A entrevista inicial establécese como un diálogo sobre as 

súas intereses e motivacións. Faise un contacto directo periódico coas persoas voluntarias, contando 

con elas para as accións de acompañamento, sensibilización, etc. Que desenvolve a entidade. 

Téñense feito reunións de coordinación do voluntariado, aínda que moi puntualmente. 

Na dinamización do voluntariado, creárase un boletín mensual que recollía aquelas accións que 

desenvolvería a asociación ese mes e nas que se podían implicar, como forma de publicar e difundir 

os seus programas de voluntariado, informando do proceso e requisitos para participar deles (EAV, 

 p.17).

Debilidades 

A falta de dispoñibilidade de tempo das/os profesionais da entidade, ou dunha persoa á que se lle 

asigne esta área de actuación, ten levado por temporadas a descoidar o coidado das persoas 

voluntarias ao longo de todo o proceso, mantendo esa actitude de acollida e acompañamento. 

Os espazos de encontro do voluntariado son escasos, trabállase fundamentalmente a través do 

contacto individualizado. Non existe sentir de colectivo mobilizado. 



Proposta 

A acollida inicial está ben planificada. É importante entender a acollida non só como un punto de 

inicio, senón como unha liña permanente de traballo. Ese sentir de acollida que impregna ao 

acompañamento do voluntariado implica impregnarse de elementos de coidado e afecto, 

potenciando a dimensión relacional.  

É interesante deseñar unha estratexia de acompañamento ás persoas voluntarias que, 

independentemente de quen se encargue da dinamización do voluntariado, servirá de base para 

manter unha mesma liña de traballo. Dita estratexia debe incorporar: 

1. Definición de perfís de voluntariado, na definición de itinerarios diferenciados: voluntariado 

para o apoio de accións puntuais; voluntariado para apoio en tarefas concretas dos 

programas; voluntariado para a transformación social. 

2. Reunión de acollida: facendo uso dos materiais xa elaborados, da ficha-guión da entrevista e 

do documento de introdución. 

3. Accións formativas (ver apartado de formación). 

4. Reunións de coordinación de voluntariado. 

5. Despedida. Neste caso, coñecer as causas que levaron á desvinculación: circunstancias 

persoais ou por un mal acompañamento; ofrecer a nosa axuda para reorientar o seu itinerario 

por outros camiños; e clarificar se desexa seguir recibindo información das accións que 

desenvolve a entidade. 

A ficha de acollida inicial compleméntase cunha ficha de acompañamento na que se recolle o 

itinerario formativo e de participación da persoa na entidade. Sistematizar esta información supón un 

exercicio de reflexión en si mesmo que nos axudará a orientar os itinerarios de cada unha das persoas. 

Importante tamén coidar as relacións informais, as celebracións, a promoción de espazos de 

encontro. Pode ser interesante recuperar o boletín mensual, no que se informaba das accións que 

nese mes desenvolve Aliad. 

 

Formación 

Fortalezas 

Téñense ofertado accións formativas que se vinculan ao posicionamento da entidade: 

masculinidades (con  Larry e Rutilio); dereitos humanos (con Iván Forero), e aprovéitanse as accións 

formativas doutros colectivos. 

Debilidades 

Non se dispón dun programa formativo para as persoas voluntarias, o cal é fundamental na 

comprensión do voluntariado como un proceso pedagóxico-práctico de transformación social. 

Proposta 

Indicaban Arias et. al (2015) que a acción voluntaria debe ampliar a visión crítica das persoas e a 

comprensión das interrelacións e da complexidade das realidades nas que traballamos. Entender o 

voluntariado como un proceso educativo implica por o foco nos cambios que acontecen no 

individuo máis ca no resultado concreto da súa actividade, sen desmerecer o que poidan aportar á 

organización. 



Atendendo ao enfoque de traballo de Aliad, posiblemente sería interesante manter o concepto de 

Itinerarios no que se refire á formación das persoas voluntarias: Itinerario de cidadanía transformadora. 

Ao igual que se fan itinerarios para a inserción social e laboral das persoas, nos que se van adquirindo 

as competencias, coñecementos e habilidades precisas para a inclusión social, activando vínculos e 

estratexias para afastarse da situación de vulnerabilidade, e definindo un proxecto de vida; tamén 

podemos falar de itinerarios nos que se vai adquirindo o ollar crítico para comprender unha 

determinada realidade social e vontade para transformala (suxeito político), se establecen enlaces 

con outras persoas coas que compartes intereses, xerando un sentimento de pertenza a un grupo ao 

que move un horizonte común (suxeito colectivo), e ideando proxectos colectivos que levar a diante 

de cara a transformación social. Se nun itinerario se pasa da vulnerabilidade á integración social; no 

outro transítase do individuo illado á cidadanía transformadora. 

Cómpre elabora unha análise anual das necesidades formativas para as persoas voluntarias de cara 

. Aínda así, cada unha das persoas que se a desenvolver programas anuais de formación (EAV, p. 26)

acheguen a Aliad para facer un voluntariado terá unha situación persoal de partida diferente 

(persoas que nunca fixeron un voluntariado, persoas que tiveron outras experiencias puntuais, persoas 

moi implicadas no movemento asociativo...). Os itinerarios serán diferenciados segundo as 

necesidades e intereses de cada un/ha. 

A formación pode ser unha vía de acceso clave para participar na entidade, unha forma de que 

coñezan as realidades coas que se traballa e posicionamento de Aliad respecto ás mesmas, e de 

que conformen un grupo unido por vínculos persoais. 

A formación pivota sobre tres eixos: 

 Comprensión das realidades coas que traballa a entidade, que promovan unha comprensión 

e visión crítica da mesma. 

 Formación en competencias para a transformación social: traballo en equipa, comunicación, 

xénero, interculturalidade, dereitos humanos, dinamización de grupos, educación afectivo-

emocional, etc. 

 Formación específica nas actuacións que desenvolve a persoa na entidade. 

 

Para elo establécense diferentes estratexias formativas:  

Formación específica: sobre as realidades de actuación e enfoques/estratexias de acción. Para elo 

podería ser interesante organizar unha formación certificada, composta por diferentes módulos, nos 

que ir formando ás persoas voluntarias e, á súa vez, implicándoas en procesos participativos. O 

obxectivo sería: 

- Favorecer a reflexión crítica sobre as estruturas que xeran desigualdade, analizando diversas 

realidades nas que esa desigualdade se concreta. 

- Motivar ao compromiso e acción voluntaria. 

Formación continua: obradoiros periódicos sobre as áreas de traballo, ou ben en relación á acción 

que desenvolve a persoa na entidade.  

Orientación cara ofertas formativas do territorio: manter unha canle de información permanente para 

orientar ao voluntariado cara a formación doutras entidades e colectivos. 



Na cuestión da formación, a principal ameaza fai referencia a falta de orzamento para formación de 

voluntariado. Mais, nesta liña, é importante ter en conta a potencialidade de que a equipa 

profesional da entidade tan a experiencia, formación e competencias necesarias para desenvolver 

formación; poderíase contar con profesorado da Universidade de Santiago de Compostela e da 

Universidade de A Coruña; así como establecer enlaces cos/as formadoras de InteRed. Isto non está 

exento de custe, xa que cando menos –no caso do profesorado da USC e UdC- habería que 

pagarlles o desprazamento e, no caso dos/as formadores/as de InteRed, acordar coa ONGD unha 

proposta de copago. A idea sería poder cubrir o custe co pago da inscrición, se non se habilitan 

recursos na nova convocatoria de voluntariado.  

 

Articulación social 

Fortalezas 

Aliad participa de Redes de Voluntariado e de Redes Asociativas a través das calas se dinamiza a 

participación cidadá e se vertebra á cidadanía galega. Coas mesmas realiza diferentes accións, 

fundamentalmente de sensibilización social pero tamén de incidencia política e formativas, nas que 

se convida a participar ao voluntariado.. 

