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PRESENTACIÓN 

 

Esta estratexia pretende ser esta unha guía de ruta que nos permita fortalecernos como entidade de acción 

voluntaria. Para a súa elaboración partiuse dun proceso de análise e reflexión en torno á situación de 

partida (cal é o noso voluntariado? que papel xoga na entidade? como o estamos a acompañar?), que 

derivou nunha Liña basal sobre a que asentar o proceso de mellora. 

Á hora de definir esta estratexia, buscamos ser realistas e, apoiándonos nas últimas orientacións en xestión 

de voluntariado, identificar aquilo que podemos –e acordamos- acadar nestes tres anos. Serán estes avances 

sobre os que asentar as seguintes fases do noso fortalecemento como entidades de acción voluntaria. 

Apostamos pola promoción dun voluntariado transformador, atendendo ás demandas dunha cidadanía que 

non busca só integrarse dentro de programas e estruturas pechadas, senón implicarse na promoción de 

iniciativas propias, construídas dende o traballo colectivo, que dean resposta ás necesidades sociais pero 

tamén ás súas inquedanzas e motivacións, dende o persoal ao político. 

Tomamos da Estratexia de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia para o 2016-2018 os retos e orientacións 

referidas ás entidades de acción voluntaria, sendo que asumimos a vontade de: 

1. Mellorar o coñecemento do voluntariado, analizando tamén as novas tendencias que se presentan 

na participación social, novas canles e novas colectividades e perfís de persoa voluntaria.  

Orientar novos retos. Transmitir educación e pedagoxía: converterse en entidades que educan. 

Visibilizar os logros e mellorar a imaxe externa. 

2. Aumentar a capacidade de transformación social e participación activa do voluntariado. 

Incrementar a colaboración externa, con outros axentes, e interna do sector. Dar contido pleno á 

dimensión asociativa e fomentar a participación e o empoderamento das persoas voluntarias. 

3. Ampliar as marxes de sustentabilidade das entidades de acción voluntaria e do Terceiro Sector no 

seu conxunto, xunto coas posibilidades e formas de participación do voluntariado. 

Superar as debilidades Reforzar a cooperación interna no Terceiro Sector Promover a diversificación 

e potenciar as fórmulas emerxentes de voluntariado. 

4. Mellorar a xestión do ciclo da acción voluntaria, camiñando na transparencia, na eficacia e na 

eficiencia. 

Renovar e compartir recursos, ferramentas, instrumentos e metodoloxías de traballo Mellorar os 

procesos de acompañamento. 

Ás propostas realizadas na Estratexia da Xunta de Galicia, incorporamos aquelas propias da nosa entidade, 

xurdidas do proceso de avaliación inicial que desenvolvemos no 2016. 
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QUE NOS DIXO A AVALIACIÓN INICIAL? 

 

Sobre o concepto de voluntariado 

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.). A análise de que pode aportar o voluntariado establécese en relación 

á 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 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.  

Sobre a convocatoria de voluntariado 

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. 
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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. 

Tamén se pode achegar á cidadanía 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.   

Sobre a acollida e acompañamento 

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. É importante 

tamén coidar as relacións informais, as celebracións, a promoción de espazos de encontro. 

Sobre a formación de voluntariado 

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. 
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Cada unha das persoas que se 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; e 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. 

Sobre a articulación social 

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. 

Valórese a potencialidade da participación en redes de voluntariado, tanto a través do Voluntariado Galego 

da Xunta de Galicia, como da Rede Lucense de Voluntariado. 
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LIÑAS ESTRATÉXICAS  

Liña Estratéxica 1. Mellorar a nosa identificación como entidade de acción voluntaria, a 

incorporación de novos colectivos e perfís de voluntariado e a identificación de novos 

espazos de participación social. 

Obxectivo estratéxico 1.1. Proxectarnos e que se nos identifique como unha entidade de 

acción voluntaria. 

 Resultado 1.1.1. Elaborada unha Guía de voluntariado na que se concrete o concepto de 

voluntariado dende o que traballamos, as áreas de actuación da entidade, propostas de 

voluntariado e requisitos para participar delas e xestión de voluntariado e acompañamento.  

 Resultado 1.1.2. Elaborada unha web específica de voluntariado que permita un maior 

dinamismo nos seus contidos, na que se divulguen as iniciativas de acción voluntaria e outras 

formas de participación social que impulsa a entidade (proxectos, formación, documentación 

de referencia, etc.) e se dea visibilidade ás persoas voluntarias.  

 Resultado 1.1.3. Difundidas as iniciativas de acción voluntaria das que participa o noso 

voluntariado a través dun Boletín trimestral que se fai chegar por correo electrónico ás 

persoas sociais, membros da xunta directiva e voluntariado da entidade; e se colga na web 

de voluntariado para a súa consulta.  

 Resultado 1.1.4. Dinamizado un blogue para que as persoas voluntarias e a coordinadora de 

voluntariado poidan compartir as súas experiencias de participación social ou realizar 

reflexións en torno ás realidades sociais coas que traballa a entidade.  

