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O PROCESO



O PROCESO



Para a Elaboración do Plan Estratéxico 2016-2019 e tendo en conta os resultados principais do 

diagnóstico establécense as seguintes recomendacións:

• Deseñar un Plan estratéxico acorde coas necesidades e prioridades de EAPN-Galicia  para o seu

fortalecemento organizativo e o das súas entidades membro.

• Ter en conta temas transversais orientados a definir o seu modo de traballar, os seus principios 

DIAGNOSTICO 

• Ter en conta temas transversais orientados a definir o seu modo de traballar, os seus principios 

e valores: Xénero e enfoque de dereitos.

• Deseñar liñas estratéxicas internas orientadas a paliar as principais debilidades de EAPN-

Galicia: comunicación interna fronte ao local, participación da súa base social e persoas en 
situación ou en risco de pobreza, funcionamento autónomo dos grupos de traballo e a 
estabilidade e autonomía financeira.

• Establecer liñas de traballo externas orientadas a afianzar a colaboración con entidades de 
interese, a fortalecer a participación activa en foros de diálogo civil e a promover unha maior
interlocución política e técnica.



Para a Elaboración do Plan Estratéxico 2016-2019 e tendo en conta os resultados principais do 

diagnóstico establécense as seguintes recomendacións:

• Reorganizar o traballo, para unha maior descentralización de accións ao nivel local, promover 
a incorporación de voluntariado  e desenvolver unha labor de investigación.

• Promover a incorporación de novas entidades e establecer un código de conduta que articule 

DIAGNOSTICO 

• Promover a incorporación de novas entidades e establecer un código de conduta que articule 

os compromisos das entidades pertencentes á rede.

• Establecer  espazos para a  formación das entidades membro, orientado ás necesidades das 

mesmas co obxectivo de mellorar a calidade das súas intervencións e do labor dos grupos de 

traballo.



LIÑAS ESTRATÉXICAS..



NOSA VISIÓN



NOSA MISIÓN



NOSOS PRINCIPIOS E VALORES/IDEARIO

As relacións entre as persoas e as entidades que forman parte da Rede de loita contra a

pobreza (EAPN Galicia) conduciranse conforme aos seguintes valores:

• Independencia.

• Transparencia.

• Compromiso.

• Representatividade.• Transparencia.

• Participación activa.

• Innovación.

• Representatividade.

• Colaboración.

• Equidadade de xénero.



FORMULACION 

LIÑAS ESTRATÉXICAS..



OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E RESULTADOS

L.E. 1 INCIDENCIA POLÍTICA, SOCIAL E DIALOGO CIVIL.  
Obxectivo Estratéxico 1.

Ser interlocutor de referencia con capacidade de incidencia en política sociais.

Resultados.

• R.1.1. Establecidas novas alianzas con universidades, colexios profesionais, entidades de• R.1.1. Establecidas novas alianzas con universidades, colexios profesionais, entidades de

economía social e solidaria, medios de comunicación e outros axentes.

• Acercamento a Universidade para o establecemento dunha aula de formación en intervención social

"emancipadora” e Inclusión activa.

• R.1.2. Asentado e fortalecido o espazo para a difusión da mensaxe da Rede á opinión pública.

• Plan de comunicación externa.

• Accións formativas para dotar e capacitar as entidades socias no uso de ferramentas que permitan

enriquecer a súa mensaxe



OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E RESULTADOS

L.E. 1 INCIDENCIA POLÍTICA, SOCIAL E DIALOGO CIVIL.  
Obxectivo Estratéxico 1.

Ser interlocutor de referencia con capacidade de incidencia en política sociais.

Resultados.

• R.1.3. Incrementada a participación activa en foros de diálogo civil.• R.1.3. Incrementada a participación activa en foros de diálogo civil.

• Procura de apoios especializados (expertos) para ter presenza en foros de interese (Comités

Seguemento FFEE e Consello Galego Benestar).

• R.1.4. Acadados maiores niveles de interlocución política e técnica.

• Realizar accións de incidencia a nivel técnico e político no ámbito da Admon Autonómica (incluindo

consorcio de igualdade e benestar) e vía FEGAMP (nivel local), en base a discurso autonómico de

coordinación e compromiso. Iniciar dialogo con Deputacións.



OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E RESULTADOS

L.E. 2 PARTICIPACIÓN E BASE SOCIAL. 
Obxectivo Estratéxico 2.

Promovida unha participación igualitaria da base social e das Persoas en Pobreza ou Exclusión en

EAPN.

Resultados.

• R.2.1. Avaliadas as posibilidades de participación da base social das entidades socias nas

actividades de EAPN-Galicia.

• Elaborar diagnostico de posibilidades de participación . formación técnica a entidades sobre

dialogo e participación das bases sociais.

• Implementar un programa de accións susceptibles de participación da base social

• R.2.2. Establecidos espacios para a participación das persoas en risco de Pobreza e
Exclusión.

• Organizar Foro TSAS específico para coñecer modelos de participación.

