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#pobrezagalicia

TERCEIRO SECTOR E VOLUNTARIADO

Innovando e sumando esforzos
contra a pobreza e a exclusión social

Facultade de Filosofía USC • Santiago de Compostela, martes 24 de novembro dende as 13.30 ata ás 15:00 horas
Na II Agora do Terceiro Sector buscamos crear un espazo que de xeito áxil, poña en contacto a todas as persoas interesadas con varias iniciativas innovadores que poidan ser replicadas ou significar unha mellora para persoas voluntarias e entidades na súa loita contra a pobreza e a
exclusión social, para aforrar esforzos e para ampliar o traballo en rede.
Como Funciona?
Na facultade terás tantos grupos como iniciativas a expor. Escolle a que mais te guste. Cada unha das iniciativas preséntase a grupos de como
máximo 9 persoas nun tempo non superior a 15 minutos entre exposición e preguntas: 6 minutos para presentar a iniciativa e 9 minutos para
preguntas, tratando que sexa só unha por persoa e de curta duración, para que poidan falar todas. • Trátase de entender a experiencia, non tanto
de afondar na mesma neste intre. Se te interesa , intercambia co poñente os teus datos de contacto e concerta unha cita posterior. • A clave do
éxito da Agora é a axilidade. O tempo é ouro, en 15 minutos pódese saber se te interesa ou non. Unha vez transcurridos , os asistentes pasaran
a outra grupo para coñecer outra iniciativa diferente.

INICIATIVAS E ORGANIZACIÓNS QUE EXPOÑEN
Organización
1 Oxfam Intermón

2 Fiare

Título do Proxecto

Descrición

Persoa de contacto

Polétika

Unha web de información + Presión para vixiar as
candidatos e asegurar que poñan ás persoas no centro
das decisións políticas.

mbeltran@OxfamIntermon.org
www.oxfamintermon.org

Banca Ética

3 ACPP

Barrios Abertos

4 Rede Sal

5 Rede Galega de
Cooperación
Universitaria ao
Desenvolvemento

6 Enxeñería sen
Fronteiras

7 Solidariedade
Internacional

8 Saúde MentalFEAFES Galicia

Coperativas galegas sen
ánimo de lucro

Maika Beltrán

Somos un banco nas mans da cidadanía organizada,
constituído como sociedade cooperativa por accións,
que actualmente opera a nivel europeo, co obxectivo de
fomentar a cooperación e a solidariedade.

Gonzalo Gesto

Campaña de convivencia, traballo en rede e participación cidadá nos Barrios de San Pedro e Fontiñas
(Santiago de Compostela).

Lorena Seijo

Articular debates entorno á economía social e o lucro,
acompañar ás iniciativas que se queiran sumar a este
modelo e tecer redes de colaboración entre nós mesmas.

Marta Rodríguez Boo

Coa RGCUD, as universidades galegas asumimos o
O traballo en rede na
noso rol como actor relevante da cooperación internaCooperación Universitaria cional para o desenvolvemento.
para o Desenvolvemento

www.fiarebancaetica.coop/gl
https://fiaregz.wordpress.com/

www.acpp.com galicia@acpp.com

www.redesalcoop.org
info@redesalcoop.org

Carolina Lodeiro
www.rgcud.ga
sepiu.santiago@usc.es

Transformación social e militancia. A experiencia de
Enxeñería Sen Fronteiras Galicia.

Andrea Aguilella

Traballos en beneficio da
comunidade

Colaboración entre ONG´s e Institucións penitenciarias.

María Paz

Traballo colaborativo para
a intervención social con
personas sen fogar con
enfermidade mental

A problemática das persoas sen fogar ten moitas causas
e polo tanto a intervención debe ter unha colaboración
efectiva entre entidades que traballan sobre a mesma
realidade pero con enfoques complementarios.

A xestión do voluntariado
por persoas voluntarias

http://galicia.isf.es/
info@galicia.isf.es

www.solidaridadgalicia.org
direccion@solidaridadgalicia.org
Telf.: 981 243 506

Enrique Castro
feafesgalicia.org
feafesgalicia@feafesgalicia.org
Telf: 981 554 395
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