LIÑA ESTRATÉXICA

RESULTADOS
PROPOSTOS (cada
grupo engadirá unha
ringleira por cada
resultado que
introduza)

Promovida a creación
dunha rede galega de
organizacións da
sociedade civil, pola
defensa do acceso a
auga coma dereito
humano, e a
coordinación con outros
movementos contra a
mercantilizacion da auga

INDICADORES DOS RESULTADOS

FONTES DE VERIFICACIÓN

HIPÓTESIS FORA DO NOSO
CONTROL QUE DEBEN
CUMPRIRSE PARA QUE OS
RESULTADOS PERMITAN
ACADAR A LIÑA
ESTRATÉXICA

Manifesto contra a
Lograr a conclusión dun manifesto
mercantilización da auga firmado
contra a mercantilización da auga,
polos integrantes da rede galega.
apoiado nun estudio do contexto
histórico e actual da xestión da auga en
Galicia.
Estudio do contexto histórico e
actual da xestión da auga en
Galicia.

Lograr a coordinación co movemento
contra a mercantilización da auga
estatal e internacional.

Proactividade na defensa da
auga coma un ben público por
Axenda de accións da rede estatal
parte do conxunto de
“Red Agua Pública”
organizacións galegas da
sociedade civil e disposición
de medios económicos para
levar a cabo as actividades.

Lograr a inclusión de 5 orgnanizacións
Formado e sensibilizado
da sociedade civil na rede galega contra
Manifesto contra a
o conxunto de
a mercantilización da auga.
mercantilización da auga firmado
organizacións galegas e
por 5 integrantes da rede galega.
Defensa e promoción
a sociedade civil en
50 persoas o primeiro ano, 100 o
do ciclo integral da
xeral, para potenciar a
segundo, 150 o terceiro e 200 o carto
Actas seminarios, libros visita
auga coma ben
construcción dunha
que opinan sobre esta--temática
exposicións, feeds medios 2.0 e
público en Galicia e democracia participativa
comentarios
paises de traballo.
a través do movemento
4 persoas formadas e sensibilizadas no
contra a mercantilización
marco do programa PCR a terreo no
Informe final PCR
da auga.
contexto dos proxectos de auga.
Facilitada a toma de
decisión sobre unha
posible incidencia
política no país de
traballo.

Facilitada unha mellora
na calidade de vida no
país de traballo,
principalmente no eido
do acceso á auga e
saneamento.

Crear un documento que resuma o
estado político e social das zonas de
traballo en terreo, cun listado dos
principais axentes implicados, sendo
considerado completo tanto polo
expatriado como polo grupo de
proxectos e o de incidencia.

A evaluación do documento obtido
-Difícil acceso á información
polo expatriado, o grupo de
sobre a realidade social e
proxectos e o de incidencia.
política; pouca apertura dos
axentes.

800 familias con acceso mellorado á
auga e/ou saneamento de

-A crise actual pode provocar
unha caída inda maior das
subvencións.

Mellorados os coñecementos técnicos
dos axentes de 2 copartes.
250 persoas capacitadas en temas
sociais (xénero, ambiental...).

Informes finais e parciais dos
proxectos.

-Desinterese por parte do
persoal das copartes en
formarse ou migrar a novas
tecnoloxías / metodoloxías.

GRUPO
QUE
DESENVO
CRONOGRAMA DE
LVERÁ
ACTIVIDADES XERAIS A
CADA ACTIVIDADE, ESTIMACIÓN RESULTA
DESENVOLVER DENTRO DE MESES ENTRE 2013 DE CUSTO DOS,
CADA RESULTADO (unha
E 2016 (p.e. De
DE CADA INDICADO
liña para cada actividade)
xaneiro 2013 a abril ACTIVIDADE RES E
2015)
FONTES
DE
VERIFICA
CIÓN
- Debate e redacción do
posicionamento para concluir
un manifesto contra a
IncidenciaDe septembro de 2015
mercantilización da auga en
250,00 €
sensibiliza
a maio de 2016
Galicia, entre os integrantes da
ción
rede Galega contra a
mercantilización da auga.
- Elaboración dun estudio do
IncidenciaDe xaneiro de 2013 a
contexto histórico e actual da
750,00 €
sensibiliza
maio de 2015
xestión da auga en Galicia.
ción
- Realización dunha campaña
anual de incidencia e
sensibilización polo dereito a
Incidenciaauga, en coordinación coas De xaneiro de 2013 a
2.000,00 € sensibiliza
organizacións da sociedade
maio de 2016
ción
civil galegas e as integrantes
da rede estatal “Red Agua
Pública”.
- Realización de 30 talleres de
formación e sensibilización
sobre os sistemas políticos
Incidenciasociais e ambientais que
De xaneiro de 2013 a
3.000,00 € sensibiliza
conleven a defensa da auga
maio de 2016
ción
coma ben público, co conxunto
de organizacións galegas da
sociedade civil.
- Abrir convocatoria para PCRs
tódolos anos co fin de obter alo De xaneirop de 2013 a
16.000,00 €
PICD
menos 1 candidato para Auga
xaneiro de 2017
cada ano
- Investigar axentes que
interveñen nas políticas de
augas.

De xaneiro de 2013 a
xaneiro de 2017

2.000,00 €

- Formular e facer un correcto
seguemento de polo menos 4 De xaneirop de 2013 a
400.000,00 €
proxectos que involucren este
xaneiro de 2017
aspecto.
- Formular e facer un correcto
seguemento de polo menos 2 De xaneirop de 2013 a
30.000,00 €
xaneiro de 2017
proxectos que involucren este
aspecto.
- Incluir esta clase de
De xaneirop de 2013 a
capacitacións en polo menos o
30.000,00 €
xaneiro de 2017
50% dos proxectos formulados.

PICD

PICD

PICD

PICD

-Hai suficiente persoal
voluntario para as actividades
-Realizada alo menos unha acción de
Promovidas iniciativas incidencia política ó ano en colaboración
de incidencia política no coas redes que traballen pola SOBAL
eido da SOBAL
-Lograda alo menos unha decisión
política favorable á SOBAL ó ano.

- Actas reunións das redes de
SOBAL
- Web das redes de SOBAL
- Web das campañas de
incidencia en SOBAL
- Artículos e notas de prensa.
- Blogues e web de ESF e
copartes locais.

