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PRESENTACIÓN

Co fin de continuar co apoio ó labor de difusión e información que realizan as entidades de voluntariado, dende a Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado publicamos esta nova
edición da guía de Programas de acción voluntaria.
Esta publicación xorde da necesidade de lles ofrecer unha información actualizada a todas as persoas e entidades que están relacionadas, directa ou indirectamente, coa cultura da solidariedade e
coa acción voluntaria.
Dende a Dirección Xeral do Voluntariado coordínanse todas as manifestacións de solidariedade e
búscase ampliar o abano de posibilidades para o desenvolvemento do terceiro sector. Nesta publicación presentamos os proxectos que se están a poñer actualmente en marcha neste eido: Xacovol:
voluntarios no camiño, Provolgapor, a Estación Galega de Voluntariado, a Rede Galega de
Voluntariado e o Programa de formación de voluntariado de seguridade viaria, Non sexas dummie,
Controla o que bebes.
A publicación estará presente en centros universitarios, bibliotecas, entidades privadas sen ánimo
de lucro, concellos e entidades dependentes da Administración autonómica, así como na páxina web
da Dirección Xeral do Voluntariado: www.concienciasolidaria.com.
Esperamos que esta guía de Programas de acción voluntaria se converta nun referente informativo
para a consulta sobre as entidades de voluntariado existentes en Galicia e do seu labor neste ámbito, así como nunha ferramenta de promoción.

Pilar Rojo Noguera
CONSELLEIRA DE FAMILIA, XUVENTUDE, DEPORTE E VOLUNTARIADO
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PROGRAMAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA

1. METODOLOXÍA

METODOLOXÍA

O Decreto 418/2003, do 20 de novembro, polo que se aproba o Programa estatístico anual da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2004, inclúe a guía de Programas de acción voluntaria.
Esta publicación responde ós seguintes obxectivos: necesidade de proporcionar unha información
rápida, veraz e efectiva relativa ó voluntariado no ámbito das competencias da Comunidade
Autónoma de Galicia; fomentar a participación da poboación en actuacións de voluntariado; potenciar a acción voluntaria organizada, permitíndolle á cidadanía dedicar os seus coñecementos e competencias a fins de interese xeral e crear un material básico que poida ser empregado para a elaboración de estudos e planificación da acción voluntaria.
O seu contido enmárcase dentro dos requirimentos sinalados pola Lei 3/2000, do 22 de decembro,
do voluntariado de Galicia.
Na súa elaboración empregáronse os programas de voluntariado que as entidades integradas na
Administración autonómica, as entidades locais e as entidades privadas sen ánimo de lucro lle remitiron á Dirección Xeral do Voluntariado e que se recolleron mediante un cuestionario onde explicaban os seus programas de voluntariado, a quen ían dirixidas as súas accións e a maneira de contactar con elas. Fíxose un especial esforzo en recompilar os datos correspondentes ó enderezo electrónico e páxina web das entidades que o posuían, coa finalidade de que á hora de contactar con elas
haxa unha maior fluidez e axilidade. O único requisito que se lles solicitou ás entidades para poder
inscribirse nesta guía foi o de estar inscritas no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de
Galicia, regulado polo Decreto 405/2001, do 29 novembro.
Por ter a seguridade de que esta publicación tivese unha ampla difusión e emprego coidouse que as
entidades explicasen con detalle o xeito de facer a acción voluntaria. Nesta edición ofértase a información relativa ás entidades das catro provincias galegas.
A publicación estrutúrase por programas sectoriais de voluntariado das entidades integradas na
Administración autonómica e local e específicos das entidades privadas sen ánimo de lucro, todos
eles ordenados alfabeticamente dentro de cada provincia. Os anexos presentan os proxectos que a
Dirección Xeral do Voluntariado está a poñer en marcha na actualidade.
Os datos que se ofrecen son os recibidos na Dirección Xeral do Voluntariado, ata o 1 de febreiro de
2004.
Somos conscientes de que faltan moitas entidades que posúen programa de voluntariado, pero que,
por decisión propia ou por descoñecemento, non o remitiron para a súa incorporación e ese é o
motivo polo que non figuran nesta edición, con independencia de que poidan ser incluídas, se así o
solicitan, en seguintes actualizacións.
O contido da publicación aparecerá íntegro na web da Consellería de Familia, Xuventude e
Voluntariado: www.concienciasolidaria.com.
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PROGRAMAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA

2. ÍNDICE DE ENTIDADES DE ACCIÓN
VOLUNTARIA

2.1 ENTIDADES DE ÁMBITO AUTONÓMICO
Nome da Entidade

Concello

Provincia

Pax.

ANCIÁNS DO MUNDO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

39

ARQUIVO DO REINO DE GALICIA

A CORUÑA

A CORUÑA

40

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E AMIGOS
DO PROXECTO HOME GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

41

ASOCIACIÓN DO TELÉFONO DA
ESPERANZA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

42

ASOCIACIÓN FIBROMIALXIA AGAFI

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

43

ASOCIACIÓN MOVEMENTO POLOS
DEREITOS CIVÍS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

44

CÁRITAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

45

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGUE
DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

46

CENTRO DON BOSCO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

47

COLEXIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN
TRABALLO SOCIAL E ASISTENTES
SOCIAIS DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

48

CONFEDERACIÓN GALEGA DE
MINUSVÁLIDOS COGAMI

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

49

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG.
ÁREA TERRITORIAL GALICIA

OLEIROS

A CORUÑA

50

CRUZ VERMELLA

A CORUÑA

A CORUÑA

51

DOWN GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

52

ESCOLA DE TEMPO LIBRE E ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL DON BOSCO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

53

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

54

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE
XORDOS DO PAÍS GALEGO

A CORUÑA

A CORUÑA

55

FEDERACIÓN DE CENTROS XUVENÍS
DON BOSCO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

56

FEDERACIÓN GALEGA DE ASOCIACIÓNS
PROTECTORAS DE ANIMAIS

VIGO

PONTEVEDRA

57

FEDERACIÓN TERRITORIAL DE
ASOCIACIÓNS PROVINCIAIS DE
PENSIONISTAS E XUBILADOSDE GALICIA
FETEGA, UDP
A CORUÑA

A CORUÑA

58

FUNDACIÓN ALDABA

PONTEVEDRA

59

VIGO
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FUNDACIÓN GALICIA EMIGRACIÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

60

FUNDACIÓN GERMÁN ESTÉVEZ PARA A
PROTECCIÓN DA NATUREZA E A
DEFENSA DO AMBIENTE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

61

FUNDACIÓN INTERED GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

62

FUNDACIÓN PAIDEIA GALICIA

A CORUÑA

A CORUÑA

63

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE A CORUÑA

A CORUÑA

64

MANOS UNIDAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

65

PROXECTO HOME GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

66

SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE
GALICIA

A CORUÑA

A CORUÑA

67

UNICEF GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

68
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2.2 PROVINCIA DA CORUÑA
Nome da Entidade

Concello

Provincia

Pax.

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE BOQUEIXÓN

BOQUEIXÓN

A CORUÑA

129

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE BRIÓN

BRIÓN

A CORUÑA

130

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE CARBALLO

CARBALLO

A CORUÑA

131

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE MIÑO

MIÑO

A CORUÑA

132

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE MUXÍA

MUXÍA

A CORUÑA

133

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE RIBEIRA

RIBEIRA

A CORUÑA

134

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

135

ARGALLANDO, EDUCACIÓN E TEMPO
LIBRE

A BAÑA

A CORUÑA

75

ASOCIACIÓN ACCIÓN FAMILIAR FERROL FERROL

A CORUÑA

76

ASOCIACIÓN AS NEVES

DUMBRÍA

A CORUÑA

77

ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABEIRO

A CORUÑA

A CORUÑA

78

ASOCIACIÓN CHAVOS PARA O
DESENVOLVEMENTO SOCIO-PEDAGÓXICO FERROL

A CORUÑA

79

ASOCIACIÓN COMPOSTELANA DE
DIABÉTICOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

80

ASOCIACIÓN DA SÍNDROME DE DOWN
TEIMA

FERROL

A CORUÑA

81

ASOCIACIÓN DA TERCEIRA IDADE A
LEMBRANZA

SADA

A CORUÑA

82

ASOCIACIÓN DE APOIO E INTEGRACIÓN
DE PERSOAS DESFAVORECIDAS SAE

VIMIANZO

A CORUÑA

83

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
ACTIVOS A XANELA

AS PONTES

A CORUÑA

84

ASOCIACIÓN DE DISMINUÍDOS PSÍQUICOS
DO BARBANZA AMICOS
RIBEIRA

A CORUÑA

85

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER DE FERROL AFAL
FERROL

A CORUÑA

86

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS
AMIVALDU

A CORUÑA

87

BEMBIBRE
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ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS CARIÑO CARIÑO

A CORUÑA

88

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS
COMPOSTELÁNS AMICO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

89

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DA
BARBANZA AMBAR

POBRA DO CARAMIÑAL

A CORUÑA

90

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DA
COMARCA DE ARZÚA E APOIO A
INTEGRACIÓN AMARAI

ARZÚA

A CORUÑA

91

ASOCIACIÓN DE MULLERES POLA
IGUALDADE

A CORUÑA

A CORUÑA

92

ASOCIACIÓN DE MULLERES XUNTANZA

BRIÓN

A CORUÑA

93

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS
CON PARÁLISIS CEREBRAL DA
CORUÑA ASPACE

SADA

A CORUÑA

94

ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON
AUTISMO E OUTROS TXD DA CORUÑA
ASPANAES
A CORUÑA

A CORUÑA

95

ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS
CON MINUSVALIDEZ PSIQUICA ASPAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

96

ASOCIACIÓN DE PAIS DO SERVIZO DE
TRATAMENTOS A NENOS CON
DISCAPACIDADES DE NOIA STAND

NOIA

A CORUÑA

97

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS CAMPANAS
DE BASTAVALES

BRIÓN

A CORUÑA

98

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE
BARRO-NOIA

NOIA

A CORUÑA

99

ASOCIACIÓN DE XORDOS DE FERROL

FERROL

A CORUÑA

100

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O
CANCRO-XUNTA PROVINCIAL DA CORUÑA A CORUÑA

A CORUÑA

101

ASOCIACIÓN GALEGA DE RESIDENCIAS E
CENTROS DE ANCIÁNS DE INCIATIVA
SOCIAL ACOLLE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

102

ASOCIACIÓN ÍNTEGRO

CABANA DE BERGANTIÑOS

A CORUÑA

103

ASOCIACIÓN PARA A INTEGRACIÓN
DE PERSOAS CO SÍNDROME DE
DOWN-CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

104

ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS
ENFERMIDADES DE RIL-ALCER CORUÑA A CORUÑA

A CORUÑA

105

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGRUPACIÓNS DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN
CIVIL DA CORUÑA
CARBALLO

A CORUÑA

136
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ASOCIACIÓN RECREATIVA E CULTURAL
LOS TILOS

TEO

A CORUÑA

106

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN
DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

107

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL DE
MINUSVÁLIDOS ASCM

FERROL

A CORUÑA

108

ASOCIACIÓN XUVENIL BRIGANTIUM

BETANZOS

A CORUÑA

109

ASOCIACIÓN XUVENIL CARBALLEIRA

BRIÓN

A CORUÑA

110

ASOCIACIÓN XUVENIL DENOCIÑA

BRIÓN

A CORUÑA

111

ASOCIACIÓN XUVENIL XUVENTUDE
DE SAN VICENTE

A BAÑA

A CORUÑA

112

CLUB XUVENIL FINISTERRE ASPRONAGA A CORUÑA

A CORUÑA

113

COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA

A CORUÑA

A CORUÑA

114

COMPLEXO UNIVERSITARIO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

71

CONCELLO DA BAÑA

A BAÑA

A CORUÑA

137

CONCELLO DA CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

138

CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL

POBRA DO CARAMIÑAL

A CORUÑA

139

CONCELLO DE ABEGONDO

ABEGONDO

A CORUÑA

140

CONCELLO DE AMES-OFICINA DO
VOLUNTARIADO DE AMES (OVA)

AMES

A CORUÑA

141

CONCELLO DE ARANGA

ARANGA

A CORUÑA

142

CONCELLO DE ARTEIXO

ARTEIXO

A CORUÑA

143

CONCELLO DE ARZÚA

ARZÚA

A CORUÑA

144

CONCELLO DE BERGONDO

BERGONDO

A CORUÑA

145

CONCELLO DE BETANZOS

BETANZOS

A CORUÑA

146

CONCELLO DE BOQUEIXÓN

BOQUEIXÓN

A CORUÑA

147

CONCELLO DE BRIÓN

BRIÓN

A CORUÑA

148

CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS BERGANTIÑOS

A CORUÑA

149

CONCELLO DE CAMARIÑAS

CAMARIÑAS

A CORUÑA

150

CONCELLO DE CAMBRE

CAMBRE

A CORUÑA

151

CONCELLO DE CARBALLO

CARBALLO

A CORUÑA

152

CONCELLO DE CARRAL

CARRAL

A CORUÑA

153

CONCELLO DE CEE

CEE

A CORUÑA

154

CONCELLO DE CERDIDO

CERDIDO

A CORUÑA

155

CONCELLO DE CESURAS

CESURAS

A CORUÑA

156
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CONCELLO DE COIRÓS

COIRÓS

A CORUÑA

157

CONCELLO DE CORCUBIÓN

CORCUBIÓN

A CORUÑA

158

CONCELLO DE CULLEREDO

CULLEREDO

A CORUÑA

159

CONCELLO DE DODRO

DODRO

A CORUÑA

160

CONCELLO DE FENE

FENE

A CORUÑA

161

CONCELLO DE FERROL

FERROL

A CORUÑA

162

CONCELLO DE FISTERRA

FISTERRA

A CORUÑA

163

CONCELLO DE LOUSAME

LOUSAME

A CORUÑA

164

CONCELLO DE MALPICA

MALPICA

A CORUÑA

165

CONCELLO DE MIÑO

MIÑO

A CORUÑA

166

CONCELLO DE MUROS

MUROS

A CORUÑA

167

CONCELLO DE MUXÍA

MUXÍA

A CORUÑA

168

CONCELLO DE NEGREIRA

NEGREIRA

A CORUÑA

169

CONCELLO DE NOIA

NOIA

A CORUÑA

170

CONCELLO DE OLEIROS

OLEIROS

A CORUÑA

171

CONCELLO DE ORDES

ORDES

A CORUÑA

172

CONCELLO DE ORTIGUEIRA

ORTIGUEIRA

A CORUÑA

173

CONCELLO DE OZA DOS RÍOS

OZA DOS RÍOS

A CORUÑA

174

CONCELLO DE PADRÓN

PADRÓN

A CORUÑA

175

CONCELLO DE PONTECESO

PONTECESO

A CORUÑA

176

CONCELLO DE PONTEDEUME

PONTEDEUME

A CORUÑA

177

CONCELLO DE PORTO DO SON

PORTO DO SON

A CORUÑA

178

CONCELLO DE RIBEIRA

RIBEIRA

A CORUÑA

179

CONCELLO DE ROIS

ROIS

A CORUÑA

180

CONCELLO DE SADA

SADA

A CORUÑA

181

CONCELLO DE SANTA COMBA

SANTA COMBA

A CORUÑA

182

CONCELLO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

183

CONCELLO DE SOBRADO

SOBRADO

A CORUÑA

184

CONCELLO DE TOURO

TOURO

A CORUÑA

185

CONCELLO DO PINO

O PINO

A CORUÑA

186

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

187

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE
MINUSVÁLIDOS DA PROVINCIA DA
CORUÑA, COGAMI CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE
VECIÑOS SALVADOR DE MADARIAGA

A CORUÑA

A CORUÑA

116

FEDERACIÓN DE ONG DE FERROLTERRA

FERROL

A CORUÑA

117

FUNDACIÓN FORMACIÓN E XESTIÓN
GALEGA FEXGA

ORDES

A CORUÑA

118

FUNDACIÓN INLADI

A CORUÑA

A CORUÑA

119

FUNDACIÓN RONSEL

A CORUÑA

A CORUÑA

120

INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL PADRE
RUBINOS

A CORUÑA

A CORUÑA

121

INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL
SOLIDARIA ICUS

A CORUÑA

A CORUÑA

122

MENIÑOS, FUNDACIÓN GALEGA PARA A
INFANCIA

A CORUÑA

A CORUÑA

123

OFICINA DE ACCIÓN SOLIDARIA DA
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

72

OFICINA DO VOLUNTARIADO DA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

73

RESIDENCIA DA TERCEIRA IDADE DE
CARANZA

FERROL

A CORUÑA

124

RESIDENCIA DE MAIORES DA POBRA
DO CARAMIÑAL

POBRA DO CARAMIÑAL

A CORUÑA

74

SOCIEDADE COMARCAL DE XORDOS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SCSSC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

125

VOLUNTARIADO SOCIAL FONSECA

A CORUÑA

A CORUÑA

126

VOLUNTARIADO SOCIAL ROGAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

127
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2.3 PROVINCIA DE LUGO
Nome da Entidade

Concello

Provincia

Pax.

AGRUPACIÓN DE SORDOS DE LUGO

LUGO

LUGO

193

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE POL

POL

LUGO

213

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE SARRIA

SARRIA

LUGO

214

ASOCIACIÓN AGORA

MONFORTE DE LEMOS

LUGO

194

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS
DEMENCIAS DE LUGO (AFALU)

LUGO

LUGO

195

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS
A MARIÑA

RIBADEO

LUGO

196

ASOCIACIÓN DE MULLERES SEPARADAS
E DIVORCIADAS DE LUGO
LUGO

LUGO

197

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E
XUBILADOS UDP DE LUGO

LUGO

LUGO

198

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E
XUBILADOS UDP DE MONTERROSO

MONTERROSO

LUGO

199

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E
XUBILADOS UDP DE RIOTORTO

RIOTORTO

LUGO

200

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E
XUBILADOS UDP O RAMALLO DE
PORTOMARÍN

PORTOMARÍN

LUGO

201

ASOCIACIÓN DE XUBILADOS DE TABOADA TABOADA

LUGO

202

ASOCIACIÓN LUCENSE DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE (ALUCEM)

LUGO

LUGO

203

ASOCIACIÓN PROMOCIÓN E
INTEGRACIÓN GITANA DE LUGO

LUGO

LUGO

204

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PAIS DE
MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE LUGO
ASPNAIS

LUGO

LUGO

205

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN
DE LUGO

LUGO

LUGO

206

ASOCIACIÓN XUVENIL E CULTURAL
ATEIBO

LUGO

LUGO

207

AUXILIA-LUGO

LUGO

LUGO

208

CENTRO SAN VICENTE DE PAÚL PARA A
RECUPERACIÓN E EDUCACIÓN DE
DEFICIENTES PSÍQUICOS

LUGO

LUGO

209
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CONCELLO DA FONSAGRADA

A FONSAGRADA

LUGO

215

CONCELLO DA PONTENOVA

A PONTENOVA

LUGO

216

CONCELLO DE ABADÍN

ABADÍN

LUGO

217

CONCELLO DE BARREIROS

BARREIROS

LUGO

218

CONCELLO DE CHANTADA

CHANTADA

LUGO

219

CONCELLO DE FOZ

FOZ

LUGO

220

CONCELLO DE GUITIRIZ

GUITIRIZ

LUGO

221

CONCELLO DE LOURENZÁ

LOURENZÁ

LUGO

222

CONCELLO DE LUGO

LUGO

LUGO

223

CONCELLO DE MONDOÑEDO

MONDOÑEDO

LUGO

224

CONCELLO DE MONTERROSO

MONTERROSO

LUGO

225

CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO PEDRAFITA

LUGO

226

CONCELLO DE POL

POL

LUGO

227

CONCELLO DE PORTOMARÍN

PORTOMARÍN

LUGO

228

CONCELLO DE RÁBADE

RÁBADE

LUGO

229

CONCELLO DE RIBADEO

RIBADEO

LUGO

230

CONCELLO DE SAMOS

SAMOS

LUGO

231

CONCELLO DE SARRIA

SARRIA

LUGO

232

CONCELLO DE TABOADA

TABOADA

LUGO

233

CONCELLO DE TRIACASTELA

TRIACASTELA

LUGO

234

CONCELLO DE VILALBA

VILALBA

LUGO

235

CONCELLO DE VIVEIRO

VIVEIRO

LUGO

236

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ASUNTOS
SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS
LABORAIS DE LUGO

LUGO

LUGO

191

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTE E
VOLUNTARIADO DE LUGO

LUGO

LUGO

192

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE MINUSVÁLIDOS DE LUGO (COGAMI LUGO) LUGO

LUGO

210

FUNDACIÓN O NOSO LAR

LUGO

211

LUGO

212

SAMOS

VOLUNTARIADO PENITENCIARIO LUCENSE LUGO

22 ❙ Programas de acción voluntaria

2.4 PROVINCIA DE OURENSE
Nome da Entidade

Concello

Provincia

Pax.

AGRUPACIÓN DE SORDOS DE OURENSE
ASO

OURENSE

OURENSE

249

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE AVIÓN

AVIÓN

OURENSE

283

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE BANDE

BANDE

OURENSE

284

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE BAÑOS DE
MOLGAS

BAÑOS DE MOLGAS

OURENSE

285

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE CALVOS DE
RANDÍN

CALVOS DE RANDÍN

OURENSE

286

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE CARTELLE

CARTELLE

OURENSE

287

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE COLES

COLES

OURENSE

288

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

289

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE VILAR DE
SANTOS

VILAR DE SANTOS

OURENSE

290

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA

OURENSE

291

AGRUPACIÓN LOCAL DE PROTECCIÓN
CIVIL, MEDIO AMBIENTE, SERVIZOS
SOCIAIS, SANIDADE, CULTURA E DEPORTES
DO CONCELLO DE CARBALLIÑO (OURENSE) O CARBALLIÑO

OURENSE

292

AMIGOS DA TERRA GALICIA

OURENSE

OURENSE

250

ASOCIACIÓN AIXIÑA-OURENSE

OURENSE

OURENSE

251

ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE

OURENSE

OURENSE

252

ASOCIACIÓN CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS

OURENSE

OURENSE

253

ASOCIACIÓN CERTEIRO

NOGUEIRA DE RAMUÍN

OURENSE

254

ASOCIACIÓN COMARCAL DE
PENSIONISTAS Y JUBILADOS-UDP
DO BARCO DE VALDEORRAS

O BARCO DE VALDEORRAS

OURENSE

255

ASOCIACIÓN CULTURAL A RAIA

CALVOS DE RANDÍN

OURENSE

256

ASOCIACIÓN CULTURAL VAGALUME
VALDEORRAS

O BARCO DE VALDEORRAS

OURENSE

257
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER DE OURENSE AFAOR
OURENSE

OURENSE

258

ASOCIACIÓN DE PAIS A FAVOR DAS
PERSOAS CON RETRASO MENTAL DE
OURENSE-ASPANAS

OURENSE

OURENSE

259

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E
XUBILADOS DA RÚA UDP

A RÚA

OURENSE

260

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E XUBILADOS UDP DE CHANDREXA DE QUEIXA CHANDREXA DE QUEIXA

OURENSE

261

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E
XUBILADOS DE LAROUCO UDP

LAROUCO

OURENSE

262

ASOCIACIÓN DE VIÚVAS MARÍA ANDREA OURENSE

OURENSE

263

ASOCIACIÓN DE CARIDAD DE SAN
VICENTE DE PAÚL VOLUNTARIAS DE
LA CARIDAD

A RÚA

OURENSE

264

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O
CANCRO DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

265

ASOCIACIÓN FOLIÓN POMBARIÑOS,
SAN MARTÍN

MANZANEDA

OURENSE

266

ASOCIACIÓN JUVENIL JUVENMAR

PADRENDA

OURENSE

267

ASOCIACIÓN LOCAL DE PENSIONISTAS
Y JUBILADOS DE VILAMARTÍN DE
VALDEORRAS UDP OURENSE

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS OURENSE

268

ASOCIACIÓN ORENSANA DE AYUDA
AL TOXICÓMANO-ATOX

OURENSE

OURENSE

269

ASOCIACIÓN OURENSANA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

OURENSE

OURENSE

270

ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS
ENFERMIDADES RENAIS DE OURENSE
ALCER

OURENSE

OURENSE

271

ASOCIACIÓN RECURSO COMUNITARIO
CONTRA A EXCLUSIÓN SOCIAL KOMUNAL OURENSE

OURENSE

272

ASOCIACIÓN XUVENIL AMENCER

OURENSE

OURENSE

273

ASOCIACIÓN XUVENIL ENROQUE

OURENSE

OURENSE

274

CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

275

CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
O VISO

SARREAUS

OURENSE

276

CENTRO SOCIAL DE MACEDA

MACEDA

OURENSE

239

CENTRO SOCIAL DE PETÍN

PETÍN

OURENSE

240

CENTRO SOCIAL DE RIBADAVIA

RIBADAVIA

OURENSE

241
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CENTRO SOCIAL DE VERÍN

VERÍN

OURENSE

242

CENTRO SOCIAL DE VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO

OURENSE

243

CENTRO SOCIAL DE XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA

OURENSE

244

CENTRO SOCIAL DO BARCO DE
VALDEORRAS

O BARCO DE VALDEORRAS

OURENSE

245

CENTRO SOCIAL PUENTE PELAMIOS

OURENSE

OURENSE

246

CIMO, ENTIDADE PRESTADORA DE
SERVIZOS

OURENSE

OURENSE

277

COMITÉ CIDADÁN ANTI-SIDA DE
OURENSE

OURENSE

OURENSE

278

CONCELLO DA GUDIÑA

A GUDIÑA

OURENSE

293

CONCELLO DA PEROXA

PEROXA

OURENSE

294

CONCELLO DE ALLARIZ

ALLARIZ

OURENSE

295

CONCELLO DE AMOEIRO

AMOEIRO

OURENSE

296

CONCELLO DE ARNOIA

ARNOIA

OURENSE

297

CONCELLO DE AVIÓN

AVIÓN

OURENSE

298

CONCELLO DE BALTAR

BALTAR

OURENSE

299

CONCELLO DE BARBADÁS

BARBADÁS

OURENSE

300

CONCELLO DE BEADE

BEADE

OURENSE

301

CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN

CALVOS DE RANDÍN

OURENSE

302

CONCELLO DE CARTELLE

CARTELLE

OURENSE

303

CONCELLO DE CASTRELO DO VAL

CASTRELO DO VAL

OURENSE

304

CONCELLO DE CELANOVA

CELANOVA

OURENSE

305

CONCELLO DE CENLLE

CENLLE

OURENSE

306

CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA

CHANDREXA DE QUEIXA

OURENSE

307

CONCELLO DE COLES

COLES

OURENSE

308

CONCELLO DE CUALEDRO

CUALEDRO

OURENSE

309

CONCELLO DE ESGOS

ESGOS

OURENSE

310

CONCELLO DE LAZA

LAZA

OURENSE

311

CONCELLO DE MACEDA

MACEDA

OURENSE

312

CONCELLO DE MANZANEDA

MANZANEDA

OURENSE

313

CONCELLO DE MELÓN

MELÓN

OURENSE

314

CONCELLO DE MONTERREI

MONTERREI

OURENSE

315

CONCELLO DE MUÍÑOS

MUÍÑOS

OURENSE

316

CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN

NOGUEIRA DE RAMUÍN

OURENSE

317
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CONCELLO DE OÍMBRA

OÍMBRA

OURENSE

318

CONCELLO DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

319

CONCELLO DE PADRENDA

PADRENDA

OURENSE

320

CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR

PEREIRO DE AGUIAR

OURENSE

321

CONCELLO DE POBRA DE TRIVES

POBRA DE TRIVES

OURENSE

322

CONCELLO DE PORQUEIRA

PORQUEIRA

OURENSE

323

CONCELLO DE PUNXÍN

PUNXÍN

OURENSE

324

CONCELLO DE QUINTELA DE LEIRADO

QUINTELA DE LEIRADO

OURENSE

325

CONCELLO DE RAMIRÁS

RAMIRÁS

OURENSE

326

CONCELLO DE RIBADAVIA

RIBADAVIA

OURENSE

327

CONCELLO DE RIÓS

RIÓS

OURENSE

328

CONCELLO DE RUBIÁ

RUBIÁ

OURENSE

329

CONCELLO DE SAN XOÁN DE RÍO

SAN XOÁN DE RÍO

OURENSE

330

CONCELLO DE SANDIÁS

SANDIÁS

OURENSE

331

CONCELLO DE SARREAUS

SARREAUS

OURENSE

332

CONCELLO DE TOÉN

TOÉN

OURENSE

333

CONCELLO DE TRASMIRAS

TRASMIRAS

OURENSE

334

CONCELLO DE VERÍN

VERÍN

OURENSE

335

CONCELLO DE VIANA DO BOLO

VIANA DO BOLO

OURENSE

336

CONCELLO DE VILAMARÍN

VILAMARÍN

OURENSE

337

CONCELLO DE VILAR DE BARRIO

VILAR DE BARRIO

OURENSE

338

CONCELLO DE VILAR DE SANTOS

VILAR DE SANTOS

OURENSE

339

CONCELLO DE VILARDEVÓS

VILARDEVÓS

OURENSE

340

CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO

VILARIÑO DE CONSO

OURENSE

341

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA

OURENSE

342

CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA

XUNQUEIRA DE AMBÍA

OURENSE

343

CONCELLO DE XUNQUEIRA DE
ESPADANEDO

XUNQUEIRA DE ESPADANEDO OURENSE

344

CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS O BARCO DE VALDEORRAS

OURENSE

345

CONCELLO DO CARBALLIÑO

O CARBALLIÑO

OURENSE

346

CONCELLO DOS BLANCOS

OS BLANCOS

OURENSE

347

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

348

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIÓNS DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
DA PROVINCIA DE OURENSE-DISCAFIS

OURENSE

OURENSE

279
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MULLERES
RURAIS DE OURENSE
OURENSE

OURENSE

280

FOGAR DO MAIOR DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

247

FUNDACIÓN FESTA DA ISTORIA

OURENSE

OURENSE

281

MANCOMUNIDADE TERRA DE CELANOVA CELANOVA

OURENSE

349

MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL
VOLUNTARIA CONSO-FRIEIRAS

A GUDIÑA

OURENSE

350

MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA
COMARCA DE VERÍN

VERÍN

OURENSE

351

MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL
VOLUNTARIA DE CONCELLOS DO RIBEIRO BEADE

OURENSE

352

MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE
MUNICIPIOS DA COMARCA DA LIMIA

OURENSE

353

XINZO DE LIMIA
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2.5 PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Nome da Entidade

Concello

Provincia

Pax.

