EAPN Galicia
LOITA
CONTRA A POBREZA
E A EXCLUSIÓN SOCIAL
REDE GALEGA DE

128 organizacións do 3º Sector de Acción
Social galego traballando en rede contra
a pobreza e a exclusión social
Pobreza.gal

ENCONTROS GALEGOS
DE PARCIPACIÓN E

CIDADANÍA INCLUSIVA
Empoderamento e nivel óptimo de
participación real e efectiva das persoas
na sociedade na que viven, defendendo e
loitando polos dereitos fundamentais.
O MURO DAS MENTIRAS

#MENTIRASPOBREZA
#CONTRAPOBREZA
#RECLAMOIGUALDADE

EXPOSICIÓNS CONTRA A
APOROFOBIA E

PROPOSTAS INCLUSIVAS
NINGUÉN Á MARXE

Pobreza.gal
EAPN-Galicia

@EAPNGalicia

info@eapn-galicia.com
Subscríbete

PARTICIPACIÓN
Ser parte

Estar en

Tomar parte

Ter parte

Sentirse parte

Participación e dereitos

ESCALEIRA DA
PARTICIPACIÓN

A

Ferramenta para coñecer e identificar os
niveis de participación que existen.

Nivéis con participación

Dereito á participación como tal
Participación como garante de dereitos

Participación en entidades de acción social
A participación como proceso fai referencia ás
“persoas” poñéndoas no centro.
Non é so un medio para conseguir unha maior
calidade de vida, senon que é un dereito.
Promover a participación implica incluir o
debate, o diálogo no traballo que se fai coa
persoa, promocionar os valores. Impulsar o
respecto a sí mesmas, como persoas.
Promover o recoñecemento da potencialidade
das persoas, e, a partir de ahí, construir o
proceso de aprendizaxe da participación.

Participación "en accións pensadas
pola poboación e compartidas con
axentes externos"

Participante

Barreiras á participación
Rixidez de estruturas e metodoloxías nas
entidades
Barreiras “invisibles”: prexuízos e
aporofobia
Barreiras "prácticas" ou derivadas das
situacións persoais

VOLUNTARIADO, COMO
VERDADEIRAS ESCOLAS
DE CIDADANÍA, DEBEN
ESTABLECER CLAROS
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN ONDE
SE XEREN CANLES
TANTO EXTERNAS

Participación "en accións
pensadas e executadas pola
propia poboación"

COMO INTERNAS, ONDE

Participación "en ideas de axentes
externos compartidas coa poboación"

APRENDIZAXES QUE SE

Poboación informada e consultada
Axentes externos consultan á
poboación sobre a súa participación.

MÚLTIPLES RELACIÓNS

Poboación informada pero con
participación solo asignada

Claves para estimular a participación

Suxeito - Obxecto

AS ENTIDADES DE

Coñecendo a información. A boa
comunicación facilita o encontro, o
intercambio de coñecementos e
consenso
Opinando. Evitar ao máximo o
liderazgo centralizado, consultivo e
unidireccional
Tomando decisións.
Corresponsabilizarnos dos
resultados das decisións tomadas
entre todas e todos

SE POÑAN EN VALOR
OBTEÑEN DAS
E EXPERIENCIAS VITAIS

Nivéis sen participación real
Participación "simbólica"
A participación da poboación é
únicamente aparente
Participación "decorativa"
Poboación incorporada como
acesorio, para "decorar" ou "animar"
determinada actividade.
Participación "manipulada"
Poboación é empregada para
realizar accións que non entende e
que responden a intereses alleos.
www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/