- Adhesión a redes sociais
relacionadas coa SOBAL

- xaneiro 2013
-decembro 2016

- Adhesión e participación alo
menos nunha campaña de
incidencia política dentro do
campo da SOBAL ó ano
promovida por outras entidades
no norte

-Os socios locais están
interesados e teñen
disponibilidade para levar a
cabo accións de incidencia
política.
- Promoción e participación alo
- A crise económica non impide
menos nunha acción de
acadar financiación.
incidencia no campo da SOBAL
ó ano cos nosos socios locais
- As redes seguen activas
nos países de traballo
- Promoción de ESF de alo
menos dunha acción de
incidencia política relacionada
coa SOBAL no Norte.
- Realizada unha actividade
formativa anual en Galicia no
eido da SOBAL

Defensa e promoción
da soberanía
alimentaria (SOBAL)
nos países de traballo

Formar e sensibilizar a
100 persoas sensibilizadas e formadas
poboación nos países de
en SOBAL
traballo en SOBAL

-Programas
-Actas de asistencia
- fotografías
-avaliación de alumnado

-A sociedade dos países de
traballo está interesada en
temáticas de SOBAL
- Realizada unha actividade
-Hai suficiente persoal
voluntario para as actividades formativa anual internacional
no eido da SOBAL
-Os socios locais están
- Realizada unha acción de
interesados e teñen
sensibilización anual en
disponibilidade para levar a
Galicia no eido da SOBAL
cabo as capacitacións.
- A crise económica non impide - Realizada unha acción de
acadar financiación.
sensibilización anual
internacional no eido da
SOBAL
- Planificar alo menos un PCR
ó ano

600 familias capacitadas en tpdh no
eido da SOBAL e desenvolvemento
rural

- Formular alo menos un
proxecto anual en canto á
transferencia tecnoloxica no
eido da SOBAL e
desenvolvemento rural, con
alomenos unha experiencia
piloto relacionada con novas
tpdh

-A sociedade dos países de
traballo está interesada en
Fortalecer as
temáticas de SOBAL
Xustificación
do
proxecto
capacidades das
6 persoas capacitadas na transferencia
-Hai
suficiente persoal
- Actas das reunións
persoas nos países de
voluntario
para as actividades
tecnoloxica no eido da SOBAL e
Listados de asistencia traballo no eido da
-Os socios locais están
SOBAL e
desenvolvemento rural
Avaliación das capacitacións.
interesados e teñen
desenvolvemento rural
- Avaliacións das formacións
disponibilidade para levar a
con enfoque de
internas
-Formación interna en novas
cabo as capacitacións.
2 institucións ou organizacións
transferencia tecnoloxica
- A crise económica non impide tecnoloxías propiadas no eido
capacitadas na transferencia
da sobal para aplicar en futuros
acadar financiación.
tecnoloxica no eido da SOBAL e
proxectos
desenvolvemento rural

360,00 €

PICD/Sens
ibilizacionincidencia

- xuño 2013decembro 2016

320,00 €

Incidenciasensibiliza
ción

- xuño 2013decembro 2016

800,00 €

PICD

- xaneiro 2015decembro 2016

300,00 €

Incidenciasensibiliza
ción

todos os anos

2.000,00 €

EpD

- Xaneiro 2013decembro 2016

2.000,00 €

PICD

todos os anos

1.000,00 €

Incidenciasensibiliza
ción

Xaneiro 2013decembro 2016

2.000,00 €

PICD

8.000,00 €

PICD/Sens
ibilizacionincidencia

- Xaneiro 2013decembro 2016

- formulación: xaneiro
- xuño 2013; xaneiro xuño 2014; xaneiro - 500.000,00 €
xuño 2015; xaneiro xuño 2016

- Xaneiro 2013decembro 2016

500,00 €

PICD

PICD

Empoderar e fortalecer
as capacidades dos
Ao menos un colectivos de mulleres
colectivos de mulleres
formados e empoderados
dos países de traballo
no acceso aos servizos
básicos

Defensa e promoción
da equidade de
xénero no acceso ós Abrir espazos de
servicios básicos
reflexión e debate sobre
os problemas de acceso persoas sensibilizadas e formadas en
aos servicios básicos
TpdH con perspectiva de xénero
dende a perspectiva de
xénero.

Documentación relacionada coa
formación e proxecto cos
colectivos de mulleres. Informes
de evaluación das capacitacións
realizadas coas mulleres. Follas
de asistencia a capacitacións.

Follas de asistencia e avaliacións
dos cursos realizados.
Manifesto/posicionamento de ESF
sobre o acceso equitativo aos
servizos básicos. Documentación
(fotos, entrevistas) sobre a
campaña realizada en torno á
problemática das mulleres no
acceso aos servizos básicos

1) Actas de reunións da vogalía //

Aproveitar de xeito
creativo, organizado e
sistemático os
espazos de
comunicación para
trasladar á sociedade
galega os debates e
discursos xerados en
ESF (e as casuísticas
que dan orixe ás súas
accións)

2) Actas das distintas sedes //
1) No ano 2014, o grupo da vogalía de
comunicación asume responsabilidades
3) Compromisos de voluntariado
de coordinación e sistematización de
(recóllense nos compromisos os
procesos comunicativos //
ámbitos de colaboración de cada
persoa voluntaria) //
R1: Transversalizadas 2) No ano 2015, cada sede conta cunha
as responsabilidades
persoa responsable de impulsar os
4) Documentos de utilización dos
comunicativas nos
procesos comunicativos //
distintos espazos web //
distintos grupos e sedes
de ESF
3) Ao finalizar a presente Planificación
5) Listado das persoas que
Estratéxica, os grupos que integran as
administran e participan nas
sedes de Coruña e Compostela
publicacións dos distintos espazos
deseñaron e difundiron os seus propios
web //
materiais comunicativos seguindo os
protocolos deseñados pola vogalía
6) Plan de Acollida específico para
persoas voluntarias interesadas
na comunicación

R2. Mellorada a

1) En cada ano de vixencia desta
Planificación Estratéxica se crea un
material comunicativo cun formato
novidoso que poida ser utilizado por
toda a asociación //

calidade e variedade
2) No ano 2015, as interaccións
dos distintos materiais
producidas
no blogue da asociación
comunicativos
aumentan nun 30% con respecto ao ano
(divulgativos,
2012 //
informativos e de