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE CAMBADOS

CAMBADOS

PONTEVEDRA 429

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE MEIS

MEIS

PONTEVEDRA 430

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE RIBADUMIA

RIBADUMIA

PONTEVEDRA 431

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE SOUTOMAIOR

SOUTOMAIOR

PONTEVEDRA 432

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES

PONTEVEDRA 433

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL SAN PAIO DA
ESTRADA

PONTEVEDRA 434

A ESTRADA

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL UNIÓN PENINSULAR
DO GROVE
O GROVE

PONTEVEDRA 435

ALDEAS INFANTILES DE GALICIA

VIGO

PONTEVEDRA 358

ALENTO

VIGO

PONTEVEDRA 359

ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA
CONTRA LA DROGA EN VIGO-ALBORADA
VOLUNTARIADO
VIGO

PONTEVEDRA 360

ASOCIACIÓN CULTURAL TRAS SAN XOAN VILA DE CRUCES

PONTEVEDRA 361

ASOCIACIÓN DE CARIDAD SANTIAGO
APÓSTOL

CANGAS DO MORRAZO

PONTEVEDRA 362

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES A
XUNTANZA

VIGO

PONTEVEDRA 363

ASOCIACIÓN DE DIMINUÍDOS FÍSICOS E
PSÍQUICOS DE MOS (ASODIFISI)
MOS

PONTEVEDRA 364

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
AMIZADE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 365

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DO
BAIXO MIÑO VONTADE

TOMIÑO

PONTEVEDRA 366

ASOCIACIÓN DE ESTUDANTES GALEGOS
PARA A AXUDA SOCIAL
VIGO

PONTEVEDRA 367

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER DA COMARCA
DO MORRAZO. AFAMO
MOAÑA

PONTEVEDRA 368
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE
AYUDA A ENFERMOS PSÍQUICOS ALBA PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 369

ASOCIACIÓN DE MARKETING SOCIAL
ADEMAS

PONTEVEDRA 370

VIGO

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DO DEZA LALÍN

PONTEVEDRA 371

ASOCIACIÓN DE MULLERES BRINCADEIRA VILA DE CRUCES

PONTEVEDRA 372

ASOCIACIÓN DE MULLERES O AGARIMO
DO DEZA
VILA DE CRUCES

PONTEVEDRA 373

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS
A NOSA SEÑORA DO SOCORRO

CUNTIS

PONTEVEDRA 374

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS
AGARIMO DE PILOÑO

VILA DE CRUCES

PONTEVEDRA 375

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS
DE CAMANZO

VILA DE CRUCES

PONTEVEDRA 376

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS
DE CASTRO

A ESTRADA

PONTEVEDRA 377

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS
DE CODESEDA

A ESTRADA

PONTEVEDRA 378

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS
DE DORNELAS

SILLEDA

PONTEVEDRA 379

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS
DE LAGARTÓNS

A ESTRADA

PONTEVEDRA 380

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS
PENA DE FRANCIA

DOZÓN

PONTEVEDRA 381

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS
VIRXEN DO FARO

RODEIRO

PONTEVEDRA 382

ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA
DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 383

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS A COSTIÑA

VILA DE CRUCES

PONTEVEDRA 384

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE OLLARES

VILA DE CRUCES

PONTEVEDRA 385

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE
SANTA RITA DE AÑOBRE

VILA DE CRUCES

PONTEVEDRA 386

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DEZA DE
MERZA

VILA DE CRUCES

PONTEVEDRA 387

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS SOCIAIS
DO DEZA
LALÍN

PONTEVEDRA 388

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS XENTE
DO TEA

PONTEAREAS

PONTEVEDRA 389

ASOCIACIÓN DE XORDOS DE VIGO

VIGO

PONTEVEDRA 390
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O
CANCRO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 391

ASOCIACIÓN FREIJEIRO DE AXUDA Ó
NECESITADO AFAN

VIGO

PONTEVEDRA 392

ASOCIACIÓN LAR PRO SAÚDE MENTAL

VILAGARCÍA DE AROUSA

PONTEVEDRA 393

ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE
DOWN DE PONTEVEDRA

VIGO

PONTEVEDRA 394

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y
EL DESARROLLO DEL AFRICANO

VIGO

PONTEVEDRA 395

ASOCIACIÓN PONTEVEDRESA PARA A
SÍNDROME DE DOWN XUNTOS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 396

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE
MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DA PROVINCIA
DE PONTEVEDRA ASPANAEX
VIGO

PONTEVEDRA 397

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGRUPACIÓNS DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN
CIVIL DE PONTEVEDRA
O GROVE

PONTEVEDRA 436

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
PENSIONISTAS E XUBILADOS DE
PONTEVEDRA EN VIGO UDP

VIGO

PONTEVEDRA 398

ASOCIACIÓN RURAL DE AMAS DE
CASA DE ARNOIS

A ESTRADA

PONTEVEDRA 399

ASOCIACIÓN SAN XEROME EMILIANI

A GUARDA

PONTEVEDRA 400

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL
ASPASACO

VIGO

PONTEVEDRA 401

ASOCIACIÓN SOLIDARIA E DE APOIO
DIRECTO A PERSOAS VIVINDO CON
VIH/SIDA (ASADIR)

VIGO

PONTEVEDRA 402

ASOCIACIÓN XUVENIL ABERTAL

VIGO

PONTEVEDRA 403

ASOCIACIÓN XUVENIL XENTENOVA

VIGO

PONTEVEDRA 404

AXUDA CIVIL DE GALICIA

MOAÑA

PONTEVEDRA 405

CÁRITAS DIOCESANA DE TUI-VIGO

VIGO

PONTEVEDRA 406

CASA DE REPOSO NUESTRA SEÑORA
DE LA SALUD

VIGO

PONTEVEDRA 407

CENTRO CULTURAL, ARTÍSTICO E
RECREATIVO DE VALLADARES

VIGO

PONTEVEDRA 408

CONCELLO DA ESTRADA

A ESTRADA

PONTEVEDRA 437

CONCELLO DA GUARDA

A GUARDA

PONTEVEDRA 438

CONCELLO DA ILLA DE AROUSA

A ILLA DE AROUSA

PONTEVEDRA 439
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CONCELLO DAS NEVES

AS NEVES

PONTEVEDRA 440

CONCELLO DE AGOLADA

A GOLADA

PONTEVEDRA 441

CONCELLO DE BARRO

BARRO

PONTEVEDRA 442

CONCELLO DE CATOIRA

CATOIRA

PONTEVEDRA 443

CONCELLO DE CRECENTE

CRECENTE

PONTEVEDRA 444

CONCELLO DE FORCAREI

FORCAREI

PONTEVEDRA 445

CONCELLO DE GONDOMAR

GONDOMAR

PONTEVEDRA 446

CONCELLO DE LALÍN

LALÍN

PONTEVEDRA 447

CONCELLO DE MEIS

MEIS

PONTEVEDRA 448

CONCELLO DE MONDARIZ

MONDARIZ

PONTEVEDRA 449

CONCELLO DE PONTEAREAS

PONTEAREAS

PONTEVEDRA 450

CONCELLO DE PONTECALDELAS

PONTECALDELAS

PONTEVEDRA 451

CONCELLO DE PONTECESURES

PONTECESURES

PONTEVEDRA 452

CONCELLO DE PORRIÑO

PORRIÑO

PONTEVEDRA 453

CONCELLO DE RODEIRO

RODEIRO

PONTEVEDRA 454

CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS

SALCEDA DE CASELAS

PONTEVEDRA 455

CONCELLO DE SANXENXO

SANXENXO

PONTEVEDRA 456

CONCELLO DE SILLEDA

SILLEDA

PONTEVEDRA 457

CONCELLO DE SOUTOMAIOR

SOUTOMAIOR

PONTEVEDRA 458

CONCELLO DE TOMIÑO

TOMIÑO

PONTEVEDRA 459

CONCELLO DE TUI

TUI

PONTEVEDRA 460

CONCELLO DE VALGA

VALGA

PONTEVEDRA 461

CONCELLO DE VIGO

VIGO

PONTEVEDRA 462

CONCELLO DE VILA DE CRUCES

VILA DE CRUCES

PONTEVEDRA 463

CONCELLO DO GROVE

O GROVE

PONTEVEDRA 464

CONCELLO DO ROSAL

O ROSAL

PONTEVEDRA 465

CONFEDERACIÓN GALEGA DE
MINUSVÁLIDOS-PONTEVEDRA

VIGO

PONTEVEDRA 409

CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR

VIGO

PONTEVEDRA 410

COORDINADORA PARA O ESTUDO DOS
MAMÍFEROS MARIÑOS (CEMMA)

NIGRÁN

PONTEVEDRA 411

ESCOLA DE FORMACIÓN SOCIAL DE VIGO VIGO

PONTEVEDRA 412

FEDERACIÓN ASPASACE GALICIA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 413

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ALEGRÍA

VIGO

PONTEVEDRA 414
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FUNDACIÓN COSTA GALICIA

VIGO

PONTEVEDRA 415

FUNDACIÓN CUME PARA O DESENVOLVEMENTO DE CULTURAS E POBOS

VIGO

PONTEVEDRA 416

FUNDACIÓN ÉRGUETE

VIGO

PONTEVEDRA 417

FUNDACIÓN GALEGA SÍNDROME DE DOWN VIGO

PONTEVEDRA 418

FUNDACIÓN MARCO

VIGO

PONTEVEDRA 419

FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL
GITANO

VIGO

PONTEVEDRA 420

FUNDACIÓN TUTELAR GALEGA PARA
MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS SÁLVORA

VIGO

PONTEVEDRA 421

MANCOMUNIDADE DO PARADANTA

A CAÑIZA

PONTEVEDRA 466

MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN
VALLADARES

VIGO

PONTEVEDRA 422

OFICINA DE VOLUNTARIADO DA
MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DO BAIXO MIÑO

TUI

PONTEVEDRA 467

PLAN COMUNITARIO DE TEIS

VIGO

PONTEVEDRA 423

PLATAFORMA DO VOLUNTARIADO DE VIGO VIGO

PONTEVEDRA 424

RESIDENCIA O SEIXO

VIGO

PONTEVEDRA 425

RESIDENCIA PAZ Y BIEN DE TUI

TUI

PONTEVEDRA 426

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

VIGO

PONTEVEDRA 427

UNIDAD ESPECIAL DE PERROS
ANTICATÁSTROFE Y SALVAMENTO UEPAS VIGO

PONTEVEDRA 428

UNIVERSIDADE DE VIGO

PONTEVEDRA 357

VIGO
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PROGRAMAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA

3. PROGRAMAS DAS ENTIDADES

3.1 ENTIDADES DE ÁMBITO AUTONÓMICO

ASOCIACIÓN ANCIÁNS DO MUNDO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Coa denominación Anciáns do Mundo nace, no ano 1999, esta organización sen ánimo de lucro,
baixo a vontade e o propósito de que os anciáns do mundo acaden para as súas vidas todas as
melloras posibles —sanitarias, sociais, económicas, afectivas, etc.—. Rexistrada no Ministerio do
Interior e na Xunta de Galicia, estende o seu abano a nivel nacional e internacional, con actividades
moi variadas.
Na actualidade, está apoiada por un gran número de socios e persoas voluntarias que exercen o
compromiso que adquiriron no seu día, a través da súa entrega naquelas actuacións para as que son
requiridos, tales como:
1. Buscar as axudas necesarias para a procura de erradicar a extrema pobreza na que viven
algúns anciáns, no eido nacional e no internacional, financiando proxectos de infraestruturas en xeral e dilixencias en particular.
2. Intentando mitigar a indiferenza ancestral cara ó mundo do ancián.
3. Demandándolles ós organismos competentes o aval para o acceso de todos os anciáns ás
súas necesidades non cubertas.
4. Buscando os órganos apropiados para a canalización das demandas do ancián.
5. Potenciando e promovendo campañas de mentalización e cursos de formación para unha
mellor disposición e atención ó ancián necesitado.
6. Paliando a soidade e o desamparo.
7. Colaborando con toda aquela asociación cuxos obxectivos sexan semellantes ou complementarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todos os anciáns onde queira que estean e que, dalgún xeito, presenten carencias profundas afectivas, sanitarias, alimenticias, de vivenda, económicas, de mínimas ou esenciais infraestruturas, etc.
A ONG Anciáns do Mundo establece como principio a reinserción social das persoas senís.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores que, levadas da súa boa vontade, desexen colaborar coa nosa organización, na procura de acadar as mellores condicións de vida para os anciáns do mundo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Feáns, 3D-2°B
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 596 960
Correo electrónico: ANCIMUND@terra.es
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ARQUIVO DO REINO DE GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Arquivo do Reino de Galicia foi creado no ano 1775 polo rei Carlos III, coa finalidade de recoller
e poñer ó servizo dos cidadáns os documentos creados pola Real Audiencia de Galicia. O antigo
Tribunal de Xustiza é o órgano de goberno con xurisdición en toda Galicia, creada polos Reis
Católicos a partir do ano 1480. O arquivo é hoxe un centro moderno encargado da recollida, custodia e posta á disposición de todos os cidadáns da documentación de ámbito galego ou provincial
xerada por diversos organismos de carácter xudicial e administrativo con sede na provincia da
Coruña.
As actividades que o arquivo desenvolve teñen que ver coas funcións que ten asignadas, é dicir:
1. Recibir transferencias documentais dos organismos administrativos que legalmente están
obrigados a remitirlle documentación
2. Darlles un tratamento técnico ós fondos que recibe e custodia: identificalos, valoralos,
organizalos e describilos, respectando e reconstruíndo o contexto administrativo no que se
produciron.
3. Conservar fisicamente os fondos, preservándoos da súa deterioración e restaurando aqueles que se atopen en mal estado.
4. Facelos accesibles ás administracións que os remitiron e ós cidadáns que desexen consultalos, de acordo coas leis que regulan o acceso ós documentos.
5. Difundir a súa existencia por medio de exposicións, publicacións e visitas escolares.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todos os cidadáns e, particularmente, ós que necesitan localizar antecedentes administrativos por
motivos persoais e familiares (busca de antecedentes xenealóxicos, xustificación de propiedades) ou
profesionais (acreditación de servizos prestados...) e ós investigadores interesados na historia de
Galicia.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que se atope interesada no programa de voluntariado que desenvolvemos: preservación documental e difusión dos fondos do Arquivo do Reino de Galicia.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Xardín de San Carlos, s/n
15001 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 209 251 - 981 200 389
Fax: 981 227 094
Correo electrónico: arq.reino.galicia@xunta.es
Páxina web: www.xunta.es/conselle/cultura/index.htm
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E AMIGOS DO PROXECTO HOME GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Familias e Amigos do Proxecto Home é o marco onde se encadran os pais, familiares e amigos dos usuarios que seguen o programa educativo-terapéutico para a rehabilitación de
persoas adictas, Proxecto Home Galicia, promovido pola Fundación Monte do Gozo. Tamén quedan
integrados nesta asociación todos aqueles colaboradores e amigos que, sen ter relación directa co
programa educativo-terapéutico, prestan a súa axuda e desinteresada colaboración.
A Asociación de Familias e Amigos do Proxecto Home Galicia, que naceu o 23 de decembro de
1991, xorde a medida que se vai desenvolvendo un traballo coas familias dos usuarios e usuarias
de Proxecto Home Galicia e vendo a necesidade urxente de crear unha asociación que sirva para dar
unha estrutura de apoio e unha mellor coordinación no traballo coas familias. Na actualidade, a
Asociación de Familias e Amigos do Proxecto Home Galicia conta con 4.212 socios.
Os nosos fins como asociación son:
1. Colaborar no labor de prevención e loita contra todas as formas de adiccións.
2. Facilitarlles o acceso, a través dos pisos de apoio a toxicómanos, ó programa educativoterapéutico Proxecto Home Galicia a todos aqueles usuarios que carecen de recursos e dun
núcleo familiar de referencia que facilite o seu proceso de rehabilitación.
3. Informar a todos os asociados sobre o desenvolvemento do Proxecto Home.
4. Promover e compartir experiencias de ámbito familiar.
5. Promover, impulsar e desenvolver actividades culturais, artísticas, sociais, etc. que se consideren útiles como complemento da terapia de Proxecto Home Galicia.
6. Colaborar para resolver os problemas humanos do proxecto ou das familias da asociación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van destinadas principalmente a tres colectivos:
1. Toxicómanos e persoas adictas en proceso de rehabilitación que carecen de recursos e dun
contorno familiar para afrontar o programa de rehabilitación do Proxecto Home Galicia.
2. Familias de usuarios do programa educativo-terapéutico Proxecto Home Galicia.
3. Socios e socias da asociación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na rehabilitación e reinserción social de persoas adictas e na atención ás súas familias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Val de Deus, nº 18
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 572 524 e Fax: 981 573 606
Persoa de contacto: Manuel Rodríguez Iglesias (presidente da asociación)
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ASOCIACIÓN DO TELÉFONO DA ESPERANZA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación voluntaria de acción social. A nosa función básica consiste na intervención
de urxencia en situacións de crises psíquicas, psicosociais ou ético-morais de todo tipo: suicidio e
a súa prevención, depresións, conflitividade familiar e de parella, adiccións, alteracións psicolóxicas, marxinación, desinformación e indefensión, estados de soidade e incomunicación, etc.
A Asociación Española del Teléfono de la Esperanza (Asetes) iniciou a súa andaina no ano 1978, cun
centro en Sevilla e, na actualidade, traballamos en 20 centros en España e nun en Bogotá
(Colombia), aínda que estamos en pleno desenvolvemento en varios países: outros dous centros en
Colombia (Medellín e Cali), Arxentina, Ecuador, Honduras, Chile, Bolivia, Brasil e Atlanta (EE.UU).
Ademais, estamos iniciando tamén a apertura de varios centros noutras cidades de España.
En principio, o contacto é telefónico. Unha parte das chamadas resolven a demanda coa propia chamada. Algunhas problemáticas expostas son derivadas a centros específicos de axuda para o problema consultado; outras chamadas resólvense, de acordo coa súa urxencia ou características especiais, cunha cita con algún dos departamentos de profesionais voluntarios do noso equipo —psicólogos, psiquiatras, orientadores familiares, traballadores sociais, asesor xurídico, etc.As actuacións que debe levar a cabo o voluntariado son: atención telefónica, atención persoal mediante
voluntarios profesionais, cursos preventivos, labores de difusión do Teléfono da Esperanza, formación inicial e continuada.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As características do noso servizo, atendido as vinte e catro horas de cada día e apoiado polos
voluntarios cunha formación específica en atención en crises e escoita activa, permítelles ás persoas que se poñen en contacto con nós contar cun apoio especializado para o afrontamento dos seus
problemas.
O noso servizo vai dirixido a persoas en estados de soidade e incomunicación, trastornos psicolóxicos transitorios ou crónicos, problemas familiares e de relación, ideas ou plan suicida e tamén á
poboación en xeral, como prevención destas situacións.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
A poboación en xeral. Calquera persoa maior de idade disposta a recibir unha formación específica
previa e que desexe colaborar na asociación.Tamén colectivos específicos como psicólogos, avogados, psiquiatras, traballadores sociais, orientadores familiares.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Oviedo, nº 2-4º A
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 600 940 120
Corr. elect.: santiago@telefonodelaesperanza.org
Páxina web: www.telefonodelaesperanza.org
Persoa de contacto: Mª del Carmen Vázquez Alemán
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ASOCIACIÓN FIBROMIALXIA. AGAFI
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Agafi é unha institución de carácter benéfico, sen ánimo de lucro, formada por persoas afectadas por
esa doenza.
Foi constituída en setembro do ano 2000 e desenvolve as súas actividades en toda Galicia.
A fibromialxia é unha enfermidade crónica que ocasiona dor musculoesquelética xeneralizada ou
localizada e un esgotamento profundo, acusándose de forma máis aguda por ciclos.
Na actualidade, contamos con máis de 1.000 socios, que son persoas afectadas pola doenza.
Os voluntarios son persoas que poden ou non padecer a enfermidade e que colaboran no desenvolvemento das actividades que a continuación indicamos:
1.
2.
3.
4.

Darlles información ós afectados que veñen polo local ou ben telefonicamente.
Organizar actividades.
Campañas de información e sensibilización, dirixidas á poboación en xeral.
Colaborar no traballo administrativo e burocrático.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a:
1. Persoas que padecen a enfermidade.
2. Familiares das persoas coa enfermidade.
3. Poboación en xeral.
Entre os nosos obxectivos, figura promover a concienciación social con campañas informativas e
foros de debate e constitúe parte activa e afectada no eido sanitario a implantación dun programa de
acción sanitaria, cun protocolo de intervención médica que agrupe criterios arredor dos afectados
de fibromialxia, que impulse a investigación e o recoñecemento de terapias alternativas na paliación
da dor...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención das necesidades das persoas con
fibromialxia.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa do Home Santo, nº 10-baixo
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 574 593
Correo electrónico: agafi agafi.org
Horario: martes e xoves de 16:30 a 19:30 horas e mércores de 10:30 a 13:30 horas
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ASOCIACIÓN MOVEMENTO POLOS DEREITOS CIVÍS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Movemento polos Dereitos Civís é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída en
2003, para promover unha institución composta por organizacións sociais e que vele polos dereitos
fundamentais.
Está formada por un importante número de socios, xa que ten 4 organizacións recoñecidas no seu
seo e 8 voluntarios. Os voluntarios teñen idades entre os 18 e 35 anos e son estudantes de dereito,
avogados en exercicio e filólogos que colaboran no desenvolvemento das actividades que a continuación indicamos:
1.
2.
3.
4.