 Resultado 1.1.5. Nos espazos de divulgación nos que participemos (seminarios, conferencias, 

reunións de coordinación, feiras, etc.) presentámonos como entidade de acción voluntaria, 

convidando á cidadanía a participar dos nosos proxectos e impulsar novas iniciativas que 

contribúan aos fins da nosa entidade.  

 Resultado 1.1.6. Participación activa no Día Internacional do Voluntariado. 

Obxectivo estratéxico 1.2. Incorporar novos colectivos e perfís de voluntariado e 

identificar novos espazos de participación social. 

 Resultado 1.2.1. Incorporadas como persoas voluntarias usuarias e usuarios da nosa 

entidade, entendida a experiencia de voluntariado como unha vía de integración social e de 

participación na transformación das súas realidades (dar resposta a detección de colectivos 

infrarrepresentados feita na Liña basal).  

 Resultado 1.2.2. Reforzada a participación voluntaria nos programas de intervención da área 

de muller, a través de formación especializada que capacite para a participación nesta área, 

caracterizada pola especial vulnerabilidade das persoas coas que se traballa (dar resposta a 

detección de áreas de actuación infrarrepresentadas feita na Liña basal).  
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 Resultado 1.2.3. Realizada formación en ciberactivismo dirixida a técnicos/as da entidade e 

persoas voluntarias, que permita ter unha presenza activa nas redes sociais, vinculando a 

aquel voluntariado que non reside na cidade de Lugo –ou que ten interese nesta área- en 

campañas de sensibilización a través das redes sociais.  

 Resultado 1.2.4. Proxectada a formación de voluntariado que se realiza cada ano como unha 

estratexia de captación de persoas voluntarias, incorporando na programación propostas de 

aprendizaxe-servizo que permitan conectar as aprendizaxes obtidas na formación coa 

participación voluntaria nos programas da entidade.   

 Resultado 1.2.5. Reforzada a diversidade de perfís de voluntariado dos que goza a entidade, 

mantendo vías diversificadas de convocatoria de voluntariado. 

 Resultado 1.2.6. Implicar ás persoas voluntarias como dinamizadoras da participación das/os 

usuarias/os da nosa entidade, entendendo a participación como unha poderosa estratexia de 

integración social.  

Liña Estratéxica 2. Acrecentar a capacidade de transformación social e participación 

activa do voluntariado, vinculándoo ás accións máis transformadoras da nosa entidade. 

Obxectivo estratéxico 2.1. Vincular ao voluntariado na dinámica de traballo da entidade. 

 Resultado 2.1.1. O voluntariado participa de reunións de planificación e toma de decisións 

da entidade e outros espazos nos que se formulan os proxectos e as propostas de acción da 

asociación. 

 Resultado 2.1.2. Organizadas reunións específicas de voluntariado, nas que definir as liñas 

de acción nesta área e coordinar ás persoas voluntarias. 

Obxectivo estratéxico 2.2. Vincular ao voluntariado ás áreas máis transformadoras.n. 

 Resultado 2.2.1. Reforzadas as accións de sensibilización social e incidencia política, a través 

de campañas deseñadas e impulsadas por persoas voluntarias. 

 Resultado 2.2.2. Implicado o voluntariado dende o deseño á avaliación das accións das que 

participan. 

 Resultado 2.2.3. Vinculado o voluntariado na propia dinamización da participación social e 

da acción voluntaria. 

Obxectivo estratéxico 2.3. Proxectarse como plataforma de participación cidadá, dando 

soporte e apoio a iniciativas da cidadanía lucense en relación ás áreas de traballo da 

entidade. 

 Resultado 2.3.1. Apoiadas e acompañadas iniciativas da cidadanía dirixidas aos colectivos e 

espazos nos que traballamos. 

 Resultado 2.3.2. Incorporadas iniciativas da cidadanía de forma estable nos programas da 

entidade. 

Obxectivo estratéxico 2.4. Incrementar a articulación social con outras iniciativas do 

territorio. 

 Resultado 2.4.1. Promovida a presenza do noso voluntariado en iniciativas e plataformas de 

participación social da cidade de Lugo. 
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 Resultado 2.4.2. Ofertada información ao noso voluntariado sobre iniciativas doutros 

colectivos do terceiro sector nas que poidan implicarse. 

 Resultado 2.4.2. Implicado o noso voluntariado en mobilizacións sociais promovidas por 

outros colectivos. 

 Resultado 2.4.3. Aproveitadas as potencialidades da Rede Lucense de Voluntariado para 

implicar ás persoas voluntarias en iniciativas doutras entidades de acción voluntaria. 

Liña Estratéxica 3. Transmitir educación e pedagoxía, converténdonos en entidade que 

educa en torno á realidade social dos colectivos cos que traballamos e do valor dun 

voluntariado transformador. 

Obxectivo estratéxico 3.1. Reforzar a formación de voluntariado. 

 Resultado 3.1.1. Desenvoltos programas anuais de formación das persoas voluntarias. 

 Resultado 3.1.2. Analizadas anualmente as necesidades formativas e de convocatoria de 

voluntariado, para programar en función delas as accións formativas. 

 Resultado 3.1.3. Realizado un acompañamento das persoas voluntarias que permita a 

identificación das necesidades formativas para o desempeño das accións nas que está 

colaborando. 

 Resultado 3.1.4. Indentificadas outras ofertas formativas do territorio e difundida a 

información ás persoas voluntarias. 

 Resultado 3.1.5. Promovida nas accións de participación social a perspectiva pedagóxica, de 

forma que a acción voluntaria se converta nunha experiencia de aprendizaxe en si mesma. 

Obxectivo estratéxico 3.2. Reforzar as accións educativas e de sensibilización social en 

torno ás problemáticas e colectivos cos que traballamos. 

 Resultado 3.2.1. Vinculado un grupo de voluntariado á promoción de campañas de 

sensibilización da área de muller, que realiza accións cando menos no: Día da Muller, Día 

contra a trata de persoas con fins de explotación sexual, e Día contra a violencia de xénero. 

 Resultado 3.2.2. Realizadas charlas formativas e diferentes espazos educativos en torno á 

realidade de vida nas prisións e sobre os proxectos que desenvolvemos nelas. 

 Resultado 3.2.3. Promovida a participación das persoas voluntarias no ámbito penitenciario e 

a divulgación das súas experiencias, entendida esta como unha forma de sensibilización 

social que dea a coñecer un ámbito tan descoñecido e rodeado de prexuízos como é a cadea. 

Liña Estratéxica 4. Mellorar a xestión do ciclo de acción voluntaria, mediante procesos 

permanentes de avaliación e mellora. 

Obxectivo estratéxico 4.1. Mellorar os procesos de xestión e acompañamento de 

voluntariado. 

 Resultado 4.1.1. Feita a avaliación inicial e definida a liña basal de voluntariado de Aliad 

Ultreia.  

 Resultado 4.1.2.  Definida a Estratexia de Acción Voluntaria de ALIAD ULTREIA para o 

período 2016-2018 (este documento). 
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 Resultado 4.1.3. Establecidos mecanismos de seguimento do cumplimento da Estratexia de 

Acción Voluntaria definida pola entidade. 

 Resultado 4.1.4. Xerado un dossier coas ferramentas e protocolo de acompañamento das 

persoas voluntarias que, independentemente de quen se encargue da dinamización do 

voluntariado, servirá de base para manter unha mesma liña de traballo e o proceso de 

mellora. 

 Resultado 4.1.4. Promovida a participación da técnica/o responsable de voluntariado en 

accións de formación sobre voluntariado e participación. 

Obxectivo estratéxico 4.2. Renovar e compartir recursos, ferramentas, instrumentos e 

metodoloxías de traballo. 

 Resultado 4.2.1. Habilitada na web de voluntariado unha sección na que compartir os 

materiais de xestión de voluntariado da ALIAD ULTREIA.  

 Resultado 4.2.2. Aproveitados os espazos de diálogo e formación que dinamiza a Rede 

Lucense de Voluntariado para compartir as aprendizaxes, metodoloxías e materiais en 

xestión de voluntariado. 

 Resultado 4.2.3. Informadas a aquelas entidades do tecido asociativo de Lugo que así nolo 

soliciten sobre xestión de voluntariado. 

Liña Estratéxica 5. Afianzar a nosa sustentabilidade como entidade de acción voluntaria e 

reforzar a nosa articulación co sector.  

Obxectivo estratéxico 5.1. Diversificar as fontes de financiamento na área de 

voluntariado. 

 Resultado 5.1.1. Elaborados anualmente proxectos de voluntariado xeral e de voluntariado 

xuvenil, contando no seu deseño coa participación das persoas voluntarias.  

 Resultado 5.1.2. Realizadas accións de captación de fondos que sirvan para divulgar o 

voluntariado de ALIAD ULTREIA e conseguir doazóns de particulares e/ou empresas. 

Obxectivo estratéxico 5.2. Reforzar a cooperación interna do terceiro sector e, máis 

concretamente, das entidades de acción voluntaria. 

 Resultado 5.2.1. Mantida unha presenza activa na Rede Lucense de Voluntariado.  

 Resultado 5.2.3. Divulgado e difundido o Mapa de ofertas de acción voluntaria da cidade de 

Lugo que elaboramos dende a Rede Lucense de voluntariado. 

 Resultado 5.2.4. Mantida unha presenza activa en redes do terceiro sector onde nos 

proxectamos como entidade de acción voluntaria (Federación de Entidades do Ámbito Social 

de Lugo, Rede Galega contra a Trata). 

 Resultado 5.2.5. Rexistradas as experiencias de acción voluntaria no Depósito de 

experiencias de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia. 

 Resultado 5.2.6. Incorporadas de maneira activa e coordinada no Consello Galego de Acción 

Voluntaria. 


