FORTALEZAS CHAVE

NOMES RESUMIDOS

Voluntariado autocrítico e reflexivo.

VOLUNTARIADO REFLEXIVO

Capacidade para ser referencia en: EpD na universidade.

REFERENCIA EPD

Capacidade para ser referencia en: TpDH.

REFERENCIA TPDH

Vida asociativa e carácter participativo e horizontal.

CARACTER HORIZONTAL

O noso funcionamento xera unha imaxe de entidade de calidade, apartidista, que xera confianza e recoñecida.

IMAXE CONFIANZA

Consciencia de traballo rede. Tanto con axentes externas como entre as sedes.

TRABALLO REDE

DEBILIDADES CRITICAS
Comunicación externa e difusión non programada, non planificada, inconexa e insuficiente, en material, en xeración de
noticias,… con ferramentas pouco usadas ou saturadas.
Concentración de moitas tarefas en poucas persoas. Supervoluntarios.

COMUNICACIÓN DEFICIENTE
SUPERVOLUNTARIOS

Imaxe limitada como asociación de estudantes, vencellada só á universidade.

IMAXE ESTUDANTADO

Escaso discurso propio.
Non existe visión da asociación como conxunto (falta de asistencia a reunións que non sexan as de grupo, xuntanzas,
cósmicas...).
Falta de medida da calidade (“impacto”) das accións.

ESCASO DISCURSO
ASOCIACIÓN COMPARTIMENTADA
NON MEDICIÓN IMPACTO

OPORTUNIDADES MÁIS IMPORTANTES
Relación estreita con outras entidades no sur (inclue os nosos socios locais).
Uso cada vez máis xeralizado de novas ferramentas de comunicación e difusión.
MaIor sensibilización social e capacidade de movilización en moitos temas pola aparición de movementos sociais (15M,
DRY) e a crise.
Xente que estivo na asociación que se profesionalizou en cooperación e que pode retroalimentar á asociación. Think tank.
Existencia de moitos axentes (outras ONGD, coordinadora galega de ONGD, Federación de ISF, contactos das copartes,
universidades, empresas...).
Formas de financiamento inexploradas ou non experimentadas por ESF (máis socios individuais, empresas, colexios,
AECID, festivais, merchandising...).

RELACIÓN SUR
FERRAMENTAS 2.0
MOVILIZACIÓN SOCIAL
THINK TANK
MOITOS AXENTES
FINANCIAMENTO INEXPLORADO

AMEAZAS GRAVES
Sociedade pouco predisposta a ser sensibilizada e con escaso interese e conciencia crítica.
Proceso educativo actual enfocado á preparación para o mercado laboral, que deixa de lado a xeración de pensamento
crítico.
Escaso interese da administración pública en cooperación. Inexistencia dunha axencia galega de cooperación.
Crise económica. Escasa estabilidade económica e menos recursos.

SOCIEDADE APÁTICA
EDUCACIÓN UTILITARISTA
DESINTERÉS ADMINISTRACIÓNS

CRISE ECONÓMICA
Terceiro sector inmaduro: Certa desconexión coa sociedade
DESCONEXIÓN SOCIEDADE
Desconfianza e falta de comprensión na sociedade do que fai unha ONGD en contraposición con outro tipo de asociacións
DESCONFIANZA ONGD
(e tamén dentro do que se considera “ONGD” falta comprensión das diferentes filosofías).

ESCENARIO OFENSIVO (crecer): oportunidades e
fortalezas asociadas

ESCENARIO DEFENSIVO (defenderse): ameazas e fortalezas
asociadas

RELACIONS SUR-TRABALLO EN REDE

SOCIEDADE APATICA-REFERENCIA EN EPD

MOVILIZACIÓN SOCIAL-REFERENCIA TPDHREFERENCIA EPD

DESINTERESE ADMINISTRACION-TRABALLO EN REDE

THINK-TANK—VOLUNTARIADO REFLEXIVO

EDUCACION UTILITARISTA-REFERENCIA EPD

MOITOS AXENTES-TRABALLO EN REDE

CRISE ECONÓMICA-IMAXE DE CONFIANZA

ESCENARIO ADAPTATIVO (correxir): oportunidades
e debilidades asociadas

ESCENARIO DE SUPERVIVENCIA (controlar danos): ameazas e
debilidades asociadas

FERRAMENTAS 2.0-COMUNICACIÓN DEFICIENTEESCASO DISCURSO

DESCONEXIÓN SOCIEDADE-COMUNICACIÓN DEFICIENTE-IMAXE
ESTUDANTADO

FINANCIACIÓN INEXPLORADASUPERVOLUNTARIADO

DESCONFIANZA ONGD-COMUNICACIÓN DEFICIENTE-ESCASO
DISCURSO