Redacción de informes.
Asesoramento xurídico.
Redacción de queixas, recursos, peticións e denuncias.
Campañas de información e sensibilización.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a todos os colectivos sociais existentes en Galicia. Recibimos,
escoitamos e asesoramos a todas aquelas persoas ou colectivos que nos presenten situacións e
acontecementos que se poidan considerar vulneracións dos dereitos fundamentais. Posteriormente,
estudamos unha campaña de posta en coñecemento destes feitos por medio da solicitude de reunións coas administracións involucradas, queixas, peticións e divulgación mediática.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Estudantes ou licenciados en xornalismo, dereito ou económicas e, por suposto, calquera persoa
que, sen ser estudante ou licenciado nas anteriores carreiras, teña interese nos temas que tratamos
e que posúa iniciativa para levar adiante os proxectos que presentemos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Campo do Forno, 1-baixo
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 564 300
Fax: 981 571 082
Correo electrónico: movimentopolosdireitoscivis@hotmail.com
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CÁRITAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Cáritas é unha entidade sen ánimo de lucro que traballa dende 1947 no campo da acción social. É
o organismo oficial da igrexa católica para promover, orientar e coordinar a acción social da Diocese
de Santiago de Compostela, co fin de axudar á promoción humana e ó desenvolvemento integral das
persoas, loitando pola xustiza e denunciando as causas que a xeran.
Cáritas organízase territorialmente a través da estrutura seguinte: Cáritas Diocesana, Cáritas interparroquiais (A Coruña, Bergantiños, Santiago, Arousa, Pontevedra e Ribadumia), e Cáritas parroquiais.
Na actualidade, contamos con más de 1.000 voluntarios distribuídos nos diferentes programas desenvolvidos no territorio diocesano:
1. Voluntariado: animación, promoción e formación do voluntariado.
2. Promoción e sensibilización: distribución, publicidade e propaganda.
3. Atención primaria: acollida e atención básica ás persoas en estado de necesidade,e de
emerxencias sociais, comedores, roupeiros, etc.
4. Programas de muller: integración de mulleres maltratadas, pisos de acollida, programa
Vagalume, programa Candela, escola de nais....
5. Programas socio-sanitarios: atención enfermos sida, tuberculose, alcohólicos...
6. Infancia e xuventude: programa Mentor, escola infantil, escola de tempo libre e colonias de
verán, aulas de apoio e natureza, ludoteca,etc.
7. Cooperación internacional, inmigración e traballo: axudas por emerxencias, proxectos de
cooperación ó desenvolvemento, acollida a inmigrantes,etc...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
1.Poboación en xeral (denuncia, sensibilización e implicación). 2. Persoas, familias ou colectivos
que se atopen nun estado de necesidade que poida propiciar a súa exclusión. 3. Opción preferencial
polas persoas e colectivos que ninguén atende.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas con máis de 18 anos que se comprometan a asumir de forma desinteresada e gratuíta as
tarefas adecuadas ás súas aptitudes, actitudes, posibilidades e formación no programa que desexen.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ San Francisco, nº 40
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 581 542 - 981 554 433
Fax: 981 572 005
Páxina web: cdsantiago.org
Corr. elect.: caritascorreo@inicia.es
Persoa contacto: Anuncio Mouriño Rañó (responsable Dpto. de Voluntariado)
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CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGUE DE GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Centro de Transfusión de Galicia (CTG), dependente da Consellería de Sanidade, procesa as doazóns de sangue que se realizan cada día en Galicia e subministra compoñentes sanguíneos as 24
horas do día a todos os centros sanitarios da comunidade autónoma, para que poidan desenvolver
a súa actividade asistencial.
En agosto de 1993 comezaba o noso labor, cando Galicia ocupaba o derradeiro lugar de España en
taxa de doazón de sangue (25 doazóns por cada 1.000 habitantes e ano). O desenvolvemento de
intensas campañas informativas e o achegamento deste acto solidario ós cidadáns mediante o desprazamento diario de unidades móbiles permitiu que, nos dez anos de actividade do CTG, Galicia
fose a comunidade de maior crecemento, cun incremento de máis do 70% no número de doazóns
de sangue. Isto permitiu acadar dende o ano 2000 a taxa de doazón de sangue recomendada pola
OMS para cubrir as necesidades dos hospitais galegos.
Na actualidade, dispoñemos de locais de atención ó doador de sangue nas sete grandes cidades
galegas e dez unidades móbiles percorren todos os días os núcleos principais de poboación dos
concellos, parroquias, barrios das grandes cidades, centros de ensino, empresas...
No ano 2004, en Galicia precisaremos máis de 125.000 doazóns de sangue para cubrir todas as
necesidades dos nosos hospitais, que cada día realizan unha media de 500 intervencións cirúrxicas
e atenden máis de 2.700 urxencias.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
1. Promoción da doazón de sangue voluntaria e altruísta, para que os cidadáns doen sangue
de xeito regular (polo menos unha vez ó ano).
2. Colaboración con entidades de acción voluntaria que queren establecer sinerxías de actuación co CTG, para o mellor cumprimento dos obxectivos das entidades colaboradoras.
3. Incorporación de voluntarios ó programa de voluntariado do CTG, para desenvolver actividades informativas sobre este xesto altruísta no seu eido.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas maiores de 16 anos que desexen colaborar na súa vila, cidade, lugar de traballo ou centro
de ensino, na promoción da doazón de sangue.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Monte da Condesa, s/n
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono gratuíto: 900 100 828
Correo electrónico: doadoressangue.ctg @sergas.es
Páxina web: www.ctg.es
Persoa de contacto: Antonio Carcedo Calvo
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CENTRO DON BOSCO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Centro Don Bosco é unha entidade que se dedica ó tempo libre educativo en xeral. Está conformado por outras entidades e asociacións. que recollen nas súas finalidades aspectos específicos do
tempo libre: natureza, actividades educativas, actividades culturais e sociais, formación en tempo
libre e voluntariado... Todas as entidades que forman o Centro Don Bosco de Santiago son entidades sen ánimo de lucro.
O Centro Don Bosco ten un carácter local, provincial ou autonómico, dependendo de cada unha das
entidades membros. Leva máis de 20 anos dedicado ó tempo libre educativo.
Algunhas das actividades que se fan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Campamentos de verán e campamentos urbanos.
Ludotecas.
Apoio escolar.
Actividades de integración.
Actividades deportivas.
Actividades de interculturalidade.
Cursos de idiomas.
Cíber: cursos de informática básica.
Obradoiros de diferentes tipos.
Acampadas.
Campañas de sensibilización social.
Excursións.
Teatro e música.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Os destinatarios do Centro Don Bosco son rapaces e rapazas, a partir dos 5 anos en adiante. A proposta do Centro Don Bosco é aberta e non require ningunha condición para os participantes.
O Centro Don Bosco abre as súas portas todos os días da semana e, dependendo da actividade que
sexa, ten un horario ou outro.
A nosa intención é facer do tempo libre un ámbito de formación integral e de desenvolvemento persoal que favoreza a adquisición de valores, como o respecto, a solidariedade, o compromiso, a paz,
o compañeirismo... Todo nun ambiente divertido e san.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na animación do tempo libre e traballar con
rapaces e rapazas de 5 a 30 anos. Apoiamos a formación dos nosos colaboradores sufragando gastos nos cursos oficiais de monitores de tempo libre.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Belvís, nº 2
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 582 243
Correo electrónico: cxdonbosco@cxdonbosco.org
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COLEXIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABALLO SOCIAL E
ASISTENTES SOCIAIS DE GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Colexio Oficial de Traballadores Sociais de Galicia encárgase da loita e defensa dos dereitos dos
seus colexiados, da súa formación, asesoramento xurídico, etc. Na actualidade, está a desenvolver
o programa de voluntariado especializado, a través do que se pretende organizar un servizo de
voluntariado de traballadores sociais en entidades de pequeno tamaño, con reducida capacidade técnica e económica, sen cadro de persoal e, no caso de dispor deste, que non superen as dúas persoas. Difundir as competencias profesionais dos diplomados en traballo social entre os axentes
sociais menos coñecedores destas, mellorar a operatividade e eficacia das organizacións onde prestan a súa acción voluntaria e mellorar o seu funcionamento interno e externo.
Na actualidade, contamos coa colaboración de 19 voluntarias e 17 asociacións.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a:
1. Colexiados en traballo social que previamente realizasen o curso de formación voluntariado especializado e que estean interesados en colaborar no programa
2. Entidades sen ánimo de lucro, de pequeno tamaño, dedicadas á acción social, que non dispoñan de cadro de persoal e de reducida capacidade técnica e económica:
2.1. Asociacións de veciños.
2.2. Asociacións comunitarias ou de prestacións de servizos comunitarios.
2.3. Asociacións de afectados ou sanitarios.
2.4. Outras asociacións.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera entidade que cumpra o perfil descrito anteriormente e traballadores sociais colexiados con
formación en voluntariado especializado.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Rúa Dublín, n° 6
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 568 100
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COGAMI
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Confederación Galega de Minusválidos (Cogami) é unha ONG de ámbito autonómico formada por
catro federacións provinciais que, pola súa vez, engloban máis de 40 asociacións locais e rexionais.
A súa finalidade é coordinar e promover a defensa dos intereses das persoas con características específicas, de cara a conseguir a máxima atención social á problemática que representan e conseguir a
súa plena integración e normalización na sociedade.
O plan de voluntariado de Cogami nace co obxectivo de pór en marcha un servizo de voluntariado
especializado en persoas con discapacidade, creando unha rede de voluntariado entre todas as asociacións pertencentes á confederación, de cara a encauzar a participación da sociedade nos asuntos
de interese xeral, e máis naquelas situacións que redunden na erradicación de situacións de discriminación.
Os nosos principais programas son:
1. Acompañamento e apoio ás persoas con discapacidade, dentro e fóra do domicilio, na realización de xestións, actividades de ocio e tempo libre —campamentos de verán, piscina, rehabilitación, cine, teatro, etc.—, apoio educativo, transporte adaptado, actividades de apoio a integración sociolaboral, apoio social, apoio emocional...
2. Campañas de sensibilización e concienciación en temas de discapacidade.
3. Formación:
3.1. Formación básica, dirixida a voluntarios de base.
3.2. Formación específica no caso das persoas con discapacidade, dirixida tanto ós voluntarios como ás institucións públicas, asociacións, ONG e a todos aqueles que nolo
demanden.
3.3. Outros tipo de formación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACCIÓNS?
As actividades que realizamos están dirixidas principalmente ás persoas con discapacidade, ás súas
familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite, que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización,
cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización só pedimos que se cumpra un requisito moi importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con
persoas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Modesto Brocos, nº 7, bloque 3-baixo
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 574 698
Fax: 981 574 670
Correo electrónico: voluntariado@cogami.es
Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami
Persoa de contacto: Mª Elena Antelo García
Programas de acción voluntaria ❙ 49

COOPERACION INTERNACIONAL ONG. ÁREA TERRITORIAL GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Traballamos dende 1993 baixo o lema “Por unha xuventude solidaria”. O noso principal obxectivo é
promover o voluntariado e a participación social dos mozos na axuda ós mais necesitados e fomentar unha cultura solidaria a través de proxectos de voluntariado social, educación e sensibilización.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
1. Infancia e xuventude: integración, compensación educativa, ocio e tempo libre, apoio escolar.
2. Terceira idade: acompañamento e apoio.
3. Enfermos e discapacitados: acompañamento e apoio, actividades e ocio.
4. Marxinación: integración e alfabetización.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Os voluntarios da nosa ONG son mozos de 16 a 25 anos, a maioría estudantes, dispostos a traballar en España, Hispanoamérica, Centro Europa e Oriente Medio.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Ícaro
15172 Perillo-Oleiros (A Coruña)
Tfno. 981 638 555
Fax: 981 638 554
Correo electrónico: cooperación@formato.net
Páxina web: www.cooperacioninternacionalong.org
Persoa de contacto: Andrés Barbé
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CRUZ VERMELLA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Cruz Vermella é unha institución humanitaria de carácter voluntario que traballa cos máis vulnerables para fortalecer as súas capacidades. En Galicia conta cun comité autonómico, 4 comités provinciais e 39 asembleas locais ou comarcais, dende as que o voluntariado desenvolve o seu traballo nos ámbitos de atención social, sanitaria, formación, sensibilización e cooperación internacional.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Cruz Vermella traballa en Galicia coas persoas maiores, coa infancia en situación de vulnerabilidade, coas persoas con drogodependencias ou discapacidades, cos refuxiados e inmigrantes, coas
persoas sen fogar, cos internos en centros penitenciarios e formando os mozos, os nenos e as nenas
nas áreas de saúde, na educación para a paz e no ocio e tempo libre.
A atención sanitaria, en terra e mar, e a formación e sensibilización para a prevención de accidentes
son parte importante do labor de Cruz Vermella. Dende Galicia xestiónanse tamén accións de cooperación internacional, buscando financiamento para proxectos de desenvolvemento e apoiando os
chamamentos de urxencia da federación ou do comité internacional, en casos de desastres e emerxencias humanitarias.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Voluntario é toda persoa que, dunha forma reflexiva, solidaria e desinteresada, desenvolve unha actividade en beneficio da comunidade dentro do marco, dos fins e dos obxectivos da Cruz Vermella. O
perfil do voluntariado da Cruz Vermella é unha persoa comprometida, capacitada, disposta, motivada, participativa, polivalente e grupal.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
No comité autonómico en:
R/ Cruz Roja Española, nº 1 | 15002 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 221 000 | Fax: 981 206 490 | Corr. elect.: galicia@cruzroja.es
E nos comités provinciais:
A Coruña
R/Cruz Roja Española, nº 1 | 15002 A Coruña (A Coruña),
Tfno.: 981 221 000 | Fax: 981 206 490 | Corr. elect.: lacoruña@cruzroja.es
Lugo
Avda. de Madrid, s/n | 27002 Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 231 613 | Fax: 982 241 908 | Corr. elect.: lugo@cruzroja.es
Ourense
R/ Díaz de la Banda, nº 40 | 32004 Ourense (Ourense)
Tfno.: 988 222 484 | Fax: 988 227 439 | Corr. elect.: ourense@cruzroja.es
Pontevedra
R/ Padre Gaite, nº 5 | 36002 Pontevedra (Pontevedra)
Tfno.: 986 852 115 | Fax: 986 863 386 | Corr. elect.: pontevedra@cruzroja.es
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DOWN GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) é unha entidade sen
ánimo de lucro, que agrupa as asociacións específicas para a síndrome de down da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Down Galicia nace a principios do ano 1998, co obxectivo de coordinar os esforzos das diferentes
asociacións específicas para a síndrome de down da nosa comunidade autónoma, canalizar as
demandas deste colectivo ante a Administración e achegar solucións que contribúan a normalizar a
situación destas persoas na sociedade. Por outra banda, aínda que a federación non se constitúe
como un centro prestador de servizos directamente ós usuarios, si inclúe entre as súas funcións a
de coordinar, elaborar e propoñer programas de actividades ás administracións, para a súa posta en
práctica a través das asociacións integrantes desta.
A través dos programas postos en marcha polo movemento Down Galicia, preténdese garantirlles
ás persoas con síndrome de down as maiores cotas de independencia e participación social, na
mesma medida có resto de cidadáns. Deste xeito estanse a levar a cabo, entre outros, os seguintes
programas:
1.
2.
3.
4.

Programa de atención temperá.
Programa de ocio.
Programa de apoio e orientación a pais e familiares.
Programa de apoio á integración escolar. Programa de logopedia. Programa de lecto-escritura. Programa de mellora das capacidades cognitivas.
5. Programas de formación laboral. Programa de emprego.
6. Programa de habilidades sociais e autonomía persoal.
Estas actividades específicas para as persoas con síndrome de down compleméntanse dende as
nosas asociacións con campañas de concienciación social e divulgación da realidade actual da síndrome de down, a través dos medios de comunicación locais e da organización de xornadas específicas de formación e investigación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ás institucións membros e asociacións legalmente constituídas que soliciten a sua integración . Ás
persoas con síndrome de down e ás súas familias. Á sociedade en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que desexe colaborar nos programas e servizos deseñados para atender e cubrir as
necesidades das persoas con síndrome de down e das súas familias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Dublín, nº 6, baixo | 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 581 167 | Fax: 981 563 434 | Corr. elect.: downgalicia@telefónica.net.
Páx. web: http://www.downgalicia.webcindario.com
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ESCOLA DE TEMPO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DON
BOSCO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco é unha entidade sen ánimo de lucro
e a súa finalidade é tanto a formación de diferentes axentes como a intervención nos eidos do tempo
libre e da animación sociocultural, respondendo ás necesidades do noso país. Está inscrita no
Rexistro de Escolas de Tempo Libre, da Dirección Xeral de Xuventude dende o ano 1986.
Para tal fin organízase en tres grandes áreas:
1. Área formativa, que desenvolve as seguintes accións:
1.1. Cursos de monitores, especialistas e directores de actividades de tempo libre, títulos
recoñecidos oficialmente pola Dirección Xeral de Xuventude,.
1.2. Cursos de fin de semana de reciclaxe e especialización dos diversos axentes que traballan na nosa comunidade nos eidos anteriormente citados.
1.3. Formación ocupacional e Forcem.
1.4. Foros e xornadas de encontro entre axentes dedicados á educación no lecer.
1.5. Diversas actividades de promoción do asociacionismo, como xornadas,...
2. Área de información e asesoramento:
2.1. Oficina de información, asesoramento e promoción do voluntariado.
2.2. Servizo local de información e proxectos do programa europeo xuventude, en Santiago
de Compostela.
2.3. Biblioteca de tempo libre, animación sociocultural e intervención social.
A escola é parte de todo movemento de tempo libre Don Bosco, xunto á Federación de Centros
Xuvenís Don Bosco de Galicia. Así, estamos presentes en toda Galicia e en Vigo a través da
Asociación Xuvenil Centro de Xuventude Abertal e da Asociación Xuvenil Xentenova. Destas e doutras asociacións xorden os profesores que imparten os diferentes cursos, persoas con recoñecida
experiencia no mundo da animación e do tempo libre e cunha formación académica axeitada á materia da que son especialistas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas á xuventude en xeral, a entidades ou asociacións que traballan
con voluntarios e á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Mozos a partir dos 18 anos con posibilidade de compromiso de continuidade, motivados, con iniciativa e cunha capacidade mínima de relación e protagonismo educativo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Belvís, nº 2
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 582 243 | Fax: 981 570 263
Corr. elect.: etl.donbosco@infonegocio.com
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FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Federación de Entidades e Organizacións Protectoras de Persoas con Autismo da Comunidade
Autónoma de Galicia, Autismo Galicia, de ámbito autonómico e que non persegue fins lucrativos,
constituíuse en Santiago de Compostela o día 16 de decembro de 1995.
Na actualidade, están integradas na federación 12 entidades das catro provincias galegas, todas
carecen de ánimo de lucro e moitas están declaradas de utilidade pública.
As entidades prestan servizos nas seguintes áreas de intervención: diagnóstico, educación, traballo,
vivenda, respiro familiar, ocio e tempo libre, deportes, centros de día, familias, escola de familias...
As entidades integradas na federación, son:
1. Aspanaes, Asociación de Pais de Persoas con Autismo e outros Trastornos Xeneralizados
do Desenvolvemento da provincia da Coruña. A Coruña.
2. Fundación Autismo Coruña. A Coruña.
3. Raiolas-Autismo Lugo, Asociación de Pais de Persoas con Trastornos Xeneralizados do
Desenvolvemento. Lugo.
4. Autismo Ourense, Asociación Provincial de Pais de Autistas. Ourense.
5. Apa Mecos, Asociación de Pais do Centro Os Mecos. Vilanova de Arousa.
6. Apaca, Asociación de Pais de Autistas e Psicóticos da Comarca de Arousa. Vilagarcía de
Arousa.
7. Apacaf, Asociación de Pais do Centro de Apoio Familiar para Autistas e Psicóticos. A
Braña. Vigo.
8. Apa Castro Navás, Asociación de Pais do Centro Castro Navás. Vigo.
9. Apa Cee Menela, Asociación de Pais do Centro de Educación Especial Menela. Vigo.
10. Autismo Vigo, Asociación Autismo Vigo. Vigo.
11. Bata, Baión-Asociación para o Tratamento do Autismo. Vilanova de Arousa.
12. Fundación Menela. Vigo.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Persoas con trastorno do espectro autista da nosa comunidade autónoma, os seus familiares e profesionais que traballan con elas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención ás persoas con trastorno do
espectro autista e ás súas familias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Home Santo de Bonaval, nº 74 – Baixo
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 589 365
Fax: 981 589 144
Correo electrónico: autismogalicia@telefonica.net
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE XORDOS DO PAÍS GALEGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Federación de Asociacións de Xordos do País Galego (Fax:pg) é unha entidade sen ánimo de
lucro, fundada o 11 de novembro de 1979, cuxa finalidade é favorecer o desenvolvemento persoal,
social, educativo, laboral, das persoas xordas e/ou con discapacidade auditiva e persoas xordocegas da Comunidade Autónoma de Galicia.
A ela encóntranse afiliadas 6 asociacións de persoas xordas de Galicia das catro provincias galegas
e, tanto a través da propia Fax:pg como a través das asociacións afiliadas, lévanse a cabo actividades e servizos que contribúen á consecución dos obxectivos comúns da comunidade xorda galega.
Entre os servizos que desenvolve a Fax:pg encóntranse os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Servizo de atención a persoas xordas.
Servizo de intérpretes de lingua de sinais española.
Servizo integral a persoas xordas (centro de formación para adultos/as xordos/as).
Servizo de emprego.
Servizo do voluntariado.
Servizo de asesoría xurídica.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actuacións que a Fax:pg desenvolve no ámbito da acción voluntaria diríxense, de forma específica, ás persoas xordocegas da Comunidade Autónoma galega, a través de actividades de acompañamento no seu tempo de ocio.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda persoa interesada en colaborar na mellora da calidade de vida das persoas xordocegas. Os
requisitos imprescindibles son os seguintes: maior de idade e con coñecementos de lingua de sinais
española, coa finalidade de facer posible a comunicación coa persoa xordocega.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Félix Estrada Catoira, nº 3 – baixo, dta.
15007 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 169 336
Fax: 981 154 316
Videoconferencia: 981 169 796
Correo electrónico: protagonistasord@Fax:pg.es
Páxina web www.Fax:pg.es
Persoa de contacto: Mª de los Ángeles Pose Vilas
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FEDERACIÓN DE CENTROS XUVENÍS DON BOSCO DE GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha entidade sen ánimo de lucro prestadora de servizos á xuventude que traballa no eido
da prevención e educación no tempo libre, da animación xuvenil e do desenvolvemento sociocultural. Na actualidade, agrupa 6 asociacións: Abeiro na Coruña, Don Bosco en Santiago, Abertal e
Xentenova en Vigo, Amencer en Ourense e Ateibo en Lugo, e un total de 450 voluntarios.
A federación coordina accións das asociacións, promove programas e actividades, intercambios con
outras entidades, a incorporación de novos membros e a formación conxunta, etc.
Diferenciamos dúas liñas de traballo, aquelas que se corresponden coas actividades que desenvolven as asociacións membro, de forma coordinada pola federación, e os programas especificamente
desenvolvidos pola federación, na clave de dotar de servizos e recursos as asociacións.
Na primeira inclúense:
1. Programa de calidade de vida infantil: actividades de tempo libre educativo para rapaces e
rapazas de entre 8 e 14 anos (incluíndo colectivos en situación desfavorecida).
2. Programas de integración social de mozos e promoción de valores: actividades de tempo
libre e animación sociocultural, dirixido a mozos de entre 15 e 25 anos.
3. Programas de educación para a saúde: actividades de prevención primaria, no marco da
educación para a saúde no tempo libre, destinado a mozos de entre 15 e 25 anos.
Por outra banda, os programas especificamente desenvolvidos pola federación son:
1. Programa de formación, promoción e sensibilización do voluntariado: destinado á poboación xuvenil galega.
2. Programa de promoción da lingua e cultura galega, xoga en galego: persegue a promoción
da lingua e a súa normalización entre o colectivo de infancia e a mocidade galega e, por
extensión, na sociedade en xeral.
3. Programas de animación sociocultural xenéricos: organización de exposicións, concursos...
4. Programa de promoción do asociacionismo: seminarios, xornadas, cursos, organización
de encontros...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Coas nosas actividades chegamos a preto de 5.000 rapaces e mozos e facemos especial fincapé en
atender colectivos en situación desfavorecida e rapaces-mozos con problemas de integración.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Mozos maiores de 16 anos, fundamentalmente en tarefas de monitoraxe.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Belvís, nº 2
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 582 243
Correo electrónico: fed.galicia@confedonbosco.org
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FEDERACIÓN GALEGA DE ASOCIACIÓNS PROTECTORAS DE ANIMAIS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Federación Galega de Asociacións Protectoras de Animais é unha entidade sen ánimo de lucro,
constituída no ano 1996.
Está formada por 6 asociacións proteccionistas e de defensa dos animais: SPA de Tui, SPA da
Guarda, de Gondomar, Sen Fronteiras, Verduxo de Soutomaior e Defensores dos Dereitos dos
Animais.
O noso fin é o de colaborar con aquelas asociacións que teñen refuxio e que necesitan apoio, dándolles cursos de formación ós voluntarios. Os ditos cursos consisten en ensinarlles a colaborar nos
refuxios e en axudar as persoas da terceira idade e as persoas con discapacidade. Para a realización
destas actividades facilitámoslle o transporte, bocadillo e roupa de traballo.
A idade dos voluntarios oscila entre os 18 e os 65 anos e, en total, contamos con entre 30 e 40
voluntarios.
As actividades que realizamos son:
1. Campaña de información e sensibilización á poboación en xeral para o respecto ós seres
vivos.
2. Campañas de esterilización para diminuír os abandonos dos animais domésticos e os
malos tratos.
3. Campañas de adopción de animais domésticos.
4. Apoio psicolóxico a persoas con problemas de depresión e timidez.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A calquera persoa.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de 14 anos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Poeta Pondal, 14 – 36204 Vigo
Tfno.: 986 413 207-618 705 630-651 020 483
Correo electrónico: fegapro@ozu.es
Persoa de contacto: Mª Luisa Caride Rodríguez
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FEDERACIÓN TERRITORIAL DE ASOCIACIÓNES PROVINCIALES DE
PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE GALICIA (FETEGA-UDP)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos a federación que agrupa as asociacións galegas de pensionistas e xubilados pertencentes á
Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP).
As nosas principais actuacións son a organización de actividades culturais, formativas e de ocio e
tamén a defensa dos intereses dos maiores e a súa representación en diferentes institucións.
O noso programa de voluntariado social é unha rede de apoio mutuo entre persoas maiores que ofrece calor humana, compañía, escoita, apoio e amizade. Os voluntarios reciben formación básica e
específica, un seguro de responsabilidade civil, unha credencial persoal, asesoramento e apoio técnico e o apoio das asociacións na súa actividade diaria.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ás persoas maiores que ven diminuída a súa mobilidade e que non poden, pola súa dependencia,
saír do seu fogar ou centro residencial.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa interesada e motivada, logo de pasar o correspondente curso e selección.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS
Nas nosas oficinas:
Rúa Pórtico de San Andrés, nº 11, 1º
15003 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 227 667
Fax: 981 915 130
Correo electrónico: udpcoruña@mundo-r.com
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FUNDACIÓN ALDABA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Fundación Aldaba é unha entidade sen ánimo de lucro que ten entre as súas finalidades propiciar
a xeración de novos recursos e servizos, en beneficio do desenvolvemento dos sistemas de servizos sociais e benestar dos cidadáns. Creada por un grupo de profesionais da acción social, ten por
obxecto contribuír ó desenvolvemento dos servizos sociais, dende a perspectiva profesional e non
mercantil, de xeito que se poidan levar adiante proxectos de traballo de alta eficacia social, coa colaboración doutras entidades.
A protección xurídica e social das persoas é o piar sobre o cal se pretenden fundamentar as súas
actuacións.
En Galicia, a fundación ten a súa sede en Vigo. Nesta cidade a entidade é a encargada de organizar,
desenvolver e avaliar todas as accións propias do convenio asinado co concello de Vigo no
Programa de prevención e intervención con menores en situación de risco. Este programa pretende:
1. Evitar, na medida do posible, a inadaptación e a exclusión social dos menores, articulando
unha intervención interdisciplinar que favoreza procesos normalizadores para o menor.
2. Abordar as situacións problemáticas e de risco na infancia, de forma que se leve a cabo
unha intervención preventiva.
No proceso de intervención ofréceselles ós menores e ás súas familias atención individualizada e
interdisciplinar, orientación individual a pais, nais e menores, terapia psicolóxica, ocupación do
tempo de lecer, apoio educativo e escolar e obradoiros de traballo con pais e nais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A menores escolarizados en educación primaria, nenos e nenas de 6 a 12 anos, que se atopen en
situacións problemáticas: absentismo escolar, situacións de risco derivadas do seu contorno familiar, non implicación reiterada dos pais, condutas antisociais, desestruturación familiar, falta de
motivación e orientación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade capacitada para desenvolver actividades de apoio educativo dirixidas ós menores, así como para realizar tarefas de acompañamento a diferentes actividades e xestións ás familias incluídas no programa, dentro do concello de Vigo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Fundación Aldaba
R/ Manuel Nuñez 2, 5º Oficina 8
Tfno.: 986 272 598
Fax:. 986 275 556
bs.infancia@vigo.org
Persoa de contacto: Adela Piñeiro Pérez
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FUNDACIÓN GALICIA EMIGRACIÓN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Fundación Galicia Emigración é unha entidade de interese galego, constituída o 27 de abril de
2002, que ten como obxecto promover, incentivar e executar cantas accións se orienten á potenciación e á difusión da galeguidade en calquera parte do mundo, en especial nos lugares onde estean
radicadas comunidades galegas a través, entre outras, das seguintes accións:
1. A realización de accións tendentes a apoiar os galegos e os seus descendentes que residan
fóra da comunidade autónoma.
2. A promoción e integración dos colectivos vinculados ós movementos migratorios.
3. O fomento de accións de co-desenvolvemento que favorezan a vinculación entre os movementos migratorios e a cooperación, en especial, naqueles lugares onde estean radicadas
as comunidades galegas.
4. A creación dun Instituto de Orientación e Análise das Migracións.
Para acadar este obxectivo a fundación desenvolve, entre outros, os seguintes programas:
1. De asistencia social, sanitaria, asesoramento xurídico e formación.
2. De sensibilización para fomentar os valores de convivencia, interculturalidade e tolerancia.
3. Que promovan a participación activa e solidaria dos cidadáns na sociedade a través, entre
outras, de accións de voluntariado.
4. Que fomenten a participación dos galegos nas institucións galegas do exterior, en especial
dos mozos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ás persoas físicas e xurídicas que reúnan as seguintes condicións:
1. Ser unha comunidade ou institución galega, en especial as asentadas fóra de Galicia, que
teña o recoñecemento da galeguidade.
2. Ser galegos ou descendentes de galegos con residencia fóra da nosa comunidade autónoma.
3. Inmigrantes de orixe nacional —emigrantes retornados e os seus descendentes— e
estranxeira.
4. Aquelas que, en virtude dos fins da fundación, sexan destinatarias das súas actuacións.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera cidadán maior de idade que se comprometa libremente a realizar as actividades necesarias
para o desenvolvemento dos programas da fundación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Basquiños, nº 2
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 547 285
Fax: 981 957 122
Correo electrónico: fundacion.galicia.emigracion@xunta.es;
Páxina web: www.fundaciongaliciaemigracion.es
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FUNDACIÓN GERMÁN ESTÉVEZ PARA A PROTECCIÓN DA NATUREZA
E A DEFENSA DO AMBIENTE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha entidade sen ánimo de lucro que ten como funcións a protección da natureza e a defensa do ambiente dentro do ámbito galego. A entidade foi constituída no ano 1997 e ata o momento
leváronse a cabo as seguintes actuacións:
1. Plantacións forestais autóctonas en zonas da Barbanza e montes de Ourense.
2. Reconstrución e rehabilitación dunha caseta para vixilancia en materia de sinistros forestais que está situada no monte Colón, en Lousame.
3. Recursos contra instalacións de minicentrais no río San Xusto, Enines, Xallas, Carballo, na
provincia da Coruña e no concello da Lama, en Pontevedra.
4. Petición de protección do mosteiro de Toxosoutos, que data do século XIV, en Lousame.
Acaban de decretar a protección deste cenobio por parte da Dirección Xeral do Patrimonio.
5. Solicitude de protección e de inventariado do humidal de Carragueiros, na praia do Chazo,
en Cabo de Cruz, en Boiro. Petición feita a través de Ambiente e do Concello de Boiro.
6. Petición de protección dun souto de castiñeiros de máis de cen anos que está situado no
concello de San Xoán de Río, en Ourense. O terreo ten unha extensión de preto de 4 hectáreas.
7. Planificación de charlas, conferencias relacionadas con materias ambientais e de tratamento dos residuos sólidos urbanos.
8. Convenios de colaboración co concello de San Xoán de Río, en Ourense. O convenio consiste no asesoramento en materias ambientais.
9. Confección dun código de lexislación medioambiental que vai recoller as normas de ámbito autonómico relacionadas con asuntos ambientais.
10. Posta en marcha dun plan piloto en diversas parroquias de serra de Outes, co fin de que as
familias fagan unha preselección na recollida do lixo. Este procedemento consiste en derivar os elementos de refugallos ós distintos recipientes, como por exemplo cartón, vidro e
papeis, co fin de elaborar un fertilizante orgánico chamado compost.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á concienciación da poboación en xeral, co obxecto de protexer, defender, coidar e restaurar o noso
medio natural e promover os valores ambientais.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todo tipo de colectivos que pretenden achegar algún coñecemento na defensa do medio ambiente.
Sempre persoas que teñan algún coñecemento en asuntos xurídicos, administrativos, técnicos,
redacción de proxectos forestais e biólogos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Apartado de correos nº 233 | Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 574 175 - 696 255 527
Correo electrónico: fundacionmedio@YAHOO.es | Persoa de contacto: Xermán
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FUNDACIÓN INTERED GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha ONG promovida pola institución teresiana. Formamos unha rede de intercambio e solidariedade, integrada por 9 delegacións en diferentes comunidades autónomas, 26 organizacións de
15 países e diferentes movementos sociais.
A nosa finalidade é colaborar na transformación da realidade actual xeradora de inxustiza e lograr
unha vida digna e máis humana para todas e todos.
Traballamos dende 1992 a través de procesos educativos e da promoción e defensa dos dereitos
humanos. As nosas liñas de actuación para os próximos anos son:
1. Cooperación internacional: desenvolvemos, xunto con organizacións de América Latina,
África e Asia, proxectos de:
1.1. Formación de formadores.
1.2. Formación profesional, capacitación técnica e agrícola.
1.3. Alfabetización, educación básica e apoio escolar.
1.4. Mellora de infraestruturas escolares e edición de materiais educativos.
1.5. Formación en dereitos humanos.
2. Educación para o desenvolvemento:
A través do traballo en educación formal e non formal, promoción e formación do voluntariado,
comunicación e investigación, así como publicacións de libros e materiais sobre dereitos humanos,
paz, interculturalidade, xogos cooperativos, etc.