• Desenvolver Encontro de participación.

• Dia da Pobreza. Descentralizar a redes locais.



OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E RESULTADOS

L.E.3. RECOÑECEMENTO E ARTICULACIÓN 
DO TERCEIRO  SECTOR

Obxectivo Estratéxico 3.

Liderado o proceso de articulación do Terceiro Sector de Acción Social (TSAS) en Galicia.

Resultados.

• R.3.1. Incorporadas novas entidades á Rede no ámbito da pobreza e exclusión social.• R.3.1. Incorporadas novas entidades á Rede no ámbito da pobreza e exclusión social.

• Establecemento de criterios básicos para a integración e desvinculación de entidades da rede.

(Cumplimento Código Conduta).

• R.3.2.Fortalecidas as entidades pertencentes a rede.

• Establecemento de programa formativo orientado ás necesidades das entidades da rede (Xénero,

enfoque de dereitos, outros), impulsadas polos Grupos de Traballo.

• R.3.3. Promovida a difusión de servizos entre entidades membro da Rede.

• Fomentar espazos físicos de coñecemento e intercambio de boas prácticas e experiencias.



OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E RESULTADOS

L.E.3. RECOÑECEMENTO E ARTICULACIÓN 
DO TERCEIRO  SECTOR

Obxectivo Estratéxico 4.

Promovido o recoñecemento do TSAS como actor básico.

Resultados.

• R.4.1. Recoñecemento legal do dialogo civil e do Terceiro Sector de Acción Social como actor

básico na prestación de servizos sociais.

• Elaborar I Informe TSAS Galicia das entidades que están na rede, e dos servizos que prestan.

• Incidir por unha lei do TSAS Galicia.

• R.4.2. Promovida unha contratación pública socialmente responsable.

• Proposta iniciativas financiamento público a medio e longo prazo baseado en impacto e calidade

(non so subvencións puntuais).

• Incidir na implantación dunha contratación pública socialmente responsable, axustada a normativa

laboral, cláusulas e concertos sociais, emprego protexido, etc.



OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E RESULTADOS

L.E.4. FORTALECEMENTO 
ORGANIZATIVO

Obxectivo Estratéxico 5.

Consolidada a estrutura organizativa da Rede e dala a coñecer a no eido local.

Resultados.

• R.5.1. Fomentada a interiorización da identidade da rede por parte de todas entidades que

forman parte da mesma. (sentido de pertenza: enfoque de dereitos, igualdade de xénero, causas

comúns).

• R.5.2. Optimizada a efectividade dos Grupos de traballo.

• Desenvolver unha avaliación continua do realizado polos grupos de traballo para a mellora do seu

funcionamento.

• Difundir o labor dos grupos de traballo entre as entidades da rede para promover a sua participación.

• Promover a participación de expertos/as de colectivos.

• R.5.3. Mellorada a xestión e dinamización da Rede.

• Asegurar financiamento para subcontración xestión administrativa, comunicación (medios
comunicación e redes) e asesoramento xurídico.



OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E RESULTADOS

L.E.4. FORTALECEMENTO 
ORGANIZATIVO

Obxectivo Estratéxico 5.

Consolidada a estrutura organizativa da Rede e dala a coñecer a no eido local.

Resultados.

• R.5.4. Mellorada a comunicación da Rede coas súas entidades membro.

• Elaborar un plan de comunicación interna: Definir estrutura de comunicación con entidades adscritas

a federacións membro EAPN, difusión articulada para que chegue a nivel local.

• R.5.5. Asegurado o financiamento para o sostemento da estrutura.

• Establecer novas vías de financiamenton coa Xunta de Galicia, sen incurrir en competencia coas

entidades da rede.

• R.5.6. Desenvolvida una política de transparencia en consonancia coa establecida por EAPN-

España.
• Plan de transparencia

• Plan de equidade.



SEGUIMENTO E EVALIACIÓN DO PLAN

Durante a vixencia do Plan levará a cabo unha avaliación intermedia e final do mesmo,

que terá como finalidade o servir para a identificación de futuras estratexias ou o axuste

e revisión das que se puxeron en marcha.

FORMULACION

e revisión das que se puxeron en marcha.

Para o adecuado seguimento do Plan crearase unha Comisión de Seguimento que se

reunirá unha vez cada ano para valorar a marcha da implantación do mesmo. A

composición da comisión deberá dar cabida aos diferentes membros das entidades

socias, dirección e Xunta Directiva. Así mesmo, dita comisión deberá emitir un informe

de cada unha das reunións anuais que leve a cabo, nos cales se deberá recoller o avance

da implementación do Plan.



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

O control estratéxico pretende o coñecemento e seguimento do Plan Estratéxico. 

1. Avaliación da eficacia das medidas despregadas en base aos obxectivos estratéxicos

2. Identificación dos resultados alcanzados2. Identificación dos resultados alcanzados

3. Avaliación da implantación e execución do Plan Estratéxico



MOITAS GRAZAS