Formulado ao menos un
proxecto sobre o acceso aos
servizos básicos, no que o
calquera ano
destinatario sexa un colectivo
de mulleres (incluído nas
outras liñas)
- Realizadas ao menos dúas
actividades formativas en
Abril 2014; Abril 2016
Galicia sobre TPdH dende
unha perspectiva de xénero.
- Realizado un posicionamento
sobre o acceso equitativo aos
Entre 2013/2014
recursos básicos .
-Hai suficiente persoal
voluntario para as actividades
- Realizadas ao menos dúas
-Os socios locais están
actividades formativas anuais
interesados e teñen
sobre o enfoque de xénero Novembro 2014, 2016
disponibilidade
integrado nos proxectos de
ESF Galicia.
- Incluir específicametne a
problemática que sufren as
Abril 2013, 2014,
mulleres no acceso aos
2015, 2016
servizos básicos alomenos
nunha campaña ao ano.
A.1.1. Realizar polo menos
unha formación cada dous
anos sobre temáticas
relacionadas coa comunicación
No 2013 e 2015
e o uso dos espazos
colaborativos con participación
de todas as sedes de ESF
(2013, 2015)
A.1.2. Elaborar fichas
protocolizando o uso dos
(2014, 2015, 2016)
diferentes espazos de
colaboración e difusión externa
-Hai suficiente persoal
voluntario para as actividades
-Os socios locais están
interesados e teñen
disponibilidade

A.1.3. Actualizar a base de
datos de medios de
comunicación a nivel Galicia
diferenciando os medios locais
de cada cidade na que se
atope unha sede de ESF
1) A base social de ESF
continúa apostando pola
mellora dos espazos
comunicativos e pola
existencia dunha vogalía de
comunicación //

Cada ano

2) Listado de interaccións no
blogue no ano 2012 e en cada
ano posterior ata 2016 //

PICD

3.000,00 €

Incidenciasensibiliza
ción

150,00 €

XENERO

2.000,00 €

PICD

1.000,00 €

Incidenciasensibiliza
ción

400,00 €

COMUNIC
ACION

1.000,00 €

COMUNIC
ACION

1.000,00 €

COMUNIC
ACION

A.1.4. Establecer un itinerario
de relación cos medios de
comunicación galegos

2013

1.000,00 €

COMUNIC
ACION/VO
LUNTARIA
DO

A.1.5. Crear un Plan de
Acollida integrado no Manual
do Voluntariado das persoas
interesadas en levar os temas
de comunicación no seu grupo
e nas súas sedes

2013

1.000,00 €

COMUNIC
ACION

4.000,00 €

COMUNIC
ACION

2) As persoas voluntarias de
ESF apoian ao grupo de
comunicación nas súas tarefas
A.2.1. Realizar a Memoria de
//
(dende o ano 2013 ao
ESF Galicia cada ano dirixida
ano 2016)
polo grupo da vogalía de
3) As crises que se están a
comunicacón.
vivir non impiden a
recaudación dos fondos
precisos para impulsar esta
planificación estratéxica
1) Materiais comunicativos
creados //

0,00 €

trasladar á sociedade
galega os debates e
discursos xerados en
ESF (e as casuísticas
que dan orixe ás súas
accións)

comunicación nas súas tarefas
//

R2. Mellorada a

1) En cada ano de vixencia desta
Planificación Estratéxica se crea un
material comunicativo cun formato
novidoso que poida ser utilizado por
toda a asociación //

3) As crises que se están a
vivir non impiden a
recaudación dos fondos
precisos para impulsar esta
planificación estratéxica
1) Materiais comunicativos
creados //

calidade e variedade
2) No ano 2015, as interaccións
2) Listado de interaccións no
dos distintos materiais
producidas
no
blogue
da
asociación
blogue
no ano 2012 e en cada
comunicativos
aumentan nun 30% con respecto ao ano
ano posterior ata 2016 //
(divulgativos,
2012 //
informativos e de
3) Listado de novas publicadas
incidencia) adaptados
3) No ano 2015, todas as sedes da
por cada sede //
aos distintos espazos asociación terán feito polo menos cinco
colaborativos e de
entradas no blogue ao ano //
4) Protocolo de tarefas da persoa
difusión
responsable de comunicación de
4) No ano 2015, en todas as sedes
haberá unha persoa que administre e
dinamice o espazo en facebook e twitter
de ESF.

cada sede

Contactados o 100% das
asociacións de profesorado de
base tecnolóxica de Galicia a
finais do 2014.
Incrementado o uso de material
de EpD e TpDH

Apostar pola EpD
como xeito de acadar
unha sociedade cunha

A.2.4. Crear modelos de notas
de prensa, dossieres e trípticos
para o uso de todo ESF

(2013, 2014, 2015)

A.2.5. Establecer estratexias
orixinais para fomentar a
interacción das persoas que
(2014, 2015, 2016)
forman parte de ESF e persoas
externas nos diferentes
espazos de colaboración
A.1.1. Estudo dos ciclos
técnicos e programacións
A 1.1 2013
didácticas de titulación media e
superior existentes en Galicia

Formados 30 profesores en
TpDH e EpD en cada
universidade galega
Formados
50 profesores de ciclos
R1. Iniciado o proceso
técnicos
en TpDH e EpD
de transversallización da
-Listado de asistentes aos cursos
EpD a través da
Formados 50 profesores de
- Programas dos cursos de
Existencia de sensibilidade do
formación do
tecnoloxía de secundaria en
formación
profesorado cara a EpD
profesorado na
TpDH
e
EpD
- Actas de reunións dos grupos de
universidade, nos ciclos
técnicos de formación
profesional e na
asignatura de tecnoloxía
de ensinanza
secundaria.