¿A QUE VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas accións en cooperación internacional diríxense:
1. A educadores e educadoras, mestras e mestres, campesiñas e campesiños, indíxenas e
líderes comunitarios, adultos (especialmente mulleres) e mozos, así como a nenas e nenos
en situación de risco social.
2. En educación para o desenvolvemento, diriximos o noso traballo fundamentalmente ó profesorado, á cidadanía e ás persoas que queiran ser voluntarias.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade comprometida e sensible ás situacións de desigualdade e inxustiza
actuais. Que sexa flexible, con talante de respecto e apertura a outras culturas, manifestacións relixiosas e formas de vida.
O profesorado con interese en levar adiante a educación para o desenvolvemento nas súas aulas.
Os axentes sociais que estean comprometidos no eido dos dereitos humanos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza do Matadoiro, nº 7, baixo | 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 587 966 | Fax: 981 584 044
Correo electrónico: galicia@intered.org web www.intered.org
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FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA
¿QUE SOMOS E QUE FACEMOS?
A Fundación Paideia Galiza constitúese en 1986 como un espazo aberto á formación, á investigación e, en xeral, a unha intervención pluridimensional e interdisciplinar, no eido das ciencias humanas e sociais.
Ó longo deste tempo, a institución foise consolidando e expandindo a través de actividades que
foron incidindo positivamente no contorno social galego, escenario e beneficiario de todos os seus
proxectos, coa intención de contribuír á dinamización do seu tecido social e institucional, promovendo unha cultura participativa e solidaria.
Dende posicións de independencia e pluralidade, Paideia trata de harmonizar a iniciativa privada
coas demandas sociais:
1. Propoñendo a formación dirixida a profesionais en exercicio, para a actualización permanente e o perfeccionamento de coñecementos.
2. Promovendo proxectos e accións dirixidas a favorecer a inclusión laboral e social de colectivos vulnerables.
3. Realizando accións dirixidas ó desenvolvemento local, económico, cultural e ambiental de
áreas con menor acceso a recursos.
4. A promoción da xuventude por medio de proxectos europeos, servizo voluntario europeo e
Sócrates ou a través de intercambios transnacionais que acheguen unha aprendizaxe intercultural, lingüística e social.
A Fundación Paideia Galiza participa no Servizo Voluntario Europeo (SVE) dende o ano 1999, no que
foi recoñecida pola Comisión Europea como organización de acollida e envío de voluntarios. Para
iso, conta coa colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial da Coruña.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
O Servizo de Voluntariado Europeo vai dirixido a mozos entre 18 e 25 anos, interesados en participar nun proxecto de interese social e humanitario cunha duración de 6 a 12 meses, adquirindo unha
experiencia educativa non formal como voluntarios, afondando no coñecemento dunha lingua e
dunha cultura diferente.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Organizacións de envío e acollida de voluntarios pertencentes a países da Unión Europea, países
membros (Noruega, Islandia e Liechtenstein), outros países de acceso previo á UE e terceiros países.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza de María Pita, nº 17
15001 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 223 927
Correo electrónico: voluntariadoeuropeo@paideia.es
Páxina web: www.paideia.es
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HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Hermandad de Donantes de Sangre da Coruña é unha asociación sen ánimo de lucro, que nace
no ano 1971.
Ata o ano 1993, realiza tanto extraccións coma un labor de promoción da doazón. A partir do ano
1993 e ata a data, encárgase de promover a doazón de sangue, así como do recoñecemento social
do doador e da súa fidelización.
O fin non é outro máis có de lograr o autoabastecemento de sangue que permita atender as necesidades hospitalarias de Galicia.
Realiza durante todo o ano diferentes campañas de promoción da doazón, con repartimento de trípticos e carteis, charlas na universidade, institutos, centros de FP... Participa en programas de radio
e televisión e, en xeral, en cantas actividades de carácter social se poidan realizar para promover a
doazón de sangue (feiras, romarías, equipos deportivos, etc.).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Persoas maiores de idade ata os 65 anos; persoas que poidan non ser doadoras pero si identificarse cos fins desta irmandade e integrarse no seu voluntariado; persoas que, polo menos unha vez ó
ano, realizan unha doazón; persoas de calquera estamento social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas maiores de idade que desexen colaborar nas campañas de promoción da doazón altruísta
de sangue.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Hotel Pacientes Juan Canalejo
As Xubias, nº 84
15006 A Coruña (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 287 617
Correo electrónico: donantessangre.mixmailconm
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MANOS UNIDAS. CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Manos Unidas é a organización da igrexa española que nos invita a todos ó compromiso social cos
máis desfavorecidos do planeta, por medio das súas campañas de sensibilización e do seu apoio a
proxectos de desenvolvemento.
Manos Unidas é unha ONG de voluntarios, de servizo á fraternidade entre o norte e o sur.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Apoia proxectos de desenvolvemento en países de África, Asia e América. Manos Unidas financia
proxectos de promoción agrícola, educativa, sanitaria, de promoción social e de promoción da
muller en máis de 70 países. Os beneficiarios son nenos e anciáns, mozos e adultos, familias e organizacións da sociedade civil, con independencia das súas crenzas, raza, sexo, ideoloxía, relixión ou
condición social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que ofreza o seu tempo, para colaborar nas actividades, ou os seus cartos, facéndose socio ou con achegas esporádicas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Vilar, nº18
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 584 966
Fax: 981 585 339
Correo electrónico: santiago@manosunidas.org
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PROXECTO HOME GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Proxecto Home Galicia é un programa asistencial para a rehabilitación e a reinserción social de persoas adictas, promovido pola Fundación Monte do Gozo. Tamén desenvolve programas de prevención. A finalidade última dos distintos recursos educativo-terapéuticos é facilitarlles ás persoas que
solicitan axuda os medios necesarios para abandonar a súa adicción e que, así, recuperen o protagonismo das súas vidas, reinseríndose na sociedade de xeito satisfactorio e saudable. Proxecto
Home Galicia, dende un enfoque humanista, fai unha abordaxe terapéutica das adiccións dun xeito
integral e individualizado. Por isto, centra os seus esforzos no ser humano e non na substancia ou
no obxecto das súa adicción. Os servizos que oferta Proxecto Home Galicia son totalmente gratuítos, promovendo un espírito solidario e participativo e evita, deste xeito, calquera tipo de discriminación por condicionantes económicos. Por outra banda, Proxecto Home Galicia, co obxecto de
garantir a súa autonomía na tarefa terapéutica que desenvolve e a das persoas que están a tratamento
defínese tamén como non partidista e aconfesional. Os programas que na actualidade están en funcionamento son os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programa tradicional.
Programa de cocaína.
Programa de alcol.
Programa de ludopatías.
Programa intrapenitenciario.
Programa de mozos e adolescentes.
Programa O meu lar, de acollida inmediata, avaliación e diagnose.
Programa de prevención entre todos (para alumnos de secundaria).

Na actualidade, Proxecto Home Galicia conta cos seguintes centros onde se desenvolven os programas antes mencionados: Centro de Acollida de Santiago (Campillo de San Francisco 5. 15705 –
Santiago), Centro de Acollida de Vigo (Avda. Ramón Nieto, 245. 36205 – Vigo), Centro de Acollida
de Ourense (rúa Pazo de Guizamonde, s/n. 32001 – Ourense), Centro de Acollida de Lugo (rúa Monte
Faro, 2. 27003 – Lugo), Comunidade Terapéutica de Alcol (estrada A Zapateira 10, baixo. 15191 – A
Coruña), Centro de Acollida Inmediata de Pontevedra (rúa Joaquín Costa, 64. 36004 - Pontevedra).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades van destinadas, principalmente, a dous colectivos:
1. Persoas adictas e as súas familias.
2. Alumnos de secundaria (programa de prevención).

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na rehabilitación e reinserción social de persoas adictas e na atención ás súas familias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Campillo de San Francisco, nº 5 | 15705 Santiago de Compostela (A Coruña) | Tfno.: 981 573 020
| Fax: 981 573 606 | Correo electrónico: fmg@proxectohome.org | Páxina web: www.proxectohome.org | Persoa de contacto: Ramón Gómez Crespo (director Proxecto Home Galicia)
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SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Solidariedade Internacional de Galicia é unha organización non gobernamental para o desenvolvemento, de carácter laico e progresista. Está asociada a nivel estatal coa Fundación Solidaridad
Internacional, que leva traballando no mundo da cooperación internacional dende o ano 1986.
Actualmente, temos grupos de apoio constituídos en Lugo, A Coruña, Santiago de Compostela,
Vigo, Pontevedra, Val Miñor, Arousa, Terra de Soneira, A Limia, Oleiros e Ourense.
Os voluntarios colaboran nas distintas campañas de captación de fondos para o financiamento de
proxectos de cooperación internacional e naquelas relacionadas coa sensibilización e concienciación social.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas áreas de traballo son:
1. Financiamento de proxectos de cooperación ó desenvolvemento e axuda humanitaria a
favor das poboacións máis necesitadas de África, América Latina e Oriente Próximo
2. Realización de campañas de educación e sensibilización para o desenvolvemento, dirixidas
á sociedade galega.
3. Distribución e comercialización de produtos de artesanía e alimentación de comercio xusto.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que desexe colaborar nas distintas actividades realizadas por Solidariedade
Internacional de Galicia.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Juan Flórez, nº 136 – 138, 2º esq.
15004 A Coruña (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 243 506
Correo electrónico: infosolidaridadgalicia.org
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UNICEF GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Unicef é a axencia de Nacións Unidas dedicada á protección e promoción dos dereitos da infancia,
que utiliza como guía de traballo a Convención dos Dereitos do Neno, co obxectivo último de conseguir que eses dereitos se convertan en principios éticos duradeiros e normas internacionais de
conduta aplicables en todos os países.
Os programas que está a desenvolver Unicef Comité Galicia son os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mobilización social no ámbito universitario.
Cidades Amigas da Infancia.
Saúde Materno-Infantil.
Seguimento da Convención dos Dereitos do Neno en España.
Cooperación internacional e emerxencias.
Enrédate-programa de educación para o desenvolvemento, www.enredate.org.
Ozonalia (comercio xusto e consumo responsable).
Socios.
Tarxetas e produtos.
Empresas.
Actos especiais e institucionais.
Administracións públicas.
Xestión do coñecemento e documentación.
Voluntariado.

Estes programas son levados a cabo por voluntarios, para os que dispoñemos de distintos cursos
de formación. Unicef Comité Galicia conta ademais con varios comités provinciais e locais: Santiago
de Compostela (sede autonómica), A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Cee e Ribeira e estanse
constituíndo o de Vigo e Ferrol.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Unicef forma e informa a educadores, traballa nos municipios para que estes teñan en conta a visión
dos seus nenos e sensibiliza sobre os dereitos da infancia nos países en vías de desenvolvemento,
a través de conferencias, publicacións, venda de tarxetas e produtos de Unicef, comercio xusto, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa interesada na defensa dos dereitos humanos pode colaborar con Unicef.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Carreira do Conde, nº 2, baixo
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 586 387 | Corr. elect.: galicia@unicef.es www.unicef.es
Persoa de contacto: Mikel Urquiola (coordinador de programas)
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3.2 ENTIDADES DA PROVINCIA DA CORUÑA

3.2.1 Dependentes da Administración autonómica

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago dálle cobertura asistencial a un área sanitaria
formada por 42 concellos e 442.999 cidadáns.Os distintos centros que comprenden este complexo
hospitalario teñen programas de voluntariado nos que as persoas voluntarias participan das políticas sociais complementarias que desenvolve
Os centros nos que se realizan estes programas son os seguintes:
1. Hospital Clínico Universitario. Desenvolve proxectos dirixidos a pacientes oncolóxicos,
pacientes con VIH, nenos, así como calquera enfermo do hospital que o requira. Aínda que
o hospital non conta con voluntarios propios colabora con diferentes entidades como: Fase
de Encontro, Cáritas Diocesana de Santiago, ICUS e Voluntariado de Estudantes da
Universidade de Santiago.
2. Hospital Provincial de Conxo. Na unidade de desordes alimentarias responsable do tratamento e atención a pacientes con anorexia nerviosa e/ou bulimia desenvólvese un programa de voluntariado social que conta con 14 voluntarios da Oficina do Voluntariado da
Universidade de Santiago, distribuídos nas distintas areas da unidade (Udal).
3. Hospital Psiquiátrico de Conxo. Dispón de varios programas comunitarios de apoio á rehabilitación e reinserción social das persoas que padecen enfermidade mental crónica, levados a cabo por voluntarios sociais. Na actualidade, participan 68 asignados por programas
segundo a súa preferencia.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Os pacientes dos ditos centros e tamén as familias dos enfermos que presentan esgotamento emocional e que sofren tamén illamento social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas maiores de idade que o desexen.Na unidade de desordes alimentarias, esíxese ter experiencia como voluntario e non padecer dita patoloxía.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Hospital Provincial de Conxo
Avda. Ramón Baltar, s/n, Conxo | Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 951 563 - 981 951 564 | Persoa de contacto: Eugenia Banet
Hospital Psiquiátrico de Conxo. Unidade de Readaptación Psicosocial
Praza de Martín Herrera, 2 | 15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 951 944 (Mª Carmen Viz Otero) | 981 591 902 (Elisa Guerra)
Fax: 981 951 901 | Corr. elect.: carmen.elisa.guerra.fernandez@sergas.es
Hospital Clínico Universitario de Santiago
R/ Choupana, s/n | Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 950 027 | Persoa de contacto: Maite Fernández Rodríguez
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OFICINA DE ACCIÓN SOLIDARIA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Oficina de Acción Solidaria (UDC) é o servizo encargado de xestionar, coordinar e potenciar os
ámbitos do voluntariado social e a cooperación para o desenvolvemento na Universidade da Coruña.
Foi creada no ano 1996 e depende do Vicerreitorado de Extensión Universitaria e Comunicación.
Na actualidade, contamos con 70 voluntarios en activo na OAS de Coruña e con 25 voluntarios en
activo na OAS de Ferrol, con idades comprendidas entre os 19 e os 40 anos. Tras os cursos de formación básica e específica colaboran no desenvolvemento das seguintes actividades:
1. Apoio escolar a rapaces.
2. Actividades lúdicas con nenos en risco de exclusión social e con rapaces con minusvalía
física ou psíquica.
3. Alfabetización de adultos.
4. Organización de actividades culturais no centro penal de Teixeiro.
5. Acompañamento de anciáns, enfermos de alzheimer, cancro e enfermos crónicos.
6. Acompañamento a estudantes discapacitados.
7. Campañas de sensibilización e información á comunidade universitaria.
8. Información sobre recursos dispoñibles na nosa comunidade a colectivos socialmente desfavorecidos.
9. Colaboración con outras entidades que traballen no terceiro sector.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidos á atención, fundamentalmente, dos seguintes colectivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Infancia.
Persoas sen fogar.
Mulleres.
Discapacitados físicos e psíquicos.
Contorno penal.
Hospitais.
Persoas maiores.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención ás necesidades dos colectivos cos
que nós traballamos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
OAS – UDC – Coruña
Facultade de Socioloxía, 1º andar
15071 Campus de Elviña
A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 167 000, ext.: 1752
Correo electrónico: oasfer@six.udc.es
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OAS – UDC-Ferrol
Edificio Sape
R/ Doutor Vázquez Cabrera, s/n
Campus Esteiro – Ferrol (A Coruña)
Tfno.: 981 337 400, ext.: 3671
Correo electrónico: oas@six.udc.es

OFICINA DO VOLUNTARIADO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA (USC)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A USC creou en abril de 1996 o Rexistro de Persoal Voluntario, consonte ás directrices da Lei
6/1996, do 15 de xaneiro (BOE do 17 de xaneiro), que depende do Vicerreitorado de Estudantes. Esta
decisión nace da convición de que a colaboración en programas de voluntariado leva implícita unha
importante carga formativa e de que as universidades non só teñen que formar bos profesionais e
técnicos, senón tamén cidadáns activos e persoas responsables no seu ámbito social e na vertebración da súa comunidade.
Na actualidade, contamos con 309 voluntarios con idades comprendidas entre os 18 e os 45 anos
que, tras recibiren o curso de formación básica en voluntariado (recoñecido con créditos de libre
configuración) para o correcto desenvolvemento do seu labor, participan nos programas que indicamos de seguido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Integración de inmigrantes.
Acompañamento a anciáns.
Apoio educativo a nenos.
Voluntariado cultural.
Departamento de Oncoloxía.
Persoas drogodependentes.
Campañas de sensibilización.
Unidade de Desordes Alimentarias.
Aula verde.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e programas van dirixidas a diferentes colectivos: minorías étnicas, terceira
idade, menores, persoas con deficiencias física ou psíquica, estudantes universitarios de nova incorporación (Erasmus) e poboación en xeral.
Entre os nosos obxectivos están: consolidar a participación da comunidade universitaria no movemento asociativo vinculado á cultura da solidariedade, ó mesmo tempo que informar sobre as actividades desenvolvidas polas asociacións, así como reforzar as medidas de apoio a persoas con
necesidades especiais, mediante accións concertadas con outras institucións públicas ou privadas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade, universitaria ou non, que queira colaborar nos programas que son
ofertados dende a oficina.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Campus de Santiago
Vicerreitorado de Estudantes
Casa Simeón. Rúa Casas Reais, nº 8
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 563 100, ext.: 12858 - 12859
Correo electrónico: volunusc@usc.es

Campus de Lugo
Edificio Intercentros
Campus Universitario
27002 Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 285 900, ext.: 23594
Correo electrónico: volunusc@lugo.usc.es
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RESIDENCIA DE MAIORES DA POBRA DO CARAMIÑAL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Residencia de Maiores da Pobra do Caramiñal é un centro público dependente da Consellería de
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia que presta os seus servizos
dende o 22 de novembro de 1986.
A misión é ofrecerlles unha atención integral e vivenda permanente a aquelas persoas maiores que,
pola súa problemática persoal, social ou económica, non poidan ser atendidas debidamente nos
seus domicilios, co fin de mellorar a súa calidade de vida e integración plena na comunidade.
Na actualidade, contamos cun total de 49 prazas para beneficiarios válidos e dispoñemos de 21 traballadores.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As persoas maiores ingresadas no centro.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención das necesidades das persoas
maiores.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Venecia, nº 48
15940 Pobra do Caramiñal (A Coruña)
Tfno.: 981 832 703
Fax: 981 843 486
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3.2.2 Entidades privadas sen ánimo de lucro