Debilidades 

As dificultades (de tempos, de persoal específico, etc.) para facer un bo acompañamento, limitan as 

posibilidades da entidade para exercer como plataforma de participación social que serva ás 

persoas voluntarias como enlaces con outras entidades ou movementos sociais. 

Proposta 

Cómpre entender ao voluntariado como oportunidade á hora de vincularnos ao tecido social 

solidario da comunidade, para achegarnos a espazos nos que anteriormente non podíamos estar por 

falta de dispoñibilidade de tempo. Así mesmo, débese facer un esforzo por vincular ao voluntariado a 

través de redes con outras entidades, así como a mobilizacións e accións colectivas que perseguen o 

cambio social. Figura tamén como unha estratexia para visibilizar os logros e mellorar a presenza e 

imaxe externa da entidade; así como incrementar a colaboración externa con outros axentes e 

interna con outras entidades do sector (AEV, p. 14). 

 

Rede Lucense de Voluntariado (RELUVOL) e outros espazos de coordinación 

Fortalezas: Aliad ten unha participación moi activa na Rede Lucense de Voluntariado. 

Debilidades: Aliad non está presente/non participa noutros espazos de coordinación do voluntariado 

galego, como no Consello Galego de Acción Voluntaria ou nos Congresos de voluntariado. 

Proposta 

É importante fortalecer o traballo a través de Rede Lucense de Voluntariado, como forma de: 

 - reforzar a cooperación interna no terceiro sector, así como do propio voluntariado lucense, 

compartindo recursos, ferramentas, instrumentos e metodoloxías de traballo (EAV, p.14) 

 - dar visibilidade a experiencias e boas prácticas relacionadas coa acción voluntaria. (EAV, 

p.17) 



 - identificar e difundir boas prácticas na dinamización da acción voluntaria; ofrecer espazos de 

cooperación para o desenvolvemento do sector; coordinarse tecendo redes territoriais para a 

promoción e apoio da acción voluntaria. (EAV, p.23) 

Así como participar doutros espazos como o Consello Galego de Acción Voluntaria ou nos Congresos 

de voluntariado. Tamén facer uso das redes sociais e medios de comunicación para divulgar o que 

se fai en materia de voluntariado. 

Primeiros pasos para a transición cara un voluntariado transformador 

1º. Cambios a nivel institucional 

 Revisar os documentos institucionais sobre voluntariado para adaptalos ao novo enfoque. 

 Introducir a cuestión do voluntariado na Misión, visión ou valores da entidade. 

 Incorporar o voluntariado como unha das áreas de actuación de Aliad. 

 Establecer espazos / áreas / canles de integración das persoas voluntarias na asociación. 

 Adaptar os materiais e estratexias de acollida, acompañamento e formación. 

2º. Convocatoria – Formación 

 Organizar un curso de formación, dividido en módulos.  

 Debería ter algún tipo de recoñecemento formativo para atraer a xente.  

 Este pode definirse nos seus contidos e estrutura contando xa coa participación dalgunhas 

das persoas voluntarias da entidade.  

 Nasa idea de Itinerario de cidadanía transformadora, xerar durante o proceso de formación 

oportunidades para que as persoas participen.  

 Interesante incorporar un módulo sobre voluntariado, para traballar sobe ese concepto de 

voluntariado cara a transformación social. 

 Xerar un grupo de confianza, articulado por relacións de coidados e afecto, entendida esta 

como estratexia clave para xerar ese suxeito colectivo.  

3º. Integración a través da acción 

 Convocar reunións de coordinación de voluntariado, nas que xerar propostas de acción.  

 Nas primeiras reunións de coordinación é importante presentar as áreas de actuación da 

entidade e os espazos dos que poden participar, para que as persoas non se sintan moi 

perdidas. Isto implica o esforzo de visualizar áreas de acción transformadora nas que se 

poidan implicar. Posteriormente irán xurdindo propostas propias do voluntariado. 

 Implica a participación dos/as profesionais da entidade, que comparten coas persoas 

voluntarias os proxectos que se están desenvolvendo, as necesidades percibidas, o traballo 

en rede con outras entidades, etc. e que supervisan as iniciativas que desenvolven as/os 

voluntarias/os vinculadas á súa área de traballo. 

4º. Acompañamento 

 Dinamizar accións formativas e encontros para as persoas voluntarias. 

 Informar ás persoas voluntarias de formacións e iniciativas doutras entidades. 

 Dinamizar o boletín informativo 

 Outras estratexias que emerxan da práctica e das características do grupo de voluntarios/as. 



 

 FORTALEZA 

• Cóntase cun posicionamento respecto ao 
voluntariado: na Guía d@ voluntari@ e na 
web. 

• Cóntase cun protocolo de acollida e 
materias para facela: entrevista, documento 
informativo sobre a entidade, etc. 

• Supón un apoio a programas que desenvolve 
a entidade e nas accións de sensibilización 
social. 

• Téñense feito reunións de coordinación do 
voluntariado. 

• Téñense ofertado accións formativas que se 
vinculan ao posicionamento da entidade: 
masculinidades (con  Larry e Rutilio); Dereitos 
humanos (con Iván Forero), e aprovéitanse as 
accións formativas doutros colectivos. 

• Na dinamización do voluntariado, creárase 
un boletín mensual que recollía aquelas 
accións que desenvolvería a asociación ese 
mes e nas que se podía implicar. 

OPORTUNIDADE 

• Trabállase dende Redes de 
Voluntariado (RELUVOL, 
Voluntariado penitenciario). 

• Aprovéitase o apoio formativo 
de InteRed. 

• As profesionais da entidade e 
doutras entidades das Redes das 
que participan contan coa 
formación e experiencia 
suficiente para articular un plan 
de formación. 

•Poderíamos contar tamén con 
formadores/as das 
Universidades, (Carmen, Laura, 
Germán, Miguel Pardellas) ou 
potenciar o enlace coa 
formación de InteRed. 

• Parece que vai sair  unha liña 
de financiamento ao 
voluntariado da Xunta, máis aló 
do voluntariado xuvenil. 

DEBILIDADE  

• Non aparece na Misión, Visión e Valores. Non 
se entende a asociación como unha 
plataforma de participación social na 
transformación das realidades e contextos de 
actuación. Non está integrado na dinámica e 
cultura organizativa da entidade. 

• No discurso sobre o concepto de voluntariado 
e sobre o que aporta á persoa e á 
comunidade, si aparece a orientación cara a 
transformación social pero no "que leva 
consigo", onde se concreta a labor do 
voluntariado na entidade, o que aparece é 
unha orientación a tarefas concretas, falta a 
orientación política. 

• Escasamente se aproveita como unha 
oportunidade para crecer como organización, 
máis aló do apoio ás accións que xa se 
desenvolven.  

• Os espazos de encontro do voluntariado son 
escasos, trabállase fundamentalmente a través 
do contacto individualizado. Non existe sentir 
de colectivo mobilizado. 

•Non se dispón dun programa formativo para as 
persoas voluntarias, o cal é fundamental na 
comprensióndo voluntariado como un proceso 
pedagóxico-práctico de transformación social. 

•Non se conta cunha base social de 
voluntariado forte, sería preciso establecer 
estratexias de convocatoria: actuacións 
específicas, pero tamén ao incorporar o 
voluntariado como unha dimensión forte da 
entidade, nas estratexias de comunicación 
proxectarnos como un espazo de participación 
cidadá e transformación social. 

AMEAZA 

• Apenas existe financiamento 
específico para a área de 
voluntariado. 

•Non se conta con orzamento 
para  a formación de 
voluntariado. 

• A carencia de financiamento 
dificulta ter a unha persoa que 
se responsabilice de forma 
estable das tarefas de 
voluntariado. 

• A sobrecarga de traballo 
dificulta eses espazo-tempos 
para a acollida e integración 
do voluntariado na dinámica 
da entidade. 

• Se non se integra como un eixo 
clave da entidade: que se 
manteña a dinámica de 
montaña rusa. 