A.2.2. Crear reportaxes de
(dende o ano 2014 ata
investigación, entrevistas,
o ano 2016)
crónicas, cuñas, novas de
denuncia ou materiais que
poidan ser empregados por
todo ESF.
A.2.3. Organizar o uso do
facebook e twitter de xeito que
sexa viable e enriquecedora a
-2014
administración colectiva

A.1.2. Contacto cas asociación
de profesores e/ou sindicatos.
A.1.3. Elaboración dun
programa de formación para
profesores de formación
profesional
A.1.4 Elaboración dun
EpD
O profesorado aplica os
programa de formación para
- Fotos das formacións
coñecementos de EpD e TpDH profesores universitarios
- Unidades didácticas de EpD e
nas súas materias
A.1.5 Elaboración dun
TpDH
programa de formación para
profesores de tecnoloxía
A.1.6 Elaboración de material
específico sobre EPD e TPDH
A. 1.7 Realización de cursos de
formación de formadores
(desglosadas por sector)
A.1.7.1 Formacion de
profesores universitarios
A.1.7.2 Formacion de
profesores de tecnoloxia
A.1.7.3 Formacion de
profesores de formación
profesional

1.000,00 €

COMUNIC
ACION

2.000,00 €

COMUNIC
ACION

2.000,00 €

COMUNIC
ACION

3.000,00 €

COMUNIC
ACION

0,00 €

EpD

200,00 €

EpD

A1.3 2013-2014

0,00 €

EpD

A1.4 2013-2014

0,00 €

EpD

A1.5 2013-2014

0,00 €

EpD

A1.6 2015-2016

1.000,00 €

EpD

A1.7 2015-2016

6.000,00 €

EpD

A1.2 2013

A.2.1. Establecemento dunha
estratexia a nivel das 3
universidades galegas para a
introducción da EPD no
currículum universitario
Apostar pola EpD
como xeito de acadar
R2. Transversalizada a
unha sociedade cunha
EPD na universidade ca
cidadanía crítica e
oferta de asignaturas de
orientada ao cambio
cooperación nas
universidades galegas

Formados en EpD e TpdH mais de 100
alumnos nos cursos de cooperación que
se imparten na universidade galega.
Listado de asistentes aos cursos
(indicador de proceso)
Existencia de sensibilidade na
Programas dos cursos de
Introducida na oferta académica de cada
universidade cara a EpD
formación
universidade una asignatura con
Existencia de alumnado
Documentación que acredite que
contidos de cooperación no último ano
interesado en formación de
hai asignatura nas universidades
da planificación
cooperación
tramitada por ESF
Contactados os equipos rectores das
universiades galegas a finais de 2014

A 2.1 2013

A.2.2 Reunión con
representantes das tres
A 2.2 2013-2014
universidades galegas
A.2.3 Continuación coa oferta
dos cursos de EpD na
A 2.3 2013-2014
universidade de Vigo e a USC
A 2.4 Deseño do programa da
A 2.4 2014-2015
asignatura

-Listado de asistentes aos cursos
- Programas dos cursos de
R3. Apostar pola EpD
Contactados outros axentes en 2015
formación
noutros ámbitos for a da Realizados 2 cursos en outros ámbitos
- Actas de reunións dos grupos de
educación formal
fora da educación formal
EpD
- Fotos das formacións

- Realizada ao menos unha
convocatoria de voluntariado por ano e e
sede
- Actas reunións grupo
R4.Fomentado o
- Incrementado nun 20 % o número de
voluntariado
voluntariado para
novas persoas voluntarias a finais de
- Material das campañas (fotos,
promover unha
2016
cartaces, etc)
cidadanía global
- Permanencia de alomenos dun 60%
- Manual de voluntariado revisado
comprometida e crítica. das persoas voluntarias dun ano para
- Publicacións sobre voluntariado
outro
- Incrementada a difusión do discurso de
voluntariado

Promovida a
participación activa no
grupo de Incidencia
Política (INC) da
Coordinadora Galega de
ONGD.

Lograr a inclusión de 2 persoas
voluntarias da CAN no grupo de
Incidencia Política da Coordinadora
Galega de ONGD.

Disposición de medios
económicos para levar a cabo
as actividades.

EpD

40.000,00 € EpD

200,00 €

EpD

0,00 €

EpD

200,00 €

EpD

A.1.3 2015

2.000,00 €

EpD

2013-2016

4.000,00 €

VOLUNTA
RIADO

6.000,00 €

VOLUNTA
RIADO

300,00 €

VOLUNTA
RIADO

300,00 €

VOLUNTA
RIADO

500,00 €

Incidenciasensibiliza
ción

A.1.1 2013-2015

A.1.2 2013-2015

2013-2016

Asistencia o 80% das reunións
e participación activa nas
De setembro de 2012
actividades que deveñan do
a maio de 2016.
grupo.

Actas das reunións do grupo de
incidencia política da
Coordinadora Galega de ONGD.

100,00 €

EpD

A.1.2 Realización do ciclo de
Existencia de intererese por
voluntariado completo (acollida,
2013-2016
parte da cidadanía en realizar seguemento, formación e
voluntariado e que este sexa saída)
comprometido
A.1.3. Mellora contínua do
proceso de voluntariado a
2013-2016
través da revisión periódica do
manual de voluntariado
A.1.4 Divulgación do
voluntariado como elemento
transformador para conseguir
unha cidadanía global (EpD)

EpD

0,00 €

A 2.5 Realización dos trámites
administrativos para facer o
A 2.5 2015-2016
cambio de cursos a asignaturas
A.1.1. Estudo de outros
ámbitos de interés (colexios
profesionais, ONGD's,
Existencia de sensibilidade asociacións, centros
noutros ámbitos cara a EpD socioculturais) para impartir
Existencia de alumnado
formación en EpD e TpDH
interesado en formación de
A.1.2. Contacto cos axentes
cooperación
seleccionados
A.1.3. Colaboración na
realización do curso
A.1.1. Contiuación da
realización de campañas de
convocatoria de novas persoas
voluntarias innovando nas
formas, divulgación, espazos e
público obxectivo

200,00 €

Promovida a
participación activa no
Lograr a inclusión de 2 persoas
grupo de Educación
voluntarias da CAN no grupo de
Para o
educación para ó desenvolvemento da
Desenvolvemento (EPD)
Coordinadora Galega de ONGD.
da Coordinadora Galega
de ONGD.
Promovida a
investigación para o
desenvolvemento (IPD)
na eficacia das políticas
1 estudio elaborado en rede con algún
socioambientais nos
axente de investigación galego nos
distintos eidos de
sectores de traballo de ESF Galicia
traballo de ESF en
Galicia e co conxunto de
actores implicados nos
mesmos.
Promoción activa do
traballo en rede para a Lograda a participación -Alomenos unha proposta ao ano dende
incidencia política en activa na Coordinadora a base social de ESF levada a COEH
temas de políticas de de ONGD española en
cooperación para o
Honduras (COEH)
- Asistencia ao 75% das reunións.
desenvolvemento,
EpD e no traballo en
Investigación para o
Desenvolvemento.
-Un 90% dos membros dos grupos
Coñecido o contexto de
teñen coñecemento de se existen redes
redes e asociacións que
ou asociacións que traballan en
traballan nos mesmos
Honduras nos mesmos sectores que
sectores que ESF en
ESF.
terreo

Actas das reunións do grupo de
Educación Para o
Desenvolvemento (EPD) da
Coordinadora Galega de ONGD.

Documento do estudio

-Correos enviados aos grupos de
PICD.

Disposición de medios
económicos para levar a cabo
as actividades.

500,00 €

Incidenciasensibiliza
ción

2.000,00 €

Incidenciasensibiliza
ción

De novembro de 2012
a novembro de 2016.

1.450,00 €

PICD

De novembro de 2012
a novembro de 2016.

5.000,00 €

PICD

De novembro de 2012
a novembro de 2016.

800,00 €

PICD

De novembro de 2012
a novembro de 2016.

5.000,00 €

PICD

-Reunións de alguén do grupo
-Interese na colaboración por
de PICD en Galicia con
De novembro de 2012
parte das outras asociacións.
asociacións das que se teña
a novembro de 2016.
-Mantemento da sede e
coñecemento de que traballan
persoal en Honduras ou outros
en Honduras nos mesmos
países
sectores que ESF

100,00 €

PICD

-Reunións dos grupos de PICD De novembro de 2012
nas que se fale da creación de a novembro de 2016.
redes

100,00 €

PICD

Proactividade na investigación
da xestión das augas en
Coordinar a investigación co
De setembro de 2012
Galicia e disposición de
conxunto de actores implicados
a maio de 2015.
medios económicos para levar
na mesma en Galicia.
a cabo as actividades.

Perdurabilidade da rede de
traballo

-Actas de skypes dos grupos de
PICD con terreno.
-Enquisas á base social de ESF.
-Correos enviados aos grupos de
PICD.
-Actas de skypes dos grupos de
PICD con terreno.
-Enquisas á base social de ESF.

-Un 90% dos membros dos grupos
teñen coñecemento de se existen redes
ou asociacións en Galicia que traballan
en Honduras nos mesmos sectores que
ESF.
-Actas das reunións dos grupos
de PICD.

Coñecido o contexto de
-Un 50% da base social de ESF ten
redes e asociacións
coñecemento de se existen redes ou
galegas que traballan en asociacións en Galicia que traballan en -Enquisas á base social de ESF.
Honduras nos mesmos
Honduras nos mesmos sectores que
sectores que ESF.
ESF.
-Documentos de organización de
los grupos
-Existe unha persona en cada grupo de
PICD responsable de estar ao tanto das
asociacións galegas que traballan en
Honduras nos mesmos sectores que
ESF.

Asistencia o 80% das reunións
e participación activa nas
De setembro de 2012
actividades que deveñan do
a maio de 2016.
grupo.

-Asistencia ao 80% das
reunións da COEH e
participación activa nas
actividades que deveñan do
grupo.
-Reunións persoa expatriadagrupo PICD nas que se fale do
traballo nesta rede (alomenos 1
cada dous meses)
-Reunións con asociacións das
que se teña coñecemento de
que traballan en Honduras nos
mesmos sectores que ESF
-Skypes mensuais expatriadogrupos PICD nas que se fale
sobre as posibles redes.

A.1.1. Actualización da base de
datos das persoas socias
atendendo a criterios
xeográficos

- Contactadas todas as persoas socias a
Base de datos das persoas
finais do 2013
socias. Correos-e e
- Asistencia de alomenos 5 persoas
R1. Creados espazos de
comunicacións enviados
socias a 1 convite por sede ao ano a
participación coas

Existencia de persoas
voluntarias no grupo de
voluntariado en todas as
sedes

2013
VOLUNTA
500,00 € RIADO/SO
CIOS

- Contactadas todas as persoas socias a
finais do 2013
- Asistencia de alomenos 5 persoas
R1. Creados espazos de
socias a 1 convite por sede ao ano a
participación coas
partir do 2014
persoas socias
- 2 colaboracións de persoas socias
nalgunha actividade dos grupos por
sede e ano a partir do 2014

Base de datos das persoas
socias. Correos-e e
comunicacións enviados
Actas dos grupos
Fotos das actividades

Impulsar espazos de
participación, reflexión
e crítica dirixidos á
base social e outras
persoas afins a ESF
R2. Creada unha rede
de persoas asesoras
- Creada BBDD ca rede de persoas
(persoas socias ou afins)
asesoras
nos distintos sectores
- Existencia de a lo menos unha
de traballo de ESF
colaboración por área entre os asesores
(auga, enerxia, sobal,
sectorias e os grupos de ESF en 2016
comunicación, RRHH,
etc)

R.3 Impulsados os
- Aumentado o uso dos canais de
actuais espazos de
comunicación por parte dos grupos
participación ou a
creación de novos para
as persoas voluntarias

-Os ingresos por cuotas de socios
Ampliados os ingresos alcanzan o 15% ao final do periodo
provenientes da base
social
- Incremento dun 1,5% anual dos
ingresos propios

Existencia de persoas
voluntarias no grupo de
voluntariado en todas as
sedes

2013

A.1.2. Iniciar un contacto
directo coas persoas socias
para coñecer como quere
participar na asociación.

VOLUNTA
300,00 € RIADO/SO
CIOS

A.1.3. Informar das actividades
que a asociación realice
diferenciando en zonas
xeográficas incluindo
Interés da persoas socias por
específicamente elementos
unha participación máis activa
do funcionamento interno da
na asociación
asociación (informes de
auditoría externa, actas, etc.).
A.1.4. Buscar a participación
virtual ou presencial das
persoas socias
(microvoluntariado) dentro da
asociación.
A.1.5. Fortalecer e sensibilizar
aos grupos para a busca de
espazos para o
microvoluntariado.
A.2.1 Definir as áreas
sectorias de traballo

2014-2016

0,00 €

VOLUNTA
RIADO

100,00 €

VOLUNTA
RIADO

0,00 €

VOLUNTA
RIADO

2013

0,00 €

VOLUNTA
RIADO

2013

0,00 €

VOLUNTA
RIADO

2013-2014

200,00 €

VOLUNTA
RIADO

2013-2014

200,00 €

VOLUNTA
RIADO

2014-2016

2013
2013

A.2.2. Definir as persoas
coordinadoras das distintas
áreas
- BBDD ca rede de persoas
A.2.3.Realizar BBDD/listado
asesoras.
de persoas expertas afins a
- Publicación (blogue, paper, etc)
Interés da persoas socias/afins filosofía de ESF nas áreas
co restultado da colaboración
por participar na asociación
sectoriais
- Actas dos grupos onde se recolla
a colaboración
A.2.4.Establecer contacto con
persoas expertas
A.2.5. Fortalecer e sensibilizar
aos grupos para a busca de
espazos para os asesores
sectoriais
A.3.1. Realización dun estudo
dos actuais espazos de
comunicación e o seu emprego

2013-2014

- Actas reunións grupos
voluntariado-comunicación

A.3.2. Analise da introducción
de novos espazos de
- Estudo en dixital/papel dos
comunicación ou potenciación
espazos de comunciación
dos actuais
A.3.3. Fortalecer e sensibilizar
aos grupos para o emprego
eficaz dos actuais e/ou novos
espazos de comunicación
Elaboración dun protocolo de
xestión de socios evaluable
Situación económica leva a un Seguemento d protocolo de
Auditoría anual de contas,
número elevado de familias xestión de socios
Ferramenta de Xestión Económica
galegas baixo o umbral da Campaña bianual de
(GE)
pobreza
ampliación da base social
Formación en captación de
fondos e xestión administrativa

VOLUNTA
300,00 € RIADO/SO
CIOS

2014-2015

2013-2016

2013
2014 a 2016
2014 e 2016
Todo o período

VOLUNTA
RIADO/CO
1.000,00 €
MUNICACI
ON
VOLUNTA
RIADO/CO
1.000,00 €
MUNICACI
ON
VOLUNTA
RIADO/CO
400,00 €
MUNICACI
ON
GAT/Socio
800,00 €
s?
GAT/Socio
300,00 €
s?
GAT/Socio
2.000,00 €
s?
GAT/Socio
200,00 €
s?

Contacto con novas entidades
que poidan aportar fondos ou
recursos para as actividades de
ESF segundo os
Todo o período
criteriosestablecidos

-Máximo dun 70% un ano proveniente
dun único financiador
Acadadas novas fontes
de financiación para a
diversificación de fondos

Obtención dos
recursos económicos
necesarios para a
realización dos fins da
Asociación baixo
criterios de ética,
independencia,
transparencia e
diversidade

Exploradas fontes de
financiación
P2P/crowfunding

-En media dos 4 anos, a financiación
dunha única fonte é inferior ao 60%
-Os financiadores que aportan máis dun
10% son polo menos tres

Auditoría anual de contas,
Ferramenta de Xestión Económica
(GE)

-Polo menos 2 persoas dla asociación
están formadas en financiación P2P

-Fichas de voluntariado

-Cofinanciouse unha actividade por
medio de P2P

-Auditoría anual de contas,
Ferramienta de Xestión
Económica

-O 50% da asociación sabe o que
significa financiación P2P

-Enquisas Xuntanzas

-Polo menos 5 persoas da asociación
son capaces de discutir sobre
democracia económica

Actualización anual dunha base
de datos de financiadores.
anual
Sensibilizacióne apoio aos
grupos de traballo sobre a
xestión económica da
asociación e necesidades de
financiación
anual
Realizado 1 café-tertulia sobre
financiación P2P
2014
Realizadas dúas campañas de
financiación P2P
2014 e 2015

Formación en financiación P2P 2013-2016
Realizado 1 café-tertulia sobre
democracia económica
2015
Propiciados debates na lista de
correo
2014 a 2016

1.000,00 €

GAT/Socio
s?

Comisión
0,00 € Financiaci
ón
Comisión
200,00 € Financiaci
ón
Comisión
100,00 € Financiaci
ón
Comisión
500,00 € Financiaci
ón
Comisión
Financiaci
200,00 € ón,
voluntariad
o
100,00 €

GAT

0,00 €

GAT

300,00 €

GAT

-Mensaxes listas de correo,
blogue esf, blogues personais

Investigado o concepto -Polo menos 15 persoas da asociación
de democracia
comprenden o concepto de democracia
-Enquisas Xuntanzas
económica
económica
-Polo menos 1 persona da base social
recoñece vivir segundo principios de
democracia económica

-Blogue persoal, noticia, ...

Organizada unha charla sobre
democracia económica
2015

-Contabilidade e xestión económica
realizada de forma trimestral
-Memoria e datos memoria federal
elaborados nos primeiros 5 meses do
ano
-Reunións mensuais e actas en wiki
-Partidas orzamentarias disponibles en
xaneiro

Formación en xestión
administrativa e contabilidade

anual

200,00 €

-informe trimestral de xestión
económica
-data publicación memoria
XD

-acta reuniones en wiki

Reestructurados os
-2 visitas a donantes/financiados ao ano
fluxos de traballo,
-acta xd en wiki
prácticas e grupos
-75% das preguntas sobre xestión
responsables de xestión
-actas xd
económica son respondibles con
económica, relacións
enlaces á wiki
exteriores,
-informes grupo de administración
comunicación,
e tesouraría a XD
-Se dispón de ferramentas TIC para
administración e base
orzamentación, xestión económica e
social e loxística de cara
-as ferramentas en si
seguemento de planificación
á aumentar a
transparencia e lograr un
-wiki
-Documento de definición de
mellor coñecemento do
responsabilidades e tarefas
funcionamento da
- web de ESF (e wiki)
asociación por parte da
- Auditorías de contas superadas
base social e a
anualmente antes de mediados de ano - aplicación de contabilización de
sociedade civil en xeral.
visitas
- Aumentado o número de visitas á wiki

GAT

Elaboración dun documento de
definición de responsabilidades 2013 e actualización
e tarefas
continua
Comisións ou loxística
bancaria viables para estas
boas prácticas

200,00 €

Reestructurados os
-2 visitas a donantes/financiados ao ano
fluxos de traballo,
-acta xd en wiki
prácticas e grupos
-75% das preguntas sobre xestión
responsables de xestión
-actas xd
económica son respondibles con
económica, relacións
enlaces á wiki
exteriores,
-informes grupo de administración
comunicación,
e tesouraría a XD
-Se dispón de ferramentas TIC para
administración e base
orzamentación, xestión económica e
social e loxística de cara
-as ferramentas en si
seguemento de planificación
á aumentar a
transparencia e lograr un
-wiki
-Documento de definición de
mellor coñecemento do
responsabilidades e tarefas
funcionamento da
- web de ESF (e wiki)
asociación por parte da
- Auditorías de contas superadas
base social e a
anualmente antes de mediados de ano - aplicación de contabilización de
sociedade civil en xeral.
visitas
- Aumentado o número de visitas á wiki
nun 75%
Promover e mellorar a
transparencia e boas
prácticas no
funcionamento da
asociación

- Logrado un 100% dos servizos
bancarios da asociación en entidades de
Banca Ética

Comisións ou loxística
bancaria viables para estas
boas prácticas

Uso intensivo da wiki

Levado a cabo o
seguemento da
2.-75% das actividades dos grupos
planificación estratéxica.
pódense englobar nalgún obxectivo
estratéxico;

GAT
Deseño e desenvolvemento de
ferramentas para xestión
económica, adquisición de
bens con criterios éticos,
orzamento e seguemento
planificación
anual

Actas de reunións e asembleas,
entradas do blogue, memoria
anual.

Todo o período

Realizar o seguemento da
planificación por obxectivos
anuais

Todo o período

XD
200,00 €

Todo o período

XD
200,00 €
XD
200,00 €

continuo
Supervisar a coherencia entre
as actividades dos diferentes
grupos de acordo ás liñas
estratéxicas.

-Hai suficiente persoal
voluntario para as actividades
- Actas reunións das redes
- Web das reds
- Web das campañas de
incidencia
- Artículos e notas de prensa.
- Blogues e web de ESF e
copartes locais.

4.000,00 €

Reflectir con punto fixo nas
actas de reunións de Xunta
Directiva que se esta seguindo
o proceso.
Reflectir en publicacións
(blogues, memoria anual,
comunicacións á base social,
etc.

- promoción e adhesión a redes
sociais relacionadas coa
mudanza de modelo enerxético

Promovidas iniciativas
de incidencia política no
eido do ME en sinerxía
coa liña estratéxica de
traballo en rede

0,00 €

- informes das sedes de
adquisición segundo política

Actas de reunións e asembleas,
1.-Representación de todas as sedes e entradas do blogue, memoria
grupos temáticos de ESF nas reunións anual.
de Xunta Directiva no 80% das veces.
Contabilizado a participación e
2.: Aumentada a participación nos
fluxo dos correos e listas de
Coordinadas todas as correos de debate e traballo de ESF nun traballo por medio de aplicacións
liñas de traballo de ESF 30%.
correspondentes.

-Realizada alo menos unha acción de
incidencia política ó ano en colaboración
coas redes do eido do ME (redes de
cooperación, de productores, de
consumidores,...)
-Lograda alo menos unha decisión
política favorable ao modelo enerxético
defendido a o ano.

continuo

- informe de contas anuais

- Acadado un incremento do 20% nas
compras responsables de material
directamente usable pola asocicación

1.-100% das actas con punto 0 Planificación Estratéxica;

XD

-Os socios locais están
interesados e teñen
disponibilidade para levar a
cabo accións de incidencia
política.
- A crise económica non
impide acadar financiación.
- As redes seguen activas

XD

0,00 €
- xaneiro 2013
-decembro 2016
360,00 €

PICD/Sens
ibilizacionincidencia

-Hai suficiente persoal
voluntario para as actividades

Promovidas iniciativas
de incidencia política no
eido do ME en sinerxía
coa liña estratéxica de
traballo en rede

-Realizada alo menos unha acción de
incidencia política ó ano en colaboración
coas redes do eido do ME (redes de
cooperación, de productores, de
consumidores,...)
-Lograda alo menos unha decisión
política favorable ao modelo enerxético
defendido a o ano.

- Actas reunións das redes
- Web das reds
- Web das campañas de
incidencia
- Artículos e notas de prensa.
- Blogues e web de ESF e
copartes locais.

-Os socios locais están
interesados e teñen
disponibilidade para levar a
cabo accións de incidencia
política.
- A crise económica non
impide acadar financiación.
- As redes seguen activas

Defensa e promoción
dun modelo enerxético
(ME) baseado na
xeración mediante
enerxías renovables e
autóctonas en Galiza
e nos paises de
traballo

Facilitada a toma de
decisión sobre unha
posible indicencia
política no país de
traballo.

Fortalecer as
capacidades das
persoas nos países de
traballo na transferencia
tecnoloxica no eido do
modelo enerxético

Crear un documento que resuma o
estado político e social das zonas de
traballo en terreo, cun listado dos
principais axentes implicados, sendo
considerado completo tanto polo
expatriado como polo grupo de
proxectos e o de incidencia.

1 institucións ou organizacións
capacitadas na transferencia
tecnoloxica no eido do modelo
enerxético

-Realizada alo menos unha acción de
incidencia política neste eido ao ano
-Lograda alo menos unha decisión
política favorable á soberanía dixital e
ética tecnolóxica.

- xuño 2013decembro 2016

320,00 €

Incidenciasensibiliza
ción

- Promoción e participación alo
menos nunha acción de
incidencia no campo da
mudanzaa de modelo
enerxético cos nosos socios
locais nos países de traballo

- xuño 2013decembro 2016

300,00 €

PICD

- Investigar axentes que
interveñen nas políticas
enerxéticas

De xaneirop de 2013 a
xaneiro de 2017

2.000,00 €

PICD

70.000,00 €

PICD

-Difícil acceso á información
sobre a realidade social e
política; pouca apertura dos
axentes.
A evaluación do documento obtido -A crise actual pode provocar
polo expatriado, o grupo de
unha caída inda maior das
enerxía e o de incidencia.
subvencións.
-Desinterese por parte do
persoal das copartes en
formarse ou migrar a novas
tecnoloxías / metodoloxías.
-A sociedade dos países de
traballo está interesada en
temáticas
demodelo enerxético
- Xustificación do proxecto
-Hai
suficiente
persoal
- Actas das reunións
voluntario para as actividades
Listados de asistencia -Os socios locais están
Avaliación das capacitacións.
interesados e teñen
- Avaliacións das formacións
disponibilidade para levar a
internas
cabo as capacitacións.
- A crise económica non impide
acadar financiación.

-Hai suficiente persoal
voluntario para as actividades

Promovidas iniciativas
de incidencia política no
eido das TIC e ética
tecnolóxica electrónica

- Adhesión e participación alo
menos nunha campaña de
incidencia política dentro do
campo da mudanza de modelo
anerxético promovida por nos
ou por outras entidades no
norte

-Os socios locais están
- Actas reunións
interesados e teñen
- Web
disponibilidade para levar a
- Web das campañas de
cabo accións de incidencia
incidencia de redes se procede política.
- Artigos e notas de prensa.
- Blogues e web de ESF e socios
- A crise económica non
locais.
impide acadar financiación.
- Redes neste eido seguen
activas

- Formular alo menos un
proxecto en canto á
transferencia tecnoloxica no
eido do modelo enerxético, con xaneiro - xuño 2014;
alomenos unha experiencia
piloto relacionada con novas
tpdh
-Formación interna en novas
tecnoloxías propiadas no eido
do modelo enerxético para
aplicar en futuros proxectos

- Xaneiro 2014decembro 2015

500,00 €

PICD

-Formación interna na
asociación nestes eidos (ética
tecnolóxica electrónica,
procomun, software libre, fenda
dixital, información libre e
dereito á información,
soberanía dixital, etc.)

todos os anos

200,00 €

volUNTARI
ADO

360,00 €

PICD/Incid
enciasensibiliza
ción

320,00 €

Incidenciasensibiliza
ción

-Adhesión a redes sociais
relacionadas
- Adhesión e participación alo
menos nunha campaña de
incidencia política dentro do
campo das TIC ao ano
promovida por outras entidades
en Galicia o por ESF

- xaneiro 2013
-decembro 2016

- xuño 2013decembro 2016

Promovidas iniciativas
de incidencia política no
eido das TIC e ética
tecnolóxica electrónica

incidencia política neste eido ao ano
-Lograda alo menos unha decisión
política favorable á soberanía dixital e
ética tecnolóxica.

- Web
disponibilidade para levar a
- Web das campañas de
cabo accións de incidencia
incidencia de redes se procede política.
- Artigos e notas de prensa.
- Blogues e web de ESF e socios
- A crise económica non
locais.
impide acadar financiación.
- Redes neste eido seguen
activas

Defensa e promoción
do dereito á soberanía
dixital e á información
nos países de traballo

- Promoción e participación alo
menos nunha acción de
incidencia no campo das TIC e
ética tecnolóxica ao ano cos
nosos socios locais nos países
de traballo

- xuño 2013decembro 2016

4.000,00 €

PICD

- Promoción de ESF de
alomenos unha acción de
incidencia política relacionada
coas TIC e ética ética
tecnolóxica electrónica en
Galicia.

- xaneiro 2015decembro 2016

2.000,00 €

Incidenciasensibiliza
ción

todos os anos

2.000,00 €

EpD

- Xaneiro 2013decembro 2016

2.000,00 €

PICD

todos os anos

1.000,00 €

Incidenciasensibiliza
ción

Xaneiro 2013decembro 2016

2.000,00 €

PICD

- Xaneiro 2013decembro 2016

4.000,00 €

PICD/Incid
enciasensibiliza
ción

- formulación: xaneiro
- xuño 2013; xaneiro xuño 2014; xaneiro xuño 2015; xaneiro xuño 2016

30.000,00 €

PICD

- Xaneiro 2014decembro 2015

500,00 €

PICD

- Realizada unha actividade
formativa anual en Galicia no
eido TIC

Formar e sensibilizar a
poboación nos países de
traballo en soberanía
dixital e o impacto das
TIC considerando todas 100 persoas sensibilizadas e formadas
as etapas do seu ciclo
de vida, desde a
extración de materiais
até a súa fin

6 persoas capacitadas na transferencia
Fortalecer as
capacidades das
tecnoloxica no eido das TIC cada ano e
persoas nos países de
2 institucións ou organizacións
traballo na transferencia
capacitadas na transferencia
tecnoloxica no eido das
TIC
tecnoloxica no eido TIC ao ano

-A sociedade dos países de
traballo está interesada en
temáticas de TIC
- Realizada unha actividade
-Hai
suficiente persoal
-Programas
formativa anual internacional
voluntario
para
as
actividades
-Actas de asistencia
no eido TIC
-Os socios locais están
- fotografías
- Realizada unha acción de
interesados e teñen
-avaliación de alumnado
sensibilización anual en
disponibilidade para levar a
Galicia no eidoTIC
cabo as capacitacións.
- A crise económica non impide - Realizada unha acción de
acadar financiación.
sensibilización anual
internacional no eido TIC
- Planificar alomenos un PCR
con contidos TIC ao ano, a
partir de 2014 específicamente
TIC
- Formular alo menos un
proxecto anual con contidos de
-A sociedade dos países de
transferencia tecnoloxica no
traballo está interesada en
eido das TIC (que poden ser
temáticas de TIC
noutras áreas de traballo sendo
- Xustificación do proxecto
-Hai suficiente persoal
esta máis transversal), con
- Actas das reunións
voluntario para as actividades
alomenos unha experiencia
Listados de asistencia -Os socios locais están
piloto relacionada con novas
Avaliación das capacitacións.
interesados e teñen
tpdh
- Avaliacións das formacións
disponibilidade para levar a
internas
cabo as capacitacións.
-Formación interna en novas
- A crise económica non impide tecnoloxías propiadas no eido
acadar financiación.
das TIC para aplicar en futuros
proxectos