ARGALLANDO. EDUCACIÓN E TEMPO LIBRE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Argallando é un colectivo de educadores constituído no ano 2001, que traballa en diferentes programas de educación non formal.
As nosas áreas de actuación son: educación, servizos sociais, cultura, saúde, xuventude, formación,
cooperación internacional, ambiente e voluntariado.
Desenvolvemos programas educativos para traballar en coeducación, educación e sensibilización
ambiental, consumo, animación á lectura, saúde, formación xeral e específica do voluntariado de
outras EAV, formación específica do profesorado, formación específica de educadores de tempo
libre, formación específica de discapacitados, defensa dos dereitos humanos, educación para a paz,
resolución pacífica de conflitos, animación á lectura, animación de ambientes...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas á poboación en xeral e ós colectivos específicos cos que se traballa en cada programa (infancia, xuventude, muller, terceira idade, discapacitados, voluntarios doutras entidades, asociacións, fundacións, administracións...) e calquera interesado en desenvolver
programas educativos no ámbito do lecer e do tempo libre.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Educadores sociais, educadores ambientais, traballadores sociais, monitores de tempo libre, directores de tempo libre, técnicos especialistas en voluntariado e asociacionismo e técnicos de animación sociocultural.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Ceilán, nº 31
15839 Baña (A Coruña)
Tfno.: 669 302 218
Correo electrónico: argallando@terra.es
agceilan@terra.es
Persoa de contacto: Ana Mª García Liñares
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ASOCIACIÓN ACCIÓN FAMILIAR FERROL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Acción Familiar Ferrol é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 2000, para a defensa, apoio e axuda á institución familiar, que tenta solucionar os problemas que máis afectan a calquera dos membros, para así contribuír a fortalecer os lazos familiares reforzando a unión familiar.
Na actualidade, contamos con 100 socios. Os voluntarios con idades comprendidas entre os 25 e os
65 anos reciben a formación necesaria para colaborar nas actividade que a continuación indicamos:
1. Gabinete de Orientación e Terapia Familiar.
2. Cursos Valer (valores, afectos, límites, eloxios, resolución problemas), dirixidos a pais,
orientativos para a educación dos fillos.
3. Operación paseo de acompañamento a persoas maiores.
4. Colaboración coas asociacións que teñan uns obxectivos similares ós de Acción Familiar
Ferrol.
5. Cursos dirixidos á muller, co obxecto de mellorar a súa autoestima.
6. Fracaso escolar.
7. A longo prazo, temos en proxecto abrir unha vivenda de apoio familiar para mozos que, con
18 anos, saen de centros de acollida e que carecen de medios económicos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todos os membros da familia que o precisen, dende a infancia ata a vellez.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas maiores de idade interesadas polo noso labor e que valoren a importancia da
familia na sociedade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Atocha, nº 20, entresollado, esq.
15401 Ferrol (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 358 023
Correo electrónico: afaferrol@accionfamiliar.org
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ASOCIACIÓN CDR AS NEVES
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación CDR As Neves de Buxantes, Dumbría, é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 1992, por iniciativa dun grupo de xente nova, para atender as necesidades sociais, culturais e deportivas da parroquia de Buxantes, así coma doutras persoas interesadas.
Está formada por 128 socios e enténdese por tal o grupo de familia na súa totalidade. Contamos coa
colaboración de 8 voluntarios para a realización das seguintes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Talleres dirixidos a nenos, xente nova, adultos e terceira idade.
Acompañamento a persoas maiores que viven soas ou en situación de marxinación.
Viaxes e festas que animan a vida da parroquia.
Elaboración polo grupo de xente nova da revista Vixiantes.
Orientación e formación ós distintos grupos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a todas as persoas da parroquia, con preferencia á xente nova,
mulleres e persoas maiores.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa interesada nos distintos campos de actuación desta asociación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Teleclub-Buxantes
15151 Dumbría (A Coruña)
Tfno.: 981 727 305
Persoa de contacto: Lourdes Pardo Fernández
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ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABEIRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación Centro Xuvenil Abeiro, constituída no ano 1993, é unha entidade sen ánimo de lucro
prestadora de servizos á mocidade.
A súa finalidade xeral é a de contribuír no tempo libre á educación e promoción integral dos nenos
e mozos.
Na actualidade, a asociación Centro Xuvenil Abeiro desenvolve actividades con 600 rapaces e rapazas de idades entre os 6 e os 19 anos, a través dun colectivo de 60 voluntarios e voluntarias.
As actividades que se levan a cabo son de tempo libre e de lecer, organizadas en dous programas,
Tríscele e Lecer. O primeiro está composto por catro proxectos (Abrente, ADS, Andaina, Tardes abertas ), dependendo da idade, cos que se pretende educar en valores humanos a través de aventuras,
xogos, dinámicas, saídas, acampadas. O segundo programa inclúe dous proxectos: Sala aberta, que
vai dirixido a mozos e mozas de 13 anos en diante e que ofrece un espazo onde estes poidan desenvolver os seus intereses, gustos, inquedanzas e o Campamento urbano, que é o desenvolvemento dun campamento, na primeira quincena de agosto, aberto e gratuíto na cidade para todos aqueles nenos entre 8 e 14 anos que, por distintas razóns, pasan o verán na Coruña sen outro tipo de
alternativas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a rapaces e rapazas da cidade da Coruña e, máis concretamente,
do barrio de Atochas-Monte Alto, de idades comprendidas entre os 6 e os 19 anos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que teña interese no desenvolvemento dos fins da asociación, que
asuma a identidade do movemento xuvenil salesiano e que participe no proceso formativo interno.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Don Bosco, nº 1
15003 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 229 943
Correo electrónico: cxabeiro@vodafone.es
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ASOCIACIÓN CHAVOS PARA O DESENVOLVEMENTO
SOCIO-PEDAGÓXICO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación Chavos constitúese en 1986 sen ánimo de lucro, impulsada polo colectivo de mestres
e mestras do colexio público Chavorre Calé, como resposta extraescolar cara ós rapaces e rapazas
xitanas de Ferrolterra. Pero en 1989, a partir das VIII Xornadas de Ensinantes con Xitanos celebradas na Coruña, amplíase ás zonas de Compostela e da Coruña, abrindo ademais o seu abano en
canto á poboación obxecto de actuación, liña que segue na actualidade.
Os programas da asociación coa poboación xitana xiran arredor de cinco eidos:
1. Eido educativo: apoio á primeira infancia, cursos para a obtención de graduado en educación secundaria e alfabetización de adultos. É o eixe principal da intervención, xa que a formación académica é o medio de lle procurar á poboación os instrumentos necesarios para
o seu desenvolvemento.
2. Eido social: traballo social coas familias, información, atención de demandas puntuais,
diagnóstico, seguimento e a avaliación do proceso familiar.
3. Eido de tempo libre: animación do tempo libre infantil e xuvenil, co desenvolvemento de
actividades como ludoteca, biblioteca, campamentos, excursións, actividades deportivas...
4. Eido laboral: estrutúrase arredor da formación laboral e da orientación para o emprego, a
través do contacto con entidades mediadoras no mercado de traballo.
5. Eido de sensibilización e divulgación: sensibilización dos profesionais que traballan en
contacto coas poboacións xitana e maioritaria. A divulgación da cultura xitana a través de
diversos materiais e documentos, como A comunidade xitana en Galicia, Materiais para
unha práctica intercultural...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A quen van dirixidas as nosas actuacións é o obxectivo que inspirou a creación da asociación e o
que segue movendo na actualidade todas as actividades. Pode resumirse en:
1. Con respecto ó pobo xitano, proporcionarlle as ferramentas necesarias para que poida
lograr, en igualdade, a súa incorporación e convivencia coa sociedade maioritaria.
2. Con respecto á poboación maioritaria, lograr a desaparición de estereotipos negativos,
dando a coñecer a cultura xitana e a súa realidade, non deformada polo racismo e o descoñecemento.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa ou entidade que desexe colaborar na integración da minoría étnica xitana na sociedade maioritaria, en calquera dos eidos anteriormente citados.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Vila do Conde, T-2 baixo
15406 Ferrol (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 316 806
Correo electrónico: chavos@mundo-r.com

R/ Costa do Veedor, 47 baixo
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 560 747
Correo electrónico: chavossantiago@terra.es
Páxina web: www.terra.es/personal2/chavos
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ASOCIACIÓN COMPOSTELANA DE DIABÉTICOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Compostelana de Diabéticos é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano
1986, para contribuír á axuda social, moral e física das persoas con diabetes mellitus.
Na actualidade, somos 600 socios con 7 voluntarios, dos cales 6 forman parte da Xunta Directiva.
Os voluntarios, que teñen entre 25 e 30 anos, tras a formación necesaria colaboran no desenvolvemento das actividades que a continuación mencionamos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educación diabetolóxica individual.
Orientación e consultas de temas xurídicos (minusvalías...).
Campañas de información e sensibilización, dirixidas á poboación en xeral.
Curso de educación diabetolóxica mensual a grupos de diabéticos e familiares.
Axuda psicolóxica a socios e familiares.
Facilitamos material para o autocontrol.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Persoas que padezan a enfermidade residentes na área sanitaria de Santiago, familiares e poboación
en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar con nós.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Carlos Maside, s/n
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 543 182
Horario: martes e xoves de 19:00 a 21:00 horas
Persoa de contacto: Mª. Teresa Lord Rodríguez
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ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Seguindo os obxectivos xerais de todas as asociacións síndrome de down, tanto españolas coma
internacionais, a razón de ser de Teima é conseguir a integración social normalizada das persoas con
síndrome de down. Isto quere dicir que a persoa con síndrome de down poida converterse nun adulto capaz de enfrontar a vida por si mesma.
De acordo con esta base, todas as actividades e actuacións de Teima están orientadas á plena integración social.
Contamos con 138 socios colaboradores e 26 socios con síndrome de down. As actividades que
realizamos son as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atención temperá.
Apoio escolar.
Orientación psicopedagóxica.
Mediación escolar.
Logopedia.
Atención a novos pais.
Emprego. Proxecto de emprego con apoio.
Grupos por idades.
Cursos e xornadas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidos especialmente ás persoas con síndrome de down e ás
súas familias, así como á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que comparta os nosos fins e obxectivos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Armada Española, nº 32
15406 Ferrol (A Coruña)
Correo electrónico: teimadownferro.@terra.es
Páxina web: www.down-teima.iespana.es
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ASOCIACIÓN DA TERCEIRA IDADE, A LEMBRANZA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A nosa asociación está composta por 45 socios, todos da terceira idade. É unha asociación que
comezou o seu labor no ano 2002, con moito entusiasmo.
Sustentámonos vendendo o noso traballo de manualidades. Facemos cestería, cadros de flores
secas, gardapanos, gancho, calceta… Para poder pagar os nosos gastos de aluguer do baixo da
asociación, rifamos dúas veces ó ano dúas cestas, unha no Entroido e outra no verán.
Coidamos os anciáns que nos traen á asociación ou ben, se non teñen mobilidade, imos nós mesmos ás súas casas para xogar unha partida de cartas, para ver a televisión en compaña, ler o xornal…
Outra das actividades coa que estamos moi entusiasmados é a representación teatral, que fixemos e
tivo moito éxito.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
O noso obxectivo é axudar as persoas maiores que nos precisen ou que necesiten compaña.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que nos queira axudar e que nos traia novas ideas, estamos abertos a todos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Oriente, nº 6
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 906
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ASOCIACIÓN DE APOIO E INTEGRACIÓN DE PERSOAS
DESFAVORECIDAS, SAE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A nosa asociación é unha asociación de ámbito provincial de apoio a colectivos desfavorecidos.
Temos unha rede de voluntarios e estamos inscritos como asociación de voluntariado no Rexistro
de Entidades da Xunta de Galicia.
Actualmente, contamos coa colaboración e o esforzo de 40 voluntarios e, entre outras actividades,
destacamos as que a continuación se relacionan:
1. Programamos anualmente unha peregrinación para enfermos ó Santuario da Nosa Señora
de Lourdes.
2. Peregrinamos, tamén anualmente, cos enfermos e maiores á Nosa Señora da Virxe da
Barca, de Muxía.
3. Realizamos diferentes cursos, sobre todo dirixidos á formación dos voluntarios.
4. Facemos xornadas sobre persoas encamadas e coidados a domicilio…

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
O noso traballo está encamiñado, preferiblemente, á axudar as persoas maiores, enfermos e outros
segmentos da sociedade desfavorecidos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Os nosos voluntarios son mozos e mozas, maiores todos eles de 18 anos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Apartado de Correos nº 29
15129 Vimianzo (A Coruña)
Tfno.: 607 794 818
Correo electrónico: delegamuxia@terra.es
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS ACTIVOS A XANELA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Discapacitados Activos A Xanela é unha asociación pertencente á rede de voluntariado de Cogami. A filosofía que rexe todas e cada unha das nosas actuacións parte do principio fundamental de considerar as persoas con discapacidades como suxeitos de dereitos e valores. A partir deste principio, o fin das actividades de voluntariado promovidas é a mellora da calidade de vida
dos seus usuarios e das súas familias, por medio da defensa da dignidade e dos dereitos das persoas con discapacidade e da promoción da súa integración educativa, laboral e social.
Os nosos principais programas son:
1. Acompañamento e apoio ás persoas con discapacidade, dentro e fóra do domicilio, na realización de xestións, actividades de ocio e tempo libre —campamentos de verán, piscina,
rehabilitación, cine, teatro, etc.—, apoio educativo, transporte adaptado, actividades de
apoio a integración sociolaboral, apoio social, apoio emocional...
2. Campañas de sensibilización e concienciación en temas de discapacidade.
3. Formación:
3.1. Formación básica, dirixida a voluntarios de base.
3.2. Formación específica no eido das persoas con discapacidade, dirixida tanto ós voluntarios como ás institucións públicas, asociacións, ONG e a todos aqueles que nolo
demanden.
3.3. Outros tipo de formación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades que realizamos están dirixidas, principalmente, ás persoas con discapacidade, ás
súas familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite e que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización, cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización só pedimos que se cumpra un
requisito moi importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con persoas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Estación de autobuses, 1ª andar
15320 As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)
Tfno.: 981 452 416
Correo electrónico: axanela@cogami.es
Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami
Persoa de contacto: Remedios Hermida Orosa
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ASOCIACIÓN DE DISMINUÍDOS PSÍQUICOS DA BARBANZA AMICOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
No ano 2000, na comarca da Barbanza, constituíuse a asociación Amicos da Barbanza. Esta asociación ten como finalidade fomentar a asistencia e a recuperación das persoas con diminución psíquica, ó mesmo tempo que aspira a mellorar a calidade de vida deste colectivo e das súas familias.
Na actualidade, contamos cun centro de atención a gravemente afectados e cunha unidade ocupacional. Nelas realizamos as tarefas seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Axuda e atención a enfermos e familiares.
Orientación e formación para a reinserción laboral.
Orientación e consulta de temas xurídicos e laborais.
Desenvolvemento de actividades de ocio e tempo libre.
Fomentar os estudos referentes á súa rehabilitación e educación.
Fomentar o asociacionismo que tan esquecido está no mundo rural.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a todo o colectivo de diminuídos psíquicos, ós seus familiares e
a toda a poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención e formación deste colectivo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Gándara, s/n
15993 Oleiros-Ribeira (A Coruña)
Tfno.: 981 865 328 - 981 874 293 - 678 993 665
Fax: 981 874 293
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AFAL FERROLTERRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Afal Ferrolterra (Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer) é unha asociación sen ánimo de
lucro, cuxa orixe se establece no ano 1997.
Os fins principais están orientados a:
1. Informar, orientar e apoiar as familias.
2. Atender e axudar os enfermos de alzheimer.
3. Sensibilizar a opinión pública e os organismos oficiais, en canto á enfermidade e á súa problemática.
Na actualidade contamos coa colaboración de 23 voluntarios, cuxos focos de actuación se centran
na unidade terapéutica, na que se traballa directamente cos enfermos en fase inicial e fase moderada, e a axuda a domicilio.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidos á poboación en xeral, principalmente a:
1.
2.
3.
4.

Enfermos de alzheimer.
Familiares de enfermos de alzheimer.
Voluntarios.
Persoas interesadas na enfermidade de alzheimer.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención directa das necesidades, tanto do
enfermo de alzheimer coma dos familiares.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Chile, nº 2-4, entr. D
Tfno.: 981 370 692
Fax: 981 931 830
Correo electrónico: afalferrolterra@terra.es
Páxina web: afalferrolterra.com
Persoa de contacto: Amalia González Rollón
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ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS, AMIVALDU
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Minusválidos de Val do Dubra e Comarca, Amivaldu, é unha entidade sen ánimo
de lucro dedicada á defensa, integración e inserción do colectivo de persoas con discapacidade no
devir cotián do seu ámbito de influencia (concellos de Val do Dubra, Trazo, Tordoia e Santa Comba).
Estes fins baseámolos nuns eixes de actuacións, que son os que a seguir comentamos:
1. Actividades formativas, que poderiamos resumir en actividades de formación ocupacional,
formación de adultos, apoio educativo, formación familiar e habilidades sociais e comunicativas.
2. Actividades de sensibilización social, como son promoción do asociacionismo, eliminación de barreiras, campañas escolares, formación básica e específica do voluntariado, etc.
3. Actividades de lecer e tempo libre (excursións, saídas de convivencia).
4. Servizo de información e asesoramento, que abranguería calquera tipo de consulta sobre
temas relacionados co eido da discapacidade (axudas económicas, asesoramento xurídicotécnico, emprego, vivenda...).
5. Promoción e difusión de programas da saúde. Exemplos: actividades de natación terapéutica, fisioterapia, psicomotricidade e campañas puntuais de dietética e nutrición e saúde
buco-dental.
Simultaneamente a este tipo de accións e programas, Amivaldu pertence á Rede de Voluntariado da
Cogami, dende o ano 2002. Traballa, asemade, no Proxecto Voalá (Cogami), na procura de mellorar a integración laboral das persoas con discapacidade, mediante a posta en marcha dunha serie de
actividades, como son a formación, acompañamento e apoio na busca activa de emprego e apoio
emocional.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades que realizamos están dirixidas principalmente ás persoas con discapacidade, ás súas
familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite, que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización,
cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización só pedimos que se cumpra un requisito moi importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con
persoas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Arcai, nº 28-Casa da Cultura de Bembibre
Val do Dubra (A Coruña)
Tfno.: 981 892 927
Correo electrónico: amivaldu@cogami.es
Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami
Persoa de contacto: Marina Miras Posada
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ASOCIACIÓN PROMINUSVÁLIDOS CARIÑO, APROM CARIÑO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Aprom Cariño é unha asociación pertencente á rede de voluntariado de Cogami que comezou a traballar en programas de voluntariado a partir do ano 2003, para contribuír co labor das persoas
voluntarias á eliminación das barreiras (arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación, de transporte, psicolóxicas e sociais) que lles impiden ás persoas con características específicas unha integración social e laboral plena. Por iso, realizamos actividades que favorezan a participación da cidadanía en actividades que transformen a realidade existente, situando a discapacidade no eido dos
dereitos humanos e sociais, da igualdade de oportunidades e da non discriminación.
Os nosos principais programas son:
1. Acompañamento e apoio ás persoas con discapacidade: dentro e fóra do domicilio, na realización de xestións, actividades de ocio e tempo libre —campamentos de verán, piscina,
rehabilitación, cine, teatro, etc.—, apoio educativo, transporte adaptado, actividades de
apoio a integración sociolaboral, apoio social, apoio emocional...
2. Campañas de sensibilización e concienciación en temas de discapacidade.
3. Formación:
– Formación básica, dirixida a voluntarios de base.
– Formación específica no eido das persoas con discapacidade, dirixida tanto ós voluntarios como ás institucións públicas, asociacións, ONG e todos aqueles que nolo
demanden.
– Outros tipo de formación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades que realizamos están dirixidas principalmente ás persoas con discapacidade, ás súas
familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite, que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización,
cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización, só pedimos que se cumpra un requisito moi importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con
persoas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. da Constitución, nº 88
15360 Cariño (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 420 199
Correo electrónico: voluntariado@cogami.es
Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami
Persoa de contacto: María Garrote Díaz
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ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS COMPOSTELÁNS, AMICO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Amico é unha asociación pertencente á rede de voluntariado de Cogami que comezou a traballar en
programas de voluntariado a partir do ano 2002, para contribuír co labor das persoas voluntarias á
eliminación das barreiras (arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación, de transporte, psicolóxicas e sociais) que lles impiden ás persoas con características específicas unha integración social e
laboral plena. Por iso, realizamos actividades que favorezan a participación da cidadanía en actividades que transformen a realidade existente, situando a discapacidade no eido dos dereitos humanos e sociais, da igualdade de oportunidades e da non discriminación.
Os nosos principais programas son:
1. Acompañamento e apoio ás persoas con discapacidade, dentro e fóra do domicilio, na realización de xestións, actividades de ocio e tempo libre —campamentos de verán, piscina,
rehabilitación, cine, teatro, etc.—, apoio educativo, transporte adaptado, actividades de
apoio a integración sociolaboral, apoio social, apoio emocional...
2. Campañas de sensibilización e concienciación en temas de discapacidade.
3. Formación:
– Formación básica, dirixida a voluntarios de base.
– Formación específica no eido das persoas con discapacidade, dirixida tanto ós voluntarios como ás institucións públicas, asociacións, ONG e a todos aqueles que nolo
demanden.
– Outros tipo de formación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades que realizamos están dirixidas principalmente ás persoas con discapacidade, ás súas
familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite, que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización,
cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización só pedimos que se cumpra un requisito moi importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con
persoas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Modesto Brocos, 7, bloque 3-baixo
15704 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 574 698
Fax: 981 574 670
Correo electrónico: voluntariado@cogami.es
Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami
Persoa de contacto: Mª Elena Antelo García
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ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DA BARBANZA, AMBAR
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Minusválidos da Barbanza, Ambar, é unha asociación pertencente á rede de voluntariado de Cogami, que presta todo tipo de servizos a prol da xente con discapacidade, dentro da
comarca da Barbanza. Estes servizos abranguen moi diversos campos:
1. Talleres prelaborais: escolas-obradoiros onde se ensina un oficio, á vez que se estimula a
autonomía.
2. Actividades: de todo tipo, onde prima o fomento da autonomía e a integración social.
Algunhas das actividades que se levan a cabo todos os anos poden ser: cursos de ximnasia, piscina, debuxo, pintura, acampadas ó aire libre, etc.
3. Formación académica: impartición dun curso de alfabetización dirixido a acadar o graduado escolar.
4. Busca de emprego: dentro do Servizo de Integración Laboral levado a cabo pola Cogami.
5. Trámites administrativos e asesoramento xurídico.
En definitiva, a Asociación de Minusválidos da Barbanza, Ambar, promove accións encamiñadas á
integración das persoas con discapacidade e está á vangarda de novos proxectos, loitando sempre
pola igualdade e a inserción social.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades que realizamos están dirixidas principalmente ás persoas con discapacidade, ás súas
familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite, que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización,
cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización só pedimos que se cumpra un requisito moi importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con
persoas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Sede social:
R/ Castelao, nº 5 | 15940 Pobra do Caramiñal (A Coruña)
Centro ocupacional:
Polígono de Xarás, P-4.
15960 Ribeira (A Coruña)
Tfno.: 981 832 905 - 981 874 480
Correo electrónico: ambar@cogami.es
Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami
Persoa de contacto: Ángel Moledo Becerra
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ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DA COMARCA DE ARZÚA E APOIO
Á INTEGRACIÓN (AMARAI)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Amarai é unha entidade sen ánimo de lucro, creada no ano 1997, pertencente á rede de voluntariado de Cogami, e é membro directo da Cogami dende o ano 2003. Contamos na actualidade con 192
socios e a nosa área xeográfica de actuación son as comarcas de Arzúa e Melide, sen descartar
outros concellos fóra destas, como Vilasantar, Frades, etc. O obxectivo principal da asociación é
mellorar a calidade de vida, tanto dos asociados coma das súas familias, facilitando e fomentando
a integración do discapacitado na sociedade, tanto social coma laboralmente.
Desenvolvemos programas, servizos e actividades, tentando cubrir as necesidades do colectivo de
persoas con discapacidade, a nivel de formación, información e asesoramento, intermediación laboral e creación de emprego, a través da posta en funcionamento de empresas de economía social,
como é Iso-Riparia, SL, empresa na que participamos xunto a Cogami. Pretendemos conseguir a
integración social e laboral do colectivo da zona centro de Galicia e dinamizar e potenciar a participación do maior número de persoas con discapacidade.
Os nosos principais programas son:
1. Acompañamento e apoio ás persoas con discapacidade, dentro e fóra do domicilio, na realización de xestións, actividades de ocio e tempo libre —campamentos de verán, piscina,
rehabilitación, cine, teatro, etc.—, apoio educativo, transporte adaptado, actividades de
apoio a integración sociolaboral, apoio social, apoio emocional...
2. Campañas de sensibilización e concienciación en temas de discapacidade.
3. Formación: conscientes de que a nosa asociación ten que facer de nexo de unión entre o
voluntario e o discapacitado e de que ha ofrecer os recursos e a formación necesaria para
que o voluntariado e a colaboración sexan de calidade. Neste sentido, o pasado ano Amarai
organizou un curso básico de voluntariado, no que participaron 20 persoas de distintas idades. Moitos destes participantes están colaborando periodicamente coa asociación e outros
realizan colaboracións esporádicas en actividades puntuais. A valoración deste curso, tanto
por parte dos asistentes coma por parte da asociación, foi moi positiva

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades que realizamos están dirixidas principalmente ás persoas con discapacidade, ás súas
familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite, que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización, cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización só pedimos que se cumpra un requisito moi
importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con persoas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Padre Pardo nº 33 –2º | 15810 Arzúa (A Coruña) | Tfno. e Fax: 981 500 823 | Correo electrónico: amarai@cogami.es | Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami | Persoa de contacto: José Luis Costoya Quintela
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ASOCIACIÓN DE MULLERES POLA IGUALDADE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Mulleres pola Igualdade é unha asociación de mulleres de ámbito comarcal, sen
ánimo de lucro e que ten como obxecto promover e traballar pola consecución da igualdade de oportunidades en todos os ámbitos da vida pública e privada.
Na actualidade, a nosa entidade conta con 795 socios e realiza as seguintes actividades con mulleres e con homes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curso de alfabetización e memorización.
Curso de técnicas dinámicas e habilidades sociais para a busca de emprego.
Cursos de bricolaxe, corte e confección.
Cursos de actividades culturais e lúdicas.
Cursos de informática.
Curso de maquillaxe.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Van dirixidas a todas as mulleres e homes que, sendo da comarca da Coruña, precisen actualizar os
seus coñecementos e non teñan recursos económicos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas, con idades comprendidas entre os 16 e os 80 anos, que nos poidan achegar o
seu saber e o seu tempo ou que teñan interese en participar con nós.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Damas, nº 12
A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 609 367 902

92 ❙ Programas de acción voluntaria

ASOCIACIÓN DE MULLERES XUNTANZA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Mulleres Xuntanza é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 1998,
que ten como finalidade promover e defender as asociadas e as súas familias, en temas de interese
social, cultural, laboral e comunitario e, en especial, resolver cuestións que afectan a problemática
da muller, fomentar a solidariedade entre as mulleres afiliadas, organizar un constante labor formativo, tanto a nivel profesional como cara á ocupación do tempo libre, e favorecer a integración das
mulleres e membros das súas familias no mercado laboral, especialmente cando se atopen en situación ou risco de exclusión social.
Na actualidade, a entidade conta con 228 socias e 8 voluntarias (todas elas tamén socias), de idades comprendidas entre os 33 e os 60 anos. Tras recibir a formación necesaria para o desenvolvemento do seu traballo, colaboran nas seguintes actividades:
1. Promoción do asociacionismo entre as mulleres.
2. Actividades de animación e participación xeral dos membros da asociación en eventos culturais e deportivos.
3. Actividades divulgadoras en temas de consumo, alimentación e nutrición, seguridade
social, sanidade, servizos sociais, etc.
4. Programas e actividades que contribúan a fomentar a integración laboral da muller e dos
membros da súa familia, especialmente as que se atopen en situación ou risco de exclusión social.
5. Procurar por todos os medios a promoción da muller, sostendo actividades de formación,
capacitación profesional, etc.
Entre os nosos obxectivos a longo prazo está o de ampliar as nosas actuacións dirixidas ó colectivo de mulleres en situación ou risco de exclusión social, así como estender a nosa actividade ós
rapaces dos centros educativos promovendo a igualdade de xénero.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidos, especialmente, ás mulleres e á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Urb. Monte Balado, nº 29, baixo C
15280 Os Ánxeles – Brión (A Coruña)
Tfno.: 686 482 665
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL
-A CORUÑA (ASPACE)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Aspace é unha asociación sen ánimo de lucro, constituída no ano 1977, que ten como obxectivo plural a asistencia integral de persoas con parálise cerebral e a intervención e o apoio ós familiares destas. Ambas buscan mellorar a súa calidade de vida.
Atende 80 persoas, distribuídas entre o centro de asistencia e educación especial e o centro de día
e a residencia.
Na actualidade, contamos con 20 voluntarios de entre 18 e 60 anos que, tras a formación necesaria,
colaboran basicamente nas seguintes actividades:
1. Acompañamento en actividades de ocio e tempo libre (vacacións, respiros, actividades
puntuais...).
2. Acompañamento en actividades deportivas (boccia, slalom, atletismo...).
3. Actividades de captación de voluntarios.
4. Cantas outras poidan xurdir.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades diríxense basicamente ás persoas con parálise cerebral, aínda que tamén ós seus
familiares e á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que queira colaborar coa nosa asociación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Lugar Casteliño, nº 24
15160 Osedo-Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 610 312
Fax: 981 610 359
Correo electrónico: aspacecoruña@aspacecoruña.e.telefonica.net
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ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON AUTISMO E OUTROS
TRASTORNOS XENERALIZADOS DO DESENVOLVEMENTO
DA PROVINCIA DA CORUÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Aspanaes é unha entidade sen ánimo de lucro e declarada de utilidade pública polo Ministerio de
Xustiza e Interior.
Temos unha ampla gama de servizos que tentan darlles resposta ás necesidades que presentan as
persoas afectadas por estes trastornos ó longo do seu ciclo vital.
Dispón de:
1.
2.
3.
4.

Colexios.
Centros de día.
Residencia.
Outros servizos (equipo multidisplinar, respiro familiar, escola de pais, cursos de formación, servizo de transporte, servizo de comedor).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a persoas con TEA, nas que se engloban as seguintes síndromes:
1.
2.
3.
4.
5.

Trastorno autista.
Trastorno desintegrativo infantil.
TXD non especificado.
Síndrome asperger.
Síndrome de Rett.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención das persoas con TEA.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Castro de Elviña, s/n
15008 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 130 044
Fax: 981 130 787
Correo electrónico: aspanaes@yahoo.es
Persoa de contacto: Ricardo Touceda Couselo (presidente)
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ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON MINUSVALIDEZ PSÍQUICA
(ASPAS)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Pais de Persoas con Minusvalidez Psíquica (Aspas) é unha entidade creada co fin
primordial de responder ás necesidades das persoas con discapacidade intelectual, calquera que
sexa o seu grao de discapacidade, idade ou sexo. Intenta dar orientacións e solucións determinadas
ós problemas destas persoas e carece de ánimo de lucro.
Na actualidade, prestámoslles distintos servizos a 105 persoas con discapacidade. Entre estes servizos está o de ocio e deportes, realizado por voluntarios. Na actualidade, contamos cunha media
de 25.
A misión do servizo de ocio e deportes da asociación Aspas é a de facilitar os apoios necesarios
para o desenvolvemento persoal e a maior integración social das persoas con discapacidade intelectual, a través do ocio e do deporte.
Os nosos valores son:
1.
2.
3.
4.

A calidade nas accións e actividades.
A comunicación con todos os axentes implicados.
O traballo en equipo.
A autodeterminación. As persoas con discapacidade teñen que ser autores da súa propia
vida.
5. O pracer e o gozo.
6. As relacións persoais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A persoas con discapacidade intelectual. Realizamos distintas actividades:
1. Actividades formativas para voluntariado: sobre o ocio en xeral e específicas sobre a discapacidade.
2. Actividades de ocio: cine, disco, teatro, museos, excursións, actividades de natureza, turismo rural, etc.
3. Actividades deportivas: adestramentos en distintos deportes, participación en eventos
deportivos provinciais, autonómicos, nacionais, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar en actividades de ocio e/ou deportivas para
persoas con discapacidade intelectual.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa do Asilo, nº 19-San Marcos
15890 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 582 050
Fax: 981 552 038
Correo electrónico: asociaciónaspas@wanadoo.es
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ASOCIACIÓN DE PAIS DO SERVIZO DE TRATAMENTOS A NENOS
CON DISCAPACIDADES (STAND) DE NOIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Pais do Servizo de Tratamentos a Nenos con Discapacidades (Stand) é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída en 1993, para potenciar a integración familiar, escolar e sociolaboral das persoas discapacitadas, así como para asesorar a pais de nenos e persoas afectadas, co
fin de contribuír á prevención de posibles discapacidades.
Na actualidade, contamos con 155 socios, dos que algúns deles contan con discapacidades físicas.
Estase levando a cabo un servizo de fisioterapia dende o ano 1995, cun convenio de colaboración
que esta asociación ten coa Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, no que
reciben tratamento unha media de 35 nenos ó ano.
No ano 1997 creouse unha aula de pre-talleres que, na actualidade, conta con 15 mozos con discapacidades tanto físicas coma psíquicas, dirixidas por unha psicóloga, nas que se busca unha saída
ó mercado laboral para estas persoas.
Actualmente non contamos con ningún voluntario, que necesitariamos para levar a cabo actividades
como: ximnasia, natación, excursións...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas a persoas con discapacidades en xeral, residentes nos
concellos de Noia, Lousame, Outes, Muros e Porto do Son.
Entre os obxectivos a curto prazo, temos prevista a concesión da homologación dunha aula para
impartir cursos de formación ocupacional.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con vocación solidaria.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Frai Lois Rodríguez, nº 9
15200 Noia (A Coruña)
Tfno.: 981 824 248
Persoa de contacto: José Barrio Guldrís e Mª Oliva Filgueira Peña
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ASOCIACIÓN DE VECIÑOS CAMPANAS DE BASTAVALES
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Veciños Campanas de Bastavales é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída
no ano 1998, que ten como finalidade promover e defender os asociados e as súas familias en temas
de interese social, cultural, laboral e comunitario; cultivar os valores humanos de solidariedade e
tolerancia, culturais e educativos dos asociados e fomentar a unión dos veciños propietarios de
terreos.
Na actualidade, a entidade conta con 300 socios e 8 voluntarios (todos eles tamén socios), de idades comprendidas entre os 35 e os 69 anos. Tras recibir a formación necesaria para o desenvolvemento do seu traballo, colaboran nas seguintes actividades:
1. Organización de actividades culturais e deportivas dirixidas a todos os veciños.
2. Organización de actividades dirixidas á terceira idade.
3. Promoción do asociacionismo.
Entre os nosos obxectivos a longo prazo está o de ampliar as nosas actuacións co colectivo da terceira idade, organizando actividades de xeito permanente no local da asociación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidos especialmente a:
1.
2.
3.

Veciños da parroquia de Bastavales.
Terceira idade.
Poboación do concello en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Sabaxáns
15280 Bastavales – Brión (A Coruña)
Tfno.: 981 888 606
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ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE BARRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A nosa asociación leva traballando, dende o ano 1989, cos veciños do barrio da parroquia de Barro,
no concello de Noia, na defensa ambiental da súa zona litoral e demais cuestións que afectan os
dereitos humanos dos habitantes do barrio. Contamos con 150 asociados maiores de idade.
1. A nosa asociación actúa cunhas finalidades determinadas:
1.1 Mellorar as condicións de vida no barrio.
1.2 Protexer o ambiente litoral da nosa zona.
1.3 Fomentar a participación dos veciños en tarefas de vixilancia, limpeza e coidado do
seu contorno rural e costeiro.
1.4 Potenciar a defensa dun ordenamento urbanístico axeitado.
1.5 Xestionar peticións dos veciños de mellora do ambiente perante as administracións
públicas.
2. As nosas actividades son as seguintes:
2.1 Programas
2.1.1. Ambientais.
2.1.2. Formativos.
2.1.3. Culturais.
2.2 Actividades
2.2.1. Ambientais
2.2.1.1. Vixilancia da praia.
2.2.1.2. Tarefas de limpeza e recuperación do contorno costeiro.
2.2.2. Formativos
2.2.2.1. Cursos galego.
2.2.2.2. Cursos de informática.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Van dirixidas a todos os veciños do noso barrio.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas de todas as idades, sobre todo as que queiran colaborar e potenciar o ben do noso barrio,
sobre todo na súa recuperación ambiental.
Tamén persoas novas con coñecementos de informática para axudar a Xunta Directiva (composta, na
súa maioría, por persoas maiores e traballadores do campo e do mar) nas tarefas informáticas relacionadas cos papeis da propia entidade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Agra de Barro-Codesal, nº 1
15200 Barro-Noia (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 824 375
Persoa de contacto: Abelardo Gómez Cacheiro (presidente e responsable de voluntariado)
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ASOCIACIÓN DE XORDOS DE FERROL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Xordos de Ferrol é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 1973, e
declarada de interese público o 18 de xaneiro de 1974. O seu fin é a representación e a defensa dos
dereitos das persoas con discapacidade auditiva e ten como obxectivo obter a súa plena integración
e participación na sociedade e impulsar o código de comunicación propio co que conta a comunidade xorda, que é a lingua de signos.
Na actualidade, contamos con 51 socios, entre socios ordinarios, xuvenís e protectores, e 11 voluntarios, todos eles socios da entidade, e que desempeñan diferentes tarefas dentro da Asociación de
Xordos de Ferrol, como son:
1. Organización e posta en marcha de actividades de lecer, ocio ou culturais.
2. Información sobre recursos técnicos e adaptados para persoas con discapacidade auditiva.
3. Campañas de información e sensibilización á poboación en xeral para a eliminación de
barreiras de comunicación e para o coñecemento da comunidade xorda.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a tres colectivos fundamentalmente:
1. A persoas con deficiencias auditivas residentes na comarca de Ferrolterra.
2. A familiares das persoas con discapacidade auditiva.
3. Á poboación en xeral.
Entre os nosos obxectivos figura aumentar os servizos para as persoas xordas, a realización de campañas de sensibilización de concienciación sobre a comunidade xorda e as dificultades existentes
na súa realidade cotiá e favorecer a formación e adquisición de coñecementos e información das persoas xordas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con coñecementos de lingua de signos que desexe colaborar na
atención das necesidades das persoas con discapacidade auditiva.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Rubalcava, nº 65-Entresollado
15402 Ferrol (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 351 156
Correo electrónico: a.sordos.ferrol@terra.es
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.
JUNTA PROVINCIAL DA CORUÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) é unha entidade social privada, sen ánimo de lucro
e declarada de utilidade pública, cuxo principal propósito é loitar contra o cancro en todas as súas
modalidades coñecidas ou que se cheguen a coñecer no futuro. No ano 2003, cumpríronse os 50
anos dende a súa constitución.
O traballo da AECC desenvólvese baixo unha filosofía de colaboración e apoio mutuo con todos
aqueles sectores e entidades que perseguen un fin análogo ó da asociación. Todo iso sempre baixo
os principios de independencia, imparcialidade, transparencia e obxectividade.
O traballo e o esforzo da asociación vai encamiñado a alcanzar uns obxectivos estratéxicos que son:
1. Informar e concienciar a poboación sobre os factores que facilitan a prevención e detección
precoz do cancro, coa finalidade de diminuír as taxas de incidencia e/ou mortalidade por
cancro no noso país.
2. Mellorar a calidade de vida dos enfermos de cancro e das súas familias, paliando os problemas derivados da enfermidade oncolóxica.
3. Potenciar a investigación na loita contra o cancro.
4. Promover a formación entre os colectivos profesionais e voluntarios que traballan na loita
contra o cancro.
Os servizos e programas ofrecidos pola AECC céntranse en cinco áreas de traballo:
1.
2.
3.
4.
5.

A prevención da enfermidade.
A detección precoz do cancro.
A axuda asistencial.
Os coidados paliativos.
Os servizos de información.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A AECC ofrece unha ampla cobertura de programas e servizos dirixidos tanto á poboación xeral
como ás persoas que teñen cancro e ós seus familiares, así como a todas aquelas entidades sociais
que poidan involucrarse e prestar o seu apoio á loita contra esta enfermidade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
A asociación realiza programas formativos para que os voluntarios contribúan co seu interese e
esforzo ó éxito dos servizos de atención ó enfermo e á familia.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza Maestro Mateo, nº 2 – 2º
15004 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 142 740
Correo electrónico: lacoruña@aecc.es | Páxina web: www.aecc.es
Persoa contacto: Mª Elena Viturro de Oya (presidenta Xunta Provincial)
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ASOCIACIÓN GALEGA DE RESIDENCIAS E CENTROS DE ANCIÁNS
DE INICIATIVA SOCIAL ACOLLE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social, Acolle, é unha entidade sen ánimo de lucro, que agrupa residencias para persoas maiores de iniciativa social, dentro
do ámbito autonómico galego. A asociación nace co fin de unificar as residencias e de lles dar representación nos diferentes órganos de debate e no propio sector.
Na actualidade, a Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social,
Acolle, conta cun total de 16 residencias asociadas que agrupan un total de 1.200 prazas en toda
Galicia. Dende a sede da asociación, na secretaría técnica establecida en Santiago de Compostela
préstanse servizos tales como:
1.
2.
3.
4.
5.

Información, orientación, asesoramento.
Coordinación de accións formativas.
Representación dos asociados nos diferentes foros de debate e órganos de representación.
Elaboración de programas e proxectos innovadores para os centros asociados.
Elaboración de proxectos e programas de voluntariado, en eidos tales como:
5.1. Animación de centros (en colaboración cos animadores socioculturais).
5.2. Actividades interxeracionais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas:
1. A residencias e centros asociados.
2. Ós maiores das residencias, como potenciais beneficiarios e prestadores de voluntariado.
3. Á poboación en xeral.
Entre os obxectivos máis salientables, e a longo prazo, está a consecucións dunha rede de voluntariado estable de maiores, na que os residentes inicien dunha maneira estable o voluntariado, ben en
actividades interxeracionais ou ben coa prestación de voluntariado entre os propios residentes.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na prestación de servizos ás persoas maiores
e que queira establecer un compromiso estable con eles.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
R/ Santa Clara, nº 23, bis
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 558 877
Páxina web: http://www.acolle.com
Correo electrónico: acolle@acolle.com
Persoa de contacto: Joaquín Quiñoy Vázquez (secretario técnico)
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ASOCIACIÓN INTEGRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Minusválidos das Comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira e Xallas, Integro,
constituída en 1992, é unha entidade sen ánimo de lucro, cunha área xeográfica de actuación que
abarca as comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira e Xallas e ten a súa sede no Centro de
Rehabilitación Integral Umbela. Dámoslles cobertura a persoas con discapacidade física e a persoas con enfermidade mental das comarcas de Bergantiños, Fisterra e Terra de Soneira. O noso obxectivo é previr e darlles atención ás persoas con minusvalía física e/ou con enfermidade mental, así
como a súa rehabilitación integral. Tentamos tamén sensibilizar a sociedade sobre o xeito de lles
axudar a estes colectivos. Pertencemos á rede de voluntariado de Cogami.
O conxunto de actividades que realiza Integro lévanse a cabo no centro de rehabilitación Umbela e
desenvólvense a través dos seguintes programas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programa de habilidades sociais.
Programas de actividades da vida diaria.
Programa de prevención de recaídas.
Programa de rehabilitación ocupacional.
Programa de integración e rehabilitación laboral.
Programa de prevención do absentismo laboral.
Programa de escola de pais.
Programa de ocio e tempo libre.
Programa de eliminación de barreiras físicas e mentais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades van dirixidas, principalmente, ás persoas con discapacidade física e enfermidade
mental, ás súas familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade (ou maior de 16 anos, sempre coa autorización dos titores) que desexe colaborar na atención dos colectivos ós que lles damos atención. Só pedimos que se cumpra un
requisito, que sexan responsables nas súas tarefas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
A Pedra-Nantón
15149 Cabana de Bergantiños (A Coruña)
Tfno.: 650 961 649
Correo electrónico: centro.umbela@cogami.es
Persoa de contacto: Evangelina Fondo Puñal
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ASOCIACIÓN PARA A INTEGRACIÓN DE PERSOAS COA SÍNDROME
DE DOWN-CORUÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación Down Coruña, creada o 19 de febreiro de 2000, está formada por persoas con síndrome de down, polas súas familias e por aquelas persoas sensibilizadas con esta doenza. É unha asociación sen ánimo de lucro que pretende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Facilitarlles ós pais servizos de apoio, orientación e información.
Traballar pola nosa plena integración familiar, social, escolar e laboral.
Realizar tarefas de divulgación social desta síndrome.
Promover a creación de servizos para ó coidado das persoas coa síndrome de down.
Crear os servizos que faciliten a nosa educación e actividade laboral.
Promover e financiar as actividades para formación de pais e profesionais implicados.
Colaborar e intercambiar información, experiencias e servizos con outras ou entidades.

Actividades e programas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Atención, apoio e orientación a novos pais.
Servizo de información e asesoramento ás familias.
Escola de pais.
Sensibilización e divulgación de información realista sobre a síndrome de down.
Colaboración con garderías e centros escolares.
Servizos de apoio escolar e reforzo educativo.
Conferencias, mesas redondas, ou xornadas de formación para pais e profesionais.
Organización de cursos e actividades deportivas.
Creación e desenvolvemento de espazos lúdicos e educativos,
Actividades de ocio e tempo libre.
Servizos de logopedia.
Programas de habilidades sociais e autonomía persoal.
Creación, xestión e difusión dun fondo bibliográfico documental.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUAC1ÓNS?
A persoas con síndrome de down da Coruña e comarca, familiares e poboación xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar connosco pode dirixirse a:

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Centro Comercial Ventorrillo, 1º andar, local 3-4 | 15010 A Coruña (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 263 388 | Corr. elect.: down-coruña@terra.es
Páxina web: http://www.down-coruña.com
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ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES DO RIL
DA CORUÑA (ALCER CORUÑA)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación para a Loita contra as Enfermidades do Ril da Coruña foi constituída en 1976, para
contribuír á axuda social, moral, física e laboral de todas aquelas persoas afectadas por enfermidades renais da provincia da Coruña, así como á prevención e loita contra estas, mediante o desenvolvemento de cantas actividades sexan necesarias.
Contamos cunha serie de servizos e asesorías de carácter gratuíto que son as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Información e orientación social.
Asesoría psicolóxica.
Asesoría sanitaria.
Asesoría laboral.
Asesoría educativa.
Asesoría xurídica.

Durante todo o ano realizamos campañas de sensibilización e información á poboación en xeral para
a captación de novos doadores de órganos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas, fundamentalmente, a tres colectivos:
1. Persoas con enfermidades renais.
2. Familiares das persoas con enfermidades renais.
3. Poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención das necesidades das persoas con
enfermidades renais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Hotel de Pacientes – Hospital Juan Canalejo
As Xubias, nº 84 – planta semisoto
15006 A Coruña (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 298 759
Correo electrónico: info@alcercoruña.es
Páxina web. www.alcercoruña.org
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ASOCIACIÓN RECREATIVA E CULTURAL LOS TILOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación constitúese no ano 1992, para lles proporcionar a todos os veciños do concello de Teo,
á parte de Santiago, posto que somos unha urbanización limítrofe, un local de referencia onde poder
acceder á cultura e ó ocio e potenciar o asociacionismo entre os seus integrantes.
Contamos con 200 familias asociadas, que participan nas distintas actividades, dende deportivas ata
culturais e de tempo libre.
Temos un programa destinado á xente maior, que non contamos dentro dos asociados posto que non
é requisito para integrarse nel, onde se dan á semana clases de cultura xeral, ximnasia, manualidades, xogos de mesa, charlas e conferencias. Intégrano 20 persoas maiores.
O obxectivo é acadar a integración da xente maior que se viu obrigada a abandonar o seu fogar para
vivir cos seus fillos.
Contamos cunha axencia de lectura.
Temos un taller de xogos para nenos para que os pais ou titores poidan facer algunha actividade ou
dispoñer dalgún tempo libre.
Tanto para o programa destinado a xente maior, como para a axencia de lectura e para o taller de
xogos, contamos con 4 -7 voluntarios, todos socios, que contan entre 20 e 65 anos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Van dirixidas á poboación en xeral, especiamente á xente maior, ós nenos e á xuventude.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na integración da xente maior, axudarnos na
axencia de lectura ou traballar cos rapaces no taller de xogos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Ameneiro, s/n (baixo parroquial)
15894 Os Tilos – Teo (A Coruña)
Tfno.: 981 818 501 - 649 291 317
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ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE COMPOSTELA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Constituída o 2 de xaneiro de 1997, a Asociación Síndrome de Down de Compostela (Down
Compostela) é unha organización non gobernamental, sen ánimo de lucro, aconfesional e apolítica,
especializada na atención ás persoas con síndrome de down de todas as idades. Esta asociación creouse co obxectivo principal de loitar por mellorar a calidade de vida e defender os dereitos das persoas con síndrome de down.
A asociación conta cun local que funciona como centro de día, no que as persoas con síndrome de
down acoden a participar nas distintas actividades programadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Programa de acollida en hospitais.
Programa de familias.
Atención temperá.
Apoio á integración escolar.
Logopedia e linguaxe.
Novas tecnoloxías.
Ocio e tempo libre.
Psicomotricidade.
Formación prelaboral.
Inserción laboral. Emprego con apoio.
Programa de autonomía persoal e social.
Programa cognitivo-matemáticas.
Lecto-escritura.
Transición á vida adulta.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A Asociación Down Compostela ten como fin xeral mellorar a calidade de vida das persoas con síndrome de down e das súas familias. Traballamos para que as persoas con trisomía 21 poidan ter,
dende o seu nacemento, unha vida digna nun contorno de normalidade. Partimos de que todas as
persoas, incluídas aquelas con algunha discapacidade, teñen un papel social que desenvolver e o
dereito a unha vida digna nun contorno de normalidade, gozando dos servizos da comunidade na
que viven. Os nosos programas e servizos pretenden acadar a integración social das persoas con
síndrome de down, polo que traballamos en e con contornos comunitarios e non en contornos específicos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que teña interese en mellorar a calidade de vida dos nosos usuarios e colaborar nas nosas actividades.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Dublín, nº 6, baixo | 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) | Tfno. e Fax: 981 563 434
Páxina web: http://corevia.com/downcompostela
Correo electrónico: downcompostela@terra.es
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ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL DE MINUSVÁLIDOS ASCM
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Socio-Cultural de Minusválidos naceu en 1987, creando un camiño cara á integración
plena das persoas con algún tipo de minusvalía.
As actividades que realizamos son as seguintes:
1. Transporte adaptado.
2. Deportes para discapacitados físicos.
3. Programas de lecer e tempo libre.
4. Programas de accesibilidade.
5. Programas de integración cultural.
6. Programas de integración sociolaboral.
7. Información e asesoramento.
8. Concienciación e sensibilización.
9. Promoción do voluntariado.
Hoxe en día, contamos con máis de 1.700 socios e case 30 voluntarios, de idades comprendidas
entre os 20 e os 65 anos.
As funcións que desempeñamos son: servizo de acompañamento a persoas con discapacidade, preparación cultural e apoio sociocultural, tarefas de adestramento en actividades deportivas, servizo de
apoio e asesoramento en tarefas de integración.
Concienciación e sensibilización da problemática do colectivo de discapacitados, promoción do
voluntariado e colaboración con canles de información.
Dende a entrada en vigor da Lei 3/200 sobre voluntariado en Galicia, a asociación adaptouse á nova
regulación. Está rexistrada como entidade de acción voluntaria, forma parte do Plan galego do voluntariado 2002-2005, asinou o convenio de colaboración coa Consellería de Asuntos Sociais e está presente en portais virtuais como www.socialia.org ou www.hacesfalta.com, entre outras actividades.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Prestámoslle servizo ó colectivo de discapacitados, maioritariamente discapacitados físicos, aínda
que as actividades que se organizan poden estar dirixidas á sociedade en xeral, por dúas razóns fundamentais: por unha banda, para sensibilizar e concienciar da problemática do colectivo e por outra,
para que a integración sexa real.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Necesitamos a colaboración de persoas involucradas co voluntariado e que teñan ganas de intervir
nos procesos de integración sobre os que actúa a asociación. A asociación organiza un ou dous cursos básicos ó ano de voluntariado, xunto con algunha xornada técnica máis especializada, para formar os nosos voluntarios.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Fernando VI, bloque 2, baixos 18-19 | 15403 Ferrol (A Coruña) | Tfno.: 981 351 430 | Fax: 981
351 450 | Correo electrónico: ascmferrol@ascmferrol.com | Páxina web: www.ascmferrol.com
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ASOCIACIÓN XUVENIL, RECREATIVA, CULTURAL, DEPORTIVA E
PRESTADORA SS. SS., BRIGANTIUM
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación Brigantium é unha organización sen ánimo de lucro que leva traballando, dende o ano
1992, con nenos, mozos e terceira idade, en Betanzos e na súa comarca. Actualmente contamos con
250 asociados entre o Brigaclub, o noso club infantil que abarca nenos de 3 a 14 anos, e Brigantium,
con mozos de 15 a 30 anos.
Os nosos obxectivos fundamentais son: A promoción do asociacionismo xuvenil; potenciar as actividades de diversión no tempo libre da xuventude; fomentar a formación da xuventude; permitir que
os mozos/as se expresen libremente e cultiven a súa solidariedade, para que así poidan desempeñar un papel activo na sociedade; e facilitar a comunicación entre a xuventude e a Administración.
Os Programas son de cinco tipos: socioculturais, formativos, servizos sociais, ocio e tempo libre, e
europeos.
Actividades:
1. Socioculturais: guitarra, debuxo e pintura, manualidades, teatro, excursións, campamentos,
e 6.visitas.
2. Formativas: inglés e francés, cursos galego.
3. Servizos sociais: prevención drogas e alcolismo, actividades terceira idade.
4. Ocio e tempo libre: aerobic, bailes de salón/taichi, ioga/danza africana, intercambios xuvenís.
5. Europeos: servizo voluntariado europeo.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Principalmente a nenos, mozos e á terceira idade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que, de modo libre, altruísta e responsable, teña interese en realizar actividades a favor dos demais ou do interese colectivo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Valdoncel, nº 7 - Casa Da Xuventude
15300 Betanzos (A Coruña)
Tfno.: 629 282 648
Corr. elect.: brigantium@hispavista.com
Responsable voluntariado: Cecilia Vázquez Suárez
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ASOCIACIÓN XUVENIL CARBALLEIRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Xuvenil Carballeira é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 1997, coa
finalidade de promover actividades formativas, culturais e recreativas dirixidas á infancia, xuventude, terceira idade, muller, discapacitados e, en xeral, a toda a poboación e colectivos do concello de
Brión e doutros concellos da Comunidade Autónoma de Galicia, colaborando ó mesmo tempo nas
actividades que calquera outro organismo público ou privado realice, así como facer da asociación
un movemento dinamizador amplo que recolla e que lles dea resposta a todas as inquedanzas dos
diferentes grupos de poboación e que sirva de marco de acción para todos aqueles que se queiran
integrar.
Na actualidade, a entidade conta con 20 socios e 8 voluntarios (7 deles tamén socios), de idades
comprendidas entre os 19 e os 29 anos. Tras recibir a formación necesaria para o desenvolvemento do seu traballo, colaboran no desenvolvemento das seguintes actividades:
1.
2.
3.
4.

Promoción do asociacionismo entre os mozos.
Organización de actividades de ocio para nenos.
Organización de actividades culturais.
Actividades de educación ambiental.

Entre os nosos obxectivos a longo prazo está o de consolidar a nosa presenza no concello, dándonos a coñecer a toda a poboación e promovendo a participación dos mozos no movemento asociativo. Así mesmo, entre os nosos obxectivos está organizar un centro permanente para a realización
de diferentes actividades que sirva de punto de encontro para os rapaces e os mozos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidos especialmente a rapaces de idades comprendidas entre
os 4 e os 12 anos, á xuventude, e á poboación do concello en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa de idade comprendida entre os 16 e os 30 anos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Chave de Ponte
15280 Bastavales – Brión (A Coruña)
Tfno.: 653 633 803
Páxina web: www.axucarballeira.es.vg
Correo electrónico: axucarballeira@mixmail.com
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ASOCIACIÓN XUVENIL DENOCIÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Xuvenil Denociña é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 1989, coa
finalidade de traballar pola defensa da natureza, así como pola defensa e recuperación do patrimonio histórico-cultural, en todos os seus ámbitos; cultivar os valores humanos de solidariedade e
tolerancia, culturais e educativos, mediante actividades e iniciativas que axuden a melloralos e a profundalos e facer da asociación un movemento dinamizador amplo que recolla e que lles dea resposta
a todas as inquedanzas dos diferentes grupos de poboación e que sirva de marco de acción para
todos aqueles que se queiran integrar.
Na actualidade, a entidade conta con 15 socios e 10 voluntarios (7 deles tamén socios) de idades
comprendidas entre os 20 e os 29 anos. Tras recibir a formación necesaria para o desenvolvemento do seu traballo, colaboran nas seguintes actividades:
1.
2.
3.
4.

Promoción do asociacionismo entre os mozos.
Organización de actividades de educación ambiental para mozos a partir dos 13 anos.
Organización de actividades de ocio para mozos.
Actividades formativas para mozos.

Entre os nosos obxectivos a longo prazo figura o de consolidar a nosa presenza no concello, especialmente entre o grupo de mozos de 13 a 17 anos, co fin de ir incorporando a este colectivo no
movemento asociativo, así como ampliar o contacto cos centros educativos de Brión, sobre todo co
instituto de ensino secundario.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidos especialmente a:
1. Mozos de idades comprendidas entre 13 e 17 anos.
2. Mozos de 18 a 30 anos.
3. Poboación do concello en xeral

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa de idade comprendida entre os 16 e os 30 anos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Gosende, nº 2
15280 Os Ánxeles – Brión (A Coruña)
Tfno.: 629 593 255
Páxina web: www.denocina.es.vg
Correo electrónico: denocina@mixmail.com
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ASOCIACIÓN XUVENIL XUVENTUDE DE SAN VICENTE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación xuvenil sen ánimo de lucro do concello da Baña, nacida no ano 1990.
A asociación pretende achegarlle a cultura, o deporte, o ocio e tempo libre e a formación en diversos temas a toda a poboación do noso concello (5.200 habitantes).
A asociación traballa única e exclusivamente con persoal voluntario. Ata o de agora, contamos con
25 voluntarios en idades comprendidas entre os 20 e os 35 anos de idade.
As actividades que realizamos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Campañas de sensibilización social. Charlas, mesas redondas, cursos, videoforum…
Charlas informativas e formativas con temas de interese para a poboación.
Concurso literario.
Festival Chícharo Rock.
Rutas de sendeirismo polo concello.
Visitas culturais e de ocio a lugares de interese.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Van dirixidas a toda a poboación do noso concello, xa que temos actividades para todos os públicos e tentamos abarcar todas as idades.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Pódese facer socio da nosa asociación calquera persoa que o desexe. Para facerse voluntario precisa ter máis de 18 anos e estar empadroado no concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Xacinto Rodríguez, s/n
15863 A Baña (A Coruña)
Correo electrónico: chicharorock@yahoo.es
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CLUB XUVENIL FISTERRE ASPRONAGA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos o servizo de lecer, tempo libre e deportes de Aspronaga, asociación que ten como fin último
mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual. O club xuvenil está dinamizado polos programas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cultura.
Aniversarios e celebracións.
Relacións sociais.
Aire libre.
Escolas deportivas.
Animación.
Voluntariado.

O fin do club é o de facilitar e promover a adquisición de habilidades e recursos para o desenvolvemento nun contorno normalizado.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Persoas con discapacidade intelectual, familiares e amigos de persoas con discapacidade intelectual, voluntarios e voluntarias e poboación en xeral.
Estamos a planificar accións para atender os profesionais do sector e as súas familias e tamén para
sensibilizar a sociedade da problemática deste colectivo, amosando as súas capacidades para compartir e convivir.
No club teñen cabida persoas con discapacidade intelectual, xunto coas persoas que conforman o
seu contorno social próximo (familiares e amigos). O noso carácter de servizo público permite que
o acceso non estea restrinxido ós socios de Aspronaga, polo que os nosos socios e socias (un total
de 218) proceden de diferentes asociacións ou familias da comarca da Coruña.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas que desexen colaborar para dignificar a imaxe social das persoas con discapacidade intelectual, a través da participación cidadá en actividades deportivas e de lecer.
Debe ser unha persoa comprometida, solidaria, motivada, comunicativa, creativa, paciente e promotora da xustiza social.
Debe ter empatía, seguridade, capacidade de traballo en equipo e tempo libre.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Pérez Lugín, nº 10
15011 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 145 418
Fax: 981 145 797
Correo electrónico: clubfinisterre@aspronaga.org
Persoa de contacto: Iago Graña Menduíña
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COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha entidade sen ánimo de lucro, constituída o ano 1990, para contribuír á axuda social,
física, moral, laboral e psicolóxica de todas aquelas persoas afectadas polo VIH na nosa cidade.
O Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña é un movemento cidadán que centra a súa actividade en
tres claves na súa loita contra a sida:
1. Información.
2. Prevención.
3. Solidariedade.
Tratamos de mellorar a calidade de vida dos portadores do VIH, facemos campañas de información
e prevención, tanto na rúa coma nos diversos centros sociais e institutos xuvenís, denunciamos calquera forma de discriminación cara ós portadores do VIH, informamos dos tratamentos oficiais e
complementarios adecuados a tratar a infección, dámoslles asistencia xurídica a todos os afectados
polo VIH que teñan problemas coa xustiza, temos atención psicolóxica, xurídica e social gratuíta ós
portadores do VIH e ós seus familiares, dispoñemos de servizo de lavandería, repartimento de roupa
e café quente, todas as actividades e talleres son gratuítos para todos os que se acerquen polos
nosos locais e ós que lles interese utilizalos (talleres de cerámica, informática, pintura, nutrición,
etc.) e temos aberto un piso de acollida para os infectados polo VIH e enfermos de sida que están
na rúa, sen familia, sen traballo e sen medios.
Todas as nosas actividades son gratuítas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a todas aquelas persoas afectadas polo VIH, ás súas familias e á
poboación en xeral, para conciencialos na prevención necesaria para evitar o risco de contaxio e, en
particular, ós excluídos sociais.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Poden colaborar con nós todas aquelas persoas que estean concienciadas co tema VIH/SIDA e que
desexen colaborar nas nosas actividades de maneira altruísta.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Padre Sarmiento, nº 24, baixo
15005 A Coruña (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 144 151
Correo electrónico: comitecasco@mixmail.com
Páxina web: www.coruñasolidaria.como
Persoas de contacto: Sonia García Valdebuena, Rosa Dalmeida Caamaño, Vanesa Piñeiro
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE MINUSVÁLIDOS DA PROVINCIA
DA CORUÑA-COGAMI CORUÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Cogami Coruña é a federación de asociacións de minusválidos da provincia da Coruña, pertencente á rede de voluntariado de Cogami, na que están integradas un total de 12 asociacións.
A súa finalidade é coordinar e promover a defensa dos intereses das persoas con características
específicas, de cara a conseguir a máxima atención social á problemática que representan e acadar
a súa plena integración e normalización na sociedade. Para facer isto realidade desenvolvemos,
entre outros, un programa de voluntariado co que se pretende favorecer a participación da cidadanía en actividades que transformen a realidade existente situando a discapacidade no eido dos dereitos humanos e sociais, da igualdade de oportunidades e da non discriminación.
Os nosos principais programas son:
1. Acompañamento e apoio ás persoas con discapacidade, dentro e fóra do domicilio, na realización de xestións, actividades de ocio e tempo libre —campamentos de verán, piscina,
rehabilitación, cine, teatro, etc.—, apoio educativo, transporte adaptado, actividades de
apoio á integración sociolaboral, apoio social, apoio emocional...
2. Campañas de sensibilización e concienciación en temas de discapacidade.
3. Formación:
3.1. Formación básica, dirixida a voluntarios de base.
3.2. Formación específica no eido das persoas con discapacidade, dirixida tanto ós voluntarios como ás institucións públicas, asociacións, ONG e a todos aqueles que nolo
demanden.
3.3. Outro tipo de formación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades que realizamos están dirixidas, principalmente, ás persoas con discapacidade, ás
súas familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite, que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización,
cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización só pedimos que se cumpra un requisito moi importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con
persoas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Modesto Brocos, nº 7, bloque 3, baixo
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 574 698 | Fax: 981 574 670
Correo electrónico: voluntariado@cogami.es
Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami
Persoa de contacto: Mª Elena Antelo García

Programas de acción voluntaria ❙ 115

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS SALVADOR DE
MADARIAGA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Federación de Asociación de Veciños Salvador de Madariaga é unha entidade de acción voluntaria, sen ánimo de lucro, formada polas asociacións de veciños: o ensanche e arredores, A Zapateira,
As Conchiñas e A Marina-Zona Centro. Está inscrita no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria,
da Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, co nº de rexistro O-168.
A rede está operando en toda a cidade da Coruña.
Na actualidade, non contamos con moitos voluntarios, pero estamos facendo campañas de publicidade para conseguir moitas máis persoas que queiran ofrecer o seu tempo.
As actividades que se pretenden desenvolver son as seguintes:
1. Acompañamento de persoas maiores: consultas médicas, axudar con trámites administrativos, facer a compra, estar con elas... (axuda a domicilio).
2. Axudar a persoas con discapacidade en todos os aspectos que o necesiten.
3. Darlles o almorzo, acompañalos á escola, ofrecerlles apoio escolar, etc. ás familias que
teñan nenos pequenos.
4. Animación e participación das persoas na cultura e ocio da cidade.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Aínda que nun principio as nosas accións ían destinadas ás persoas maiores, agora amplíanse a
outros colectivos: persoas maiores, discapacitadas, mozos pequenos ou non tan pequenos e, en
definitiva, a todas as persoas que o precisen.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que desexa colaborar con nós, pero que teña máis de 15 anos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Rego de Auga, 7 –2
15001 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 626 892 358 - 645 316 751
Correo electrónico: uxia_rd@yahoo.es
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FEDERACIÓN DE ONG DE FERROLTERRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Federación de ONG de Ferrolterra pretende ser un nexo e punto de referencia común a todos os
asociados e é por iso que informa e promove o labor do voluntariado social dentro das diferentes
entidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Abeiro, asociación de axuda do drogodependente.
Adiante, asociación de ex-alcohólicos das Pontes.
Adra.
Asfedro, Asociación Ferrolana de Drogodependentes.
Alcer, Asociación para Loita de Enfermidades do Ril.
Asociación de Diabéticos de Ferrolterra.
Accu, Asociación de Enfermos de Crohn e Colite Ulcerosa.
Asociación de Enfermos de Parkinson.
Asociación Ex-Alcohólicos de Ferrolterra.
Afal, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.
Alf, Asociación de Laringectomizados de Ferrolterra.
Agal, Asociación de Lupus.
Asociación Día.
Asociación Sociocultural de Minusválidos.
Aspanaes, Asociación de Pais de Persoas Autistas e Psicóticas.
Aspanemi, Asociación de Pais de Nenos con Minusvalía.
Aspaneps, Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psicosociais.
Club Eurosalud.
Dignidad Ferrol.
Érguete Ferrol, Asociación de Axuda ó Toxicómano.
Grupo Minusválidos.
Afaes, Asociación de Familiares e Amigos dos Enfermos Psíquicos.
Tiema, Asociación de Síndrome de Down.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A federación actúa na sociedade en xeral e, de forma particular, nos colectivos nos que traballa
dende cada entidade. O contido sociosanitario está moi presente.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade solidaria e responsable que queira participar a favor dos máis necesitados e desfavorecidos, de forma altruísta e desinteresada.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Fernando VI, bloque 2, baixos 18-19
15403 Ferrol (A Coruña)
Tfno.: 981 351 430 | Fax: 981 351 450
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FUNDACIÓN FORMACIÓN E XESTIÓN GALEGA (FEXGA)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Fundación Formación e Xestión Galega (Fexga) é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída
no ano 2002, para cubrir as necesidades sociais de todo tipo de colectivos.
Na actualidade, a fundación conta con seis voluntarios e dous traballadores.
Os voluntarios, tras a formación necesaria, colaboran no desenvolvemento das actividades que indicamos a continuación:
1.
2.
3.
4.

Información.
Orientación e formación.
Asesoramento.
Campañas de información para promover a motivación e a participación dos colectivos en
actividades sociais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas, principalmente, á terceira idade e ás persoas en risco
de exclusión social, non descartando outros colectivos sempre que a nosa capacidade o permita. Na
actualidade, estase traballando cos seguintes colectivos:
1.
2.
3.
4.

Mulleres con cargas familiares.
Terceira idade.
Poboación rural con falla de formación ou integración.
Outros colectivos desfavorecidos na comarca.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención das necesidades dos colectivos
obxecto antes indicados na rama da orientación, asesoramento, formación e información.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa do Mercado, nº 27, 1º B.

Ordes (A Coruña)
Tfno.: 630 603 915
Fax: 981 819 471
Correo electrónico: fundación_fexga@yahoo.es
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FUNDACIÓN INLADI
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha fundación que ten por obxecto a integración social e laboral das persoas afectadas de
minusvalía de colectivos de difícil inserción social e laboral, legalmente recoñecidos como tales
polas normas vixentes.
Fomentamos a creación directa de empresas clasificadas como centros especiais de emprego, prestándolles asistencia técnica ou económica para o inicio da actividades ou apoiando a súa xestión
para o acceso ás axudas regradas.
O padroado da fundación está formada por catro persoas minusválidas que velan polo bo funcionamento da institución.
De acordo co Real decreto 27/2000, sobre medidas alternativas para as empresas que empreguen
un número de traballadores de 50 ou máis e que estean obrigadas a contratar polo menos un 2% de
traballadores minusválidos, a fundación reúne os requisitos para recibir donativos de carácter monetario, tal como establece o real decreto citado.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ás persoas minusválidas en idade de traballar e abertas a colectivos de difícil inserción social e
laboral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas interesadas na integración laboral e social dos minusválidos e colectivos de difícil inserción social e laboral.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Historiador Vedía, nº 23, soto
15004 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 269 433 - 630 900 164
Fax: 981 928 510
Persoa de contacto: Pachi Tudela
Correo electrónico: f.inladi@terra.es

Programas de acción voluntaria ❙ 119

FUNDACIÓN RONSEL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Fundación Ronsel para a inserción sociolaboral e o fomento do emprego ten por obxectivo a
mellora das condicións de acceso ó mercado laboral dos diferentes colectivos de desempregados e
fomentar o desenvolvemento competitivo das empresas, incidindo na cualificación profesional dos
seus traballadores.
1. Formación para a empresa: Diagnóstico de necesidades formativas. Plans de formación a
medida. Formación in-company. E-learning. Auditorías formativas. Subvencións e axudas
oficiais.
2. Formación profesional: Plans de formación continua. Cursos de formación ocupacional
(plan FIP). Ciclos formativos de formación profesional. Programa de prácticas en empresas.
3. Axencia de emprego: Asesoramento para a creación de empresas. Apoio para a mellora
competitiva das empresas. Asistencia técnica: subvencións e axudas oficiais. Economía
social.
4. Desenvolvemento local e promoción económica: Asistencia técnica para a posta en marcha
de programas xestionados por entidades públicas. Xestión de accións formativas.
Avaliación e seguimento.
5. Centro asociado ó Servizo Galego de Colocación: Información e orientación laboral.
Xestión de demandas de emprego. Xestión e seguimento de oferta.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
1. Persoas en situación de desemprego e, especialmente, colectivos de difícil inserción sociolaboral.
2. Empresas.
3. Organismos e institucións públicas.
4. Terceiro sector.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa ou entidade que desexe participar en accións de mellora da empregabilidade e promoción económica.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Hospital, nº 21, baixo
15002 A Coruña (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 206 234
Director: Luis García Deber
Corr. elect.: fundacionronsel@terra.es
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INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Institución Benéfico Social Padre Rubinos é unha entidade sen ánimo de lucro que nace co
Padroado da Caridade o día 19 de abril de 1918, co fin concreto de extinguir a mendicidade na cidade da Coruña. Ó longo do século XX, esa primeira casa refuxio foi crecendo e ampliando o seu ámbito de actuación a unha escola infantil e a unha residencia de anciáns.
As actividades son levadas a cabo por 37 profesionais de distintas áreas e 15 voluntarios que desempeñan diferentes labores segundo o departamento dentro no que se encontren, pero sempre tentando conservar o labor social que inspirou a súa creación. Estas actividades consisten en:
1. Refuxio de transeúntes
1.1. Servizo de comedor: sérvense comidas e ceas de forma gratuíta.
1.2. Servizo de aloxamento nocturno: os usuarios permanecen no albergue catro noites
como mínimo e, nalgúns casos, de quince a vinte días. Tamén se realiza un servizo de
acollida, no que se ofrece ducha, roupa, consigna…
1.3. Servizo de duchas e distribución de útiles de aseo e hixiene persoal.
1.4. Repartimento de roupa: dous días á semana o albergue ábrelles as súas portas ás
mulleres para provelas de roupa, calzado, xoguetes…
1.5. Servizo de información, orientación e asesoramento: tres traballadores sociais préstanlles asesoramento ós transeúntes que o solicitan, orientándoos na busca de emprego, regularización da situación de inmigrantes, tramitación de prestacións…
2. Residencia de anciáns
2.1. Servizos xerais: aloxamento, manutención, lavandería, limpeza das habitacións…
2.2. Atención médico-sanitaria: o centro conta con dúas enfermeiras que atenden e supervisan diferentes aspectos sanitarios dos residentes.
2.3. Departamento social: realízanse tarefas de información, orientación e asesoramento,
xestión e tramitación de recursos sociais…
3. Gardería Mª Carmen Cervigón
3.1. Servizo de atención ó neno: recóllense e aténdense os nenos en horario de 8:30 a
17:30 horas, conta con servizo de comedor e animación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades están dirixidas a diferentes colectivos, segundo o departamento que corresponda:
persoas sen ou con escasos recursos económicos ou con dificultades na reinserción social, persoas
maiores e nenos de 0 a 3 anos, así como familiares seus que soliciten calquera tipo de información.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera tipo de persoa que estea disposta a compartir o seu tempo cos nosos ancián e que, en actitude de cordialidade, os acompañen nas súas conversas e paseos e persoas ás que lles gusten os
nenos e que estean dispostos a compartir parte do seu tempo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Labañou, nº 2 | 15011 A Coruña (A Coruña) | Tfno.: 981 251 998 | Fax: 981 273 558 | Correo
electrónico:ibsrubinos@inicia.es | Contactar con: María del Mar García González (xerente da institución)
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INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL SOLIDARIA ICUS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Icus é unha asociación de carácter social, cuxo fin primordial é a axuda ós necesitados e servir de
enlace mediador entre as persoas necesitadas e as que desexan axudar. Está rexistrada oficialmente
na Delegación Provincial da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, o 5 de xuño de
1999 co nº 5.151, da Sección Primeira do Rexistro Provincial de Asociacións. O seu código de identificación fiscal é o nº G15702715.
O noso ámbito de acción comprende a provincia da Coruña e, máis concretamente, as cidades da
Coruña e de Santiago de Compostela.
Enfocamos o obxectivo do noso esforzo para o seguimento sobre a base das distintas necesidades:
1. Alimentación.
2. Roupa.
3. Impulsando as persoas con escaseza económica que busquen emprego, dámoslles información sobre posibles traballos que poidan realizar, información sobre axencias de colaboración, etc.
4. Ofrecemos cursos gratuítos impartidos por membros e colaboradores do Icus, relaxación e
autoaxuda...
5. Axuda moral. Valoramos esta axuda como de grande importancia pois, a miúdo, as depresións e a confusión levan o ser humano ó autoabandono.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
O perfil das persoas que acoden a nós é de todo tipo: mulleres soas con fillos, parados, enfermos,
persoas maiores, persoas en situación social de marxinación... Todos teñen en común a falta de
recursos económicos, de preparación profesional e de capacidade de relaxación.
Ultimamente estamos prestándolles axuda a inmigrantes, cubanos, romaneses, arxentinos..., en
condicións moi precarias, sen medios nin traballo, con nenos pequenos..., que solicitan principalmente alimentos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Estamos abertos a colaborar con calquera organismo oficial e con outras asociacións de axuda
humanitaria.
Queremos ser unha ponte entre as persoas que desexan axudar e os que necesitan esa axuda.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Mosteiro de Moraime, nº 2 bis, baixo
15010 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 687 851 306
Persoa de contacto: Mª del Carmen Mira Soto (presidenta provincial)
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MENIÑOS, FUNDACIÓN GALEGA PARA A INFANCIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Meniños é una organización que traballa polos dereitos da infancia en dificultade social e que contribúe a xerar cambios que propicien un ambiente familiar de seguridade e afecto.
Dende 1996, traballamos para que cada un dos nenos e nenas que viven situacións de abandono
ou maltrato poidan exercer o seu dereito a crecer nunha familia que lles proporcione seguridade e
afecto.
Por iso, gracias ó apoio de moitas familias do noso país, ó apoio de institucións e empresas e ó
equipo de voluntarios e profesionais de Meniños estamos empeñados en conseguir que cada neno
e cada nena atope o afecto e a seguridade que só pode proporcionar unha familia. Porque teñen todo
o dereito.
Para cumprir a nosa misión desenvolvemos diferentes programas nas comunidades nas que estamos presentes: Asturias, Madrid e Galicia.
Na provincia da Coruña realizamos os seguintes:
1. Traballamos para que os nenos non crezan en centros de internamento, a través do programa de integración familiar. Este programa está conveniado coa Consellería de Familia,
Xuventude, Deporte e Voluntariado.
2. Queremos contribuír a que cambie a forma de pensar e actuar de toda a sociedade coa
infancia en dificultade social. Para iso, realizamos campañas de sensibilización e promoción de dereitos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos na Coruña van dirixidas, fundamentalmente, a:
1. Familias, nenos, nenas e adolescentes incorporados ó programa de integración familiar,
mediante os proxectos de apoio escolar, respiro familiar e apoio familiar.
2. Poboación en xeral, mediante as nosas campañas de sensibilización e promoción dos
dereitos do neno.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa, maior de idade, que cumpra o perfil requirido nas fichas dos nosos proxectos de
voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza Mestre Mateo, nº 2, 1º
15004 A Coruña (A Coruña)
Tfnos.: 981 269 955 ou 667 596 674
Correo electrónico: delegacion.coruña@meninos.org
Persoa de contacto: Andrés Hernández Mouriño
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RESIDENCIA DA TERCEIRA IDADE DE CARANZA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha residencia de persoas maiores, inválidas e asistidas. Atendemos as súas necesidades
e acompañámolas en saídas, paseos, xogamos ás cartas, lémoslles a prensa, acompañámolas vendo
a televisión, temos manualidades…
Actualmente non contamos coa colaboración de ningún voluntariado que nos poida axudar.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades están orientadas ás persoas que temos na residencia.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade á que lle gusten as persoas maiores e que queira empregar parte do
seu tempo en acompañalas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Pardo Bazán, s/n
15406 Caranza – Ferrol (A Coruña)
Tfno.: 981 316 211
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SOCIEDADE COMARCAL DE XORDOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SCSSC
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A SCSSC é unha entidade social sen ánimo de lucro, creada no ano 1977. A súa principal finalidade é mellorar a calidade de vida das persoas xordas, a través do movemento asociativo e de actuacións que eviten a súa marxinación e que aseguren a súa integración educativa, social, cultural e
laboral, entre outras. É unha organización que defende as liberdades das persoas xordas, tanto individuais coma colectivas. Réxese única e exclusivamente pola vontade dos seus afiliados, segundo
se reflicte nos seus estatutos.
Agrupa persoas de toda a comarca de Santiago e tamén persoas oíntes relacionadas coa comunidade xorda. Conta cun total de 129 socios.
Está afiliada á Federación de Asociacións de Xordos do País Galego (Fax:pg) e á Confederación
Estatal de Personas Sordas (CNSE).
Os servizos que se ofertan son:
1. Servizo de atención a persoas xordas: ofrece información, orientación e asesoramento
(axudas técnicas para eliminar barreiras de comunicación; cursos, conferencias, actividades de ocio e tempo libre; xestión dos recursos sociais e económicos; orientación psicolóxica; asesoramento técnico ás asociacións, etc.).
2. Servizo de intérpretes: para cubrir as necesidades dos nosos usuarios e eliminar as barreiras de comunicación existentes na nosa sociedade. Está integrado por unha intérprete que
depende da Fax:pg e outra que depende da subvención que o Concello de Santiago lle conceda á entidade.
3. Cursos de lingua de signos española (LSE) para as persoas interesadas, entidades, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas a todas as persoas xordas, familiares, amigos, profesionais e a todas aquelas persoas interesadas na comunidade xorda.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar coa entidade na consecución dos seus obxectivos e loitar pola integración do colectivo e a eliminación das barreiras de comunicación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
San Paio do Monte, s/n
Aptdo. correos 615
Tfno. e Fax: 981 582 968
Correo electrónico: S.C.S.S.C.@telefonica.net

Programas de acción voluntaria ❙ 125

VOLUNTARIADO SOCIAL FONSECA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos un voluntariado social asistencial, apolítico, aconfesional e sen ánimo de lucro, constituído
no ano 1991, que ten entre os seus fins a asistencia e axuda humanitaria ou técnica, de maneira gratuíta e desinteresada, a enfermos, anciáns, minusválidos, usuarios de drogas e calquera outra persoa que estea en situación de necesidade, desamparo ou marxinación.
Na actualidade, contamos con 120 voluntarios, de diferentes idades e especialidades, para atender
as necesidades sociais que son o obxecto da nosa actividade.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas tarefas ou servizos fóronse especializando en función da demanda que, nunha gran maioría, vén canalizada a través dos centros sociais, municipais ou asistenciais, e as principais son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alfabetización de adultos.
Acompañamento de enfermos psíquicos.
Acompañamento hospitalario.
Atención a persoas sen teito.
Acompañamento domiciliario a anciáns.
Atención a discapacitados e drogodependentes.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade, con interese en axudar os demais e que queira dedicar algo do seu
tempo a mellorar a calidade de vida dos seus semellantes. O voluntario debe ser unha persoa honesta, madura, constante, que non sexa causa de conflitos nas relacións persoais, sen afán de protagonismo e que non traslade os seus problemas persoais ós asistidos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Fonseca, nº 8
15004 A Coruña (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 224 435
Correo electrónico: Voluntariadofonseca@navegalia. com
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VOLUNTARIADO SOCIAL ROGAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Rogas é unha ONG para o desenvolvemento que nace como asociación en Santiago, en decembro
de 1994.
Somos un grupo de voluntariado social de inclusión plural e multiconfesional, convencido de que
se pode facer algo para mellorar as situacións de desigualdade e inxustiza do noso mundo.
Por iso, queremos implicarnos dende a nosa realidade na cultura da solidariedade, ofrecemos un
medio de colaborar con proxectos solidarios, unha formación que potencie na vivencia da solidariedade, un grupo para compartir experiencias, confrontar o traballo e buscar xuntos novas respostas. Unha posibilidade de compromiso en proxectos doutras realidades.
Os proxectos nos que traballamos son os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Acompañamento a persoas discapacitadas, en Cottolengo, etc.
Proxecto con persoas inmigrantes (en colaboración co concello): apoio escolar.
Axuda e acompañamento a persoas maiores.
Acollida e animación, formación na cultura da solidariedade.
Proxecto Home: acompañamento, fase de reinserción e clases.
Cáritas: foros de inmigrantes, proxecto de información e sensibilización.
Fogares de acollida de nenos: apoio escolar.
Axudas puntuais en colaboración coas asistentes sociais do Concello de Santiago.
Servizo Galego de Igualdade: proxecto de acción desenvolvemento da muller rural.
Proxectos de cooperación e desenvolvemento en Latinoamérica.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Persoas que sofren marxinación social, como drogodependentes, emigrantes, malos tratos…

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que queira facer algo a favor dunha sociedade máis humana e máis xusta, que queira unirse a ese gran movemento universal e que busque facer posible unha nova cultura: a cultura
da solidariedade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Esperanza, nº 3, portal 2
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. e Fax: 981 576 855
Correo electrónico: vsrogas@navegalia.com
Persoa de contacto: Rosa Mª Andión Otero
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3.2.3 Entidades da Administración local

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE
BOQUEIXÓN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Boqueixón sitúase a uns 15 km ó sueste de Santiago de Compostela, no sur da provincia da Coruña e no centro oeste de Galicia. Localizado na vertente dereita do río Ulla, limita cos
seguintes concellos: ó norte, cos de Santiago e O pino; ó sur, cos de Vedra, A Estrada e Silleda (estes
dous últimos na provincia de Pontevedra); ó leste, con Touro e Vila de Cruces (tamén en Pontevedra)
e ó oeste, con Santiago e Vedra. É un concello rural, con poboación dispersa en catorce parroquias
e 4.300 habitantes. A agrupación de voluntarios de protección civil de Boqueixón nace en 1997 e,
na actualidade, conta con 35 voluntarios.
As nosas finalidades son o estudo e a prevención das situación de grave risco colectivo, catástrofe
extraordinaria ou calamidade pública nas que poida perigar, de xeito masivo, a vida e a integridade
física das persoas e a proxección e socorro destas, dos seus bens e do medio ambiente, nos casos
en que se produzan as referidas situacións.
Áreas de traballo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prevención das distintas situacións que poidan ocasionar risco.
Incendios: actuación en incendios urbanos e forestais.
Medio ambiente: patrullas verdes, coidado do medio, etc.
Primeiros auxilios: atención sanitaria a persoas en accidentes e grandes aglomeracións.
Tráfico: regulación do tráfico en distintos acontecementos.
Formación: formación do voluntario.
Promoción: promoción do voluntario.
Autoprotección: campañas de autoprotección no fogar, escolas, cooperativas…

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa interesada en achegar a súa dedicación a unha das áreas indicadas, logo de realizar unha entrevista e de formalizar posteriormente un compromiso de colaboración voluntaria.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Forte, s/n
15881 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 513 434
Fax: 981 513 000
Correo electrónico: proteccion.civil@dicoruña.es
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DO
CONCELLO DE BRIÓN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Brión é unha entidade sen ánimo
de lucro, constituída no ano 1997, coa finalidade de garantir a coordinación preventiva e operativa
respecto da protección de persoas e bens, ante os danos producidos polas situacións de emerxencia nos casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública, sen esquecer todo tipo de emerxencias menores, mediante a realización de actividades que permitan evitar estas, reducir os seus efectos, reparar os danos e, se é o caso, contribuír a corrixir as causas que as orixinen.
Na actualidade, a agrupación conta con 36 voluntarios de idades comprendidas entre os 18 e os 54
anos. Todos eles, tras recibir a formación necesaria para o desenvolvemento do seu traballo, colaboran nas seguintes actividades:
1.
2.
3.
4.

Actuacións en situacións de emerxencia.
Actuacións en actos sociais, deportivos e culturais.
Conservación de infraestruturas públicas.
Actividades dirixidas á protección e á conservación do medio.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidos a toda a poboación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de 18 anos e mozos de 16 e 17 anos, con autorización dos pais ou do titor.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Paseo de Pedrouzos
15865 Brión (A Coruña)
Tfno.: 629 871 542
Fax: 981 887 431
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE CARBALLO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Carballo comezouse a xestar alá
polo ano 1977, como resposta a un incendio que se produciu na rúa Túnel. Pero ata o ano 1979,
tras outro incendio de considerables dimensións na rúa Gran Vía, non chegou a organizarse como
tal. Nun primeiro momento adoptou o nome de Bombeiros Voluntarios para, no ano 1981, ó facerse cargo do servizo de praias, pasar a tomar o nome actual.
Actualmente, temos o nº 15 no rexistro de Protección Civil da Xunta de Galicia. No rexistro da
Entidade de Acción Voluntaria estamos inscritos co nº L-2.
Somos un grupo de 50 persoas altruístas que dedicamos o noso tempo libre, e algún non tan libre,
ó servizo dos cidadáns do concello de Carballo e da bisbarra de Bergantiños. De entre as nosas funcións resaltariamos as de:
Promoción da prevención e autoprotección cidadá, colaboración e actuación ante emerxencias, que
pasa por ser o que máis tempo nos ocupa.
Actuamos porque nos move un sentimento de solidariedade cos demais, xa que somos conscientes
da imposibilidade das administracións de cubrir o crecente aumento dos riscos, tanto os naturais
coma os tecnolóxicos ou os antrópicos (inducidos polo home).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
En primeiro lugar, facemos formación; é dicir, formámonos nos distintos e variados campos nos que
actuamos, perseguindo dous fins concretos:
1. Poder actuar, se fose preciso, diante dunha emerxencia con absolutas garantías de éxito,
procurando minimizar o risco e, por conseguinte, que non chegue a afectarnos a nós.
2. Poder impartir os coñecementos adquiridos ó resto da poboación.
Para iso, asistimos a todos cantos cursos nos é posible en calquera punto da xeografía española e
organizamos charlas no noso concello, sobre todo con grupos de risco. Así, acudimos ós colexios,
fogares da terceira idade, asociacións de amas de casa, etc.
Tamén repartimos a semana para estar pendentes dos acontecementos onde se producen movementos de masas (prevención).
Así mesmo, estamos distribuídos en seccións e cada semana cada unha destas seccións está de
garda, por se se producise algún sinistro (actuación).

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que estean animadas a axudar en distintas tarefas que temos na agrupación. Será
requisito imprescindible, antes de empezar como voluntario, asistir a un curso de formación básica
de voluntariado organizado pola agrupación e impartido por algunha das entidades de acción de formación, dentro da estrutura da agrupación ou fóra dela.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Ambulatorio, s/n | 15100 Carballo (A Coruña) | Tfno.: 981 704 048 | Fax: 981 704 780 |
Emerxencias: 112 ou 981 757 275 | Correo electrónico: Pcivil@Carballo.Org
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL DE MIÑO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Miño intervén en situacións de accidentes,
excarceración, incendios forestais e urbanos, aglomeración, abrir pisos, retiradas de animais mortos, salvamento e socorrismo.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade ou maior de 16 anos, coa autorización dos pais. O único requisito
esixible é o de estar empadroado no concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Curro, s/n
15630 Miño (A Coruña)
Tfno. e Fax:.: 981 784 254
Persoa de contacto: José Paz
Correo electrónico: pcivilmino@hotmail.com
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE MUXÍA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Muxía (A Coruña) é unha entidade sen ánimo
de lucro, constituída no ano 1992, inscrita co número 35 no Rexistro de Agrupacións de Protección
Civil da Xunta de Galicia, co fin de atender todo tipo de emerxencias, así como a prevención das
situacións de risco que se poidan producir no concello e é a única agrupación da Costa da Morte
cun servizo 24 horas.
Dende a súa inauguración, 133 persoas voluntarias colaboraron en diferentes momentos e actividades. Neste ano, contamos con 43 persoas voluntarias cunha colaboración semanal nalgunha das
actividades, das que se indican:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Servizo de emerxencias 24 horas.
Accidentes en estrada.
Accidentes marítimos.
Incendios urbanos e forestais.
Inundacións, temporais, choivas torrenciais.
Plan Sapraga.
Plan de atención ó peregrino.
Aglomeracións, festas, actividades culturais, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Muxía, comarcas de Soneira e Fisterra e,
dependendo da emerxencia, onde sexamos requiridos para tal fin.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das actividades indicadas. Será requisito imprescindible, antes de empezar como voluntario, asistir a un curso
de formación básica de voluntariado organizado pola agrupación e a todos aqueles cursos necesarios para desenvolver algunha das actividades. Hase de cumprir un mínimo de 60 horas anuais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Virxe da Barca, nº 26
15124 Muxía (A Coruña)
Tfno.: 981 742 301
Fax: 981 742 497
Correo electrónico: pcmuxia@teleline.es
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE RIBEIRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
É unha entidade sen ánimo de lucro que realiza funcións propias de protección civil, principalmente no concello de Ribeira, aínda que adoitamos colaborar coas agrupacións próximas.
Na actualidade, contamos con 135 voluntarios, con idades comprendidas entre os 18 e 55 anos.
Estas persoas colaboran en diferentes actividades para protexer bens ou persoas que poidan atoparse en situación de perigo.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas a colaborar na protección de bens e persoas ante os posibles riscos que poidan suceder, ben naturais ou producidos polo home. A nosa zona de actuación é o concello de Ribeira, pero habitualmente colaboramos coas agrupacións limítrofes.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de 18 anos que desexe colaborar coa sociedade. Tamén se poden engadir os
maiores de 16 anos con permiso dos seus pais ou titores.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza do Concello, s/n
15960 Ribeira (A Coruña)
Tfno.: 981 871 050
Fax: 981 871 610
Persoa de contacto: Manuel Dieste Mos
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AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DO
CONCELLO DE SANTIAGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Protección Civil é unha agrupación municipal de voluntarios que empregan o seu tempo libre e a
súa boa vontade en actividades solidarias de axuda e beneficio da comunidade. No caso desta agrupación, xa leva sete anos servindo no seu cometido á cidade de Santiago de Compostela.
Somos un grupo de persoas que, independentemente da súa idade, desenvolvemos un labor desinteresado de axuda e atención ós demais.
Ó longo de todo o ano, dedicamos parte do noso tempo libre a prestar os nosos servizos en actividades como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Patrullas de camiños e atención a peregrinos.
Acompañamento de peregrinacións.
Actos culturais e relixiosos: concertos, procesións, xornadas culturais...
Actos deportivos: partidos de fútbol, baloncesto, mountain bike, carreiras de campo a través...
Ambiente: todo o relacionado co noso contorno natural e, principalmente, a recollida de
animais feridos da fauna salvaxe, a recollida de abetos en Nadal...
Busca de persoas desaparecidas.
Charlas, conferencias...
Colaboración con outros corpos: Cruz Vermella, Policía Nacional, Policía Local, Garda
Civil...
Participación nos grandes eventos do concello de Santiago: cabalgata de reis, cabalgata de
Entroido, fogos do apóstolo, carreira pedestre popular...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á cidadanía en xeral e, en particular, a grupos minoritarios, minusválidos físicos e psíquicos, peregrinos...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de 18 anos de idade e, a partir dos 16 anos, con autorización dos pais, que
previamente pasasen unha entrevista persoal coas persoas encargadas dentro desta agrupación.
Persoas serias co traballo que se lles encomende, responsables, que saiban ser bos compañeiros,
xa que traballamos en grupo, todos somos un, e que estean de acordo cos labores cotiáns desta
agrupación. Persoas ás que lles guste axudar ós demais de maneira desinteresada, que queiran
coñecer xente nova e calquera outro motivo polo cal estean interesadas en colaborar con nós.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Trinidad, s/n
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 543 105 - 981 543 108 - 630 033 738
Fax: 981 543 108
Correo electrónico: Pcsantaigo@aytocompostela.es
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGRUPACIÓNS DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DA CORUÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Provincial de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil da Coruña ten como
finalidade básica establecer unha organización, baseándose nos recursos dos que dispoñen as distintas agrupacións de protección civil da Provincia da Coruña, para garantir a coordinación preventiva e operativa co fin de protexer as persoas e os bens.
Somos un grupo de 46 agrupacións asociadas altruístas que dedicamos o noso tempo libre, e algún
non tan libre, ó servizo dos cidadáns da provincia da Coruña.
Entre as funcións da asociación resaltariamos as de:
1. Promoción da prevención e autoprotección cidadá.
2. Colaboración e actuación ante emerxencias, que pasa por ser o que máis tempo nos ocupa.
Actuamos porque nos move un sentimento de solidariedade cos demais, xa que somos conscientes
da imposibilidade das administracións de cubrir o crecente aumento dos riscos, tanto os naturais
coma os tecnolóxicos ou os antrópicos (inducidos polo home).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación, en xeral, da provincia da Coruña. Dependendo das actividades, a nenos, maiores, mozos, membros de entidades de acción voluntaria, tanto en actuacións de emerxencia coma en
operativos de prevención.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as agrupacións de voluntarios da provincia da Coruña que estean animados a axudar en distintas tarefas que temos nesta asociación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Ambulatorio, s/n
15100 Carballo (A Coruña)
Tfno.: 981 704 048
Fax: 981 704 780
Correo electrónico: Jlbarca@Carballo.Org
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CONCELLO DA BAÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello da Baña (A Coruña) atópase situado ó oeste de Santiago de Compostela. Ten unha superficie de 98,2 km2, na que se distribúen as súas 15 parroquias e onde vive unha poboación de 5.836
persoas.
No ano 2002, o concello da Baña adhírese ó Plan de voluntariado de Galicia 2002-2005 e crea a
Oficina Municipal de Voluntariado, co fin de acadar unha cidadanía organizada, participativa, responsable e solidaria na detección e loita contra as necesidades sociais que ocorren dentro do seu
territorio.
Na actualidade, a acción voluntaria do concello desenvólvese a través dos seguintes programas:
1. Área de cultura (Concellería de Cultura)
1.1. Colaboración en actividades culturais (exposicións, concursos, excursións, etc.).
1.2. Participación na organización e celebración das festividades locais.
2. Área de educación (Concellería de Educación)
2.1. Organización de actividades de carácter formativo.
3. Área de servizos sociais (Concellería de Servizos Sociais)
3.1. Apoio a servizos sociais.
3.2. Colaboración coa educadora familiar en programas de atención á infancia.
4. Área de lecer e tempo libre (Concellería de Xuventude)
4.1. Participación no deseño e realización de actividades de animación no tempo libre coa
infancia e a xuventude do municipio (campamentos de verán, celebración do Nadal,
Entroido, etc.).
5. Área de medio ambiente (Concellería de Medio Ambiente).
5.1. Participación en actividades de vixilancia, protección e conservación do medio
ambiente.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
En xeral, a todos os habitantes do municipio e, dependendo do carácter dos programas, a uns grupos de poboación concretos (infancia, xuventude, adultos, terceira idade, mulleres, persoas en risco
de exclusión social, etc.).

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda persoa maior de idade que estea interesada en colaborar de xeito libre e desinteresado co
movemento voluntario local, ben sexa nalgún dos programas que se están desenvolvendo ou ben
noutros que se poñan en marcha no futuro. Tamén poderán ser voluntarios os maiores de 16 anos;
neste caso, coa autorización dos pais ou do titores legais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza do Concello, s/n | 15863 San Vicenzo (A Coruña) | Tfno.: 981 886 501 | Fax: 981 886 616
Persoa de contacto: Nati Lorenzo
Correo electrónico: susana.pazo@abana.dicoruña.es
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CONCELLO DA CORUÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Concello da Coruña, dado o crecente compromiso social da cidadanía, que se manifesta ás veces
individualmente e outras por medio de organizacións diversas a través do voluntariado, decide crear,
a principios do ano 2000, a Oficina Municipal de Voluntariado.
Esta oficina ten como obxecto fundamental a coordinación e dinamización dos programas de voluntariado que se desenvolven dende o concello e dende as entidades sociais da Rede de Cooperación
Coruña Solidaria, que desenvolven o seu labor na nosa cidade.
Os departamentos municipais que actualmente teñen programas de participación do voluntariado
son os seguintes:
1. Servizos sociais: apoio complementario ó servizo de axuda a domicilio; apoio á monitoraxe en actividades socioculturais dirixidas á infancia, xuventude, adultos e terceira idade;
apoio escolar e alfabetización de adultos.
2. Servizo de deportes: programa de escolas deportivas; deporte para persoas con minusvalía; participación en espectáculos deportivos e participación en charlas de deporte, saúde e
hábitos de vida sans.
3. Servizo de bibliotecas: bibliotecas escolares, préstamo a domicilio; club de lectura e programa de verán voluntario bibliopraza.
4. Servizo de educación: ocio infantil e xuvenil e o programa Descubrir o teatro.
5. Servizo de exposicións: visitas guiadas de escolares e visitas guiadas de adultos.
6. Policía local: educación viaria e control de tráfico en centros escolares.
7. Protección civil: colaboración en operativos e asistencia a espectáculos.
8. Arquivo municipal: visitas guiadas ó arquivo municipal e programa de apoio á conservación do patrimonio documental da cidade.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas á poboación en xeral, ás entidades da rede de cooperación e a
colectivos específicos, como anciáns, nenos, discapacitados ou persoas en situación de marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de 16 anos (menores de 18, con autorización de pai, nai ou titor/a) que queira compartir o seu tempo e os seus coñecementos cos demais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ do voluntariado 23, baixo (praza da Galera)
15001 A Coruña (A Coruña)
Tfno.: 981 189 870
Fax: 981 189 871
Correo electrónico: voluntariado@aytolacoruña.es
Horario: de luns a venres de 8:30 a 14:30 horas e de 16:30 a 19 horas os martes e xoves
Persoa de contacto: Ana Álvarez (responsable da OMV)
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CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello da Pobra do Caramiñal é un municipio formado por 5 parroquias, cunha extensión de 34
km2 e cunha poboación de 10.120 habitantes.
Dende servizos sociais levamos as actividades do voluntariado, posto que é o servizo máis próximo
ó cidadán.
Actualmente, contamos coa colaboración de 5 voluntarios que realizan, entre outras, as seguintes
tarefas:
1. Axuda a domicilio complementario.
2. Acompañamento á terceira idade, minusválidos e menores escolarizados con problemas de
autonomía persoal.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, preferentemente, ós maiores, minusválidos e pequenos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Preferiblemente, a poboación de entre 16 e 27 anos, os prexubilados e os xubilados.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Castelao, nº 25, 3º
Tfno. e Fax: 981 832 764
Persoa de contacto: Encarna Millán Pérez
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CONCELLO DE ABEGONDO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Abegondo está situado ó noroeste de Galicia e case no centro da provincia da Coruña,
a onde pertence administrativamente. Limita polo norte cos concellos de Cambre e Bergondo; polo
leste, cos de Betanzos e Oza dos Ríos; polo sur, cos de Cesuras, Mesías e Ordes e, polo oeste, cos
concellos de Carral e Cambre.
Organiza o seu territorio nun total de dezanove parroquias e 164 entidades de poboación, nunha
extensión de 83,6 km2 e cunha poboación de 5.765 habitantes, o que nos indica a gran dispersión
na poboación.
O Servizo de Voluntariado de Abegondo nace no ano 2002, co fin de promover e facilitar a participación solidaria dos cidadáns de Abegondo en actuacións de voluntariado.
O ano 2002 serviu para crear e divulgar o Servizo de Voluntariado. O ano 2003 supuxo a consolidación do programa, no que se adheriron un total de 6 voluntarios e, nestes meses de 2004, 2 novos
voluntarios déronse de alta.
O programa de voluntariado agora en marcha consta de catro proxectos:
1. Proxecto de divulgación e sensibilización da comunidade
1.1. Promoción, publicidade, captación no programa de voluntariado.
2. Proxecto de acompañamento social
2.1. Compañía no domicilio, acompañamento en saídas e realización de actividades de
ocio, realización de xestións, pequenos arranxos domésticos, etc.
3. Proxecto de cultura, ocio e tempo libre
3.1. Colaboración na organización e realización de actividades culturais, deportivas,
ambientais e de tempo libre.
4. Proxecto de creación dun viveiro interxeracional
4.1. Creación dun viveiro na escola infantil municipal, na que se impliquen voluntarios pertencentes ó colectivo da terceira idade, xunto cos nenos de entre 3 e 5 anos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Abegondo e, dependendo do proxecto, a
nenos, maiores, mozos, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de 18 anos (ou 16 con autorización) que, de xeito libre e responsable,
decidan dedicar parte do seu tempo a desenvolver actividades a favor dos demais ou do interese
colectivo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
San Marcos, s/n | 15318 Abegondo (A Coruña)
Tfno.: 981 647 996 | Fax: 981 673 050
Correo electrónico: ssociales@ayuntamientoabegondo.com
Persoa de contacto: Mª Teresa Villaverde Rodríguez
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OFICINA DO VOLUNTARIADO DE AMES (OVA)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Ames está situado a 10 km de Santiago de Compostela. Conta con 117 núcleos de
poboación. É considerado como o de máis desenvolvemento urbanístico e poboacional da nosa
comunidade autónoma. A poboación ascende a máis de 21.000 habitantes, segundo o censo de
poboación do concello. A Oficina de Voluntariado vén traballando dende o ano 2001, ano da súa creación, en diferentes proxectos e actividades. Na actualidade, conta con 56 voluntarias que se encargan de levar a cabo as diferentes actividades. A OVA está situado no Departamento de Servizos
Sociais e desenvolve os seguintes proxectos e actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Escola integral de maiores. Alfabetización de adultos.
Axuda ás persoas maiores que pretenden obter o graduado na ESO.
Apoio escolar a menores en risco de exclusión social.
Patrullas escolares nas saídas e entradas dos rapaces no colexio.
Programa de acompañamento a persoas maiores e/ou persoas con discapacidade.
Servizo de xestións. Recollida de documentación nas diferentes administracións
(Seguridade Social, Facenda…) e recollida de receitas.
Roupeiro municipal.
Campañas solidarias.
Campaña de recollida de xoguetes.
Campaña de recollida de libros de texto.
Campaña de recollida de roupa usada en bo estado.
Apoio en diferentes actividades realizadas por outros departamentos do concello.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Van dirixidas á poboación do concello que se atopa nunha situación de desvantaxe social, como as
persoas maiores, as persoas con discapacidade, os nenos en risco de exclusión social…

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todos os habitantes do concello que sexan maiores de idade e que teñan ganas de lles axudar ós
demais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza de Chavián, nº 2
15220 Bertamiráns. Ames (A Coruña)
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CONCELLO DE ARANGA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O municipio de Aranga está situado ó leste da provincia da Coruña. Limita polo norte cos municipios de Irixoa e Monfero; polo sur, con Curtis; polo leste, con Guitiriz (Lugo) e, polo oeste, cos de
Oza dos Ríos e Coirós. Ocupa unha extensión de 119,60 km2, seis parroquias e 140 entidades de
poboación e a súa poboación é de 2.289 habitantes.
A Oficina Municipal de Voluntariado naceu no ano 2002 de xeito oficial. Dende a súa recente creación, estamos en difusión para intentar unha concienciación para que os máis de 10 persoas que
colaboran de xeito bastante regular formalicen os seus servizos.
Algunhas das áreas nas que se desenvolven actividades de colaboración e voluntariado:
1. Área de cultura
1.1. Apoio en actividades puntuais de celebracións, probas, impartición de cursos, obradoiros, dinamización das bibliotecas... (preparación de educación de adultos, apertura centros...).
2. Área de deportes
2.1. Colaboración continua no desenvolvemento das escolas municipais deportivas e na
programación do deporte en idade escolar; en eventos deportivos municipais locais,
comarcais, saídas, excursións...
3. Área de asuntos sociais
3.1. Dentro desta área, podemos distinguir diferentes programas:
3.1.1. Apoio familiar: principalmente, apoio ó desenvolvemento do programa de educación familiar, dende o traslado, seguimento, apoio, dependendo das necesidades...
3.1.2. Programas de ocio e tempo libre: en saídas, excursións, celebracións...
3.1.3. Acompañamento e apoio á terceira idade: paseos, xogos, traslados...
3.1.4. Promoción e solidariedade: principalmente, na área de información, transmisión e difusión das campañas, actuacións...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente no municipio de Aranga, intentando unha concienciación de saír do
illamento e a implicación da poboación de todas as idades na vida cultural, social e política.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas. Impartirase unha pequena preparación e información do que é ou non é un voluntario e están
asesorados en todo momento por técnicos do concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza Maestro Mosquera, nº 1 | 15317 Aranga (A Coruña) | Tfno.: 981 793 551 | Fax: 981 793 581
Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas | Correo electrónico: trudi.capelan@aranga.dicoruña.es | Páxina web: www.dicoruña.es/municipios/otras/aranga
Persoa de contacto: Trudi Capelán Seoane (técnico de asuntos sociais)
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CONCELLO DE ARTEIXO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Arteixo está situado no extremo occidental do golfo ártabro, cerca da Coruña. Linda,
polo norte, co océano Atlántico; polo noroeste, co concello da Coruña; polo sur e o sueste, co concello de Laracha e polo leste, co concello de Culleredo
Ten unha extensión de 9.350 hectáreas e comprende trece parroquias, sendo o seu número de habitantes de 23.175 persoas, que se agrupan fundamentalmente nos núcleos de Arteixo, Vilarrodís,
Oseiro-Galán, Pastoriza e Meicende.
A Oficina Municipal de Voluntariado comeza a funcionar no ano 2002, co número de rexistro L 71 e
ten como finalidade coordinar e dirixir o esforzo voluntario.
Dende ese ano colaboraron como voluntarios 30 persoas. Neste momento, están incorporadas 6
persoas voluntarias que están participando nas actividades realizadas nas seguintes áreas.
Áreas de traballo
1. Cultura: bibliotecas, arquivos, centro cívico, actividades culturais e artísticas, patrimonio
histórico...
2. Deportes: colaborar en eventos deportivos, torneos, apoio actividades de asociacións
deportivas...
3. Educación e xuventude: apoio en centros escolares, reforzo extraescolar, tempo libre, apoio
á Oficina de Información Xuvenil e á rede de axentes xuvenís...
4. Emprego: apoio en tarefas administrativas...
5. Ambiente: apoio ó servizo de medio ambiente, accións de mellora deste, defensa do medio
e dos animais...
6. Muller: fondo bibliográfico...
7. Radio municipal: apoio na creación, redacción e xestión de programas...
8. Servizos sociais: animación, infancia, familia, axuda domiciliaria, persoas con discapacidade, colectivos en exclusión social, banco de alimentos, minorías étnicas, cooperación,
voluntariado, consumo...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente no concello de Arteixo. Trabállase por áreas, colectivos ou necesidades concretas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda persoa maior de idade interesada en colaborar nas áreas indicadas.
Requisitos imprescindibles: desexo de participar de xeito libre, altruísta e responsable e asistencia
ó curso de formación básica de voluntariado do concello de Arteixo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Edificio Servizos Múltiples | Travesía de Arteixo, nº 249, 3º andar | 15142 Arteixo (A Coruña) | Tfno.:
981 600 009 | Fax: 981 602 528 | Correo electrónico: ramon.castro@arteixo.dicoruña.es | Persoa
de contacto: Ramón Castro Amado. | Horario: de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas, martes e
xoves de 16:00 a 17:00 horas
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CONCELLO DE ARZÚA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Arzúa está situado ó sueste da provincia da Coruña, ó leste de Santiago de
Compostela, ten unha superficie de 157,7 km2 e uns 7.000 habitantes aproximadamente, distribuídos en 22 parroquias.
A orixe da vila sitúase na época medieval (século XI) polas peregrinacións a Santiago de
Compostela. O Códice Calixtino cita Vilanova de Arzúa como a derradeira etapa do Camiño Francés.
Restos do medievo son dous hospitais de peregrinos sitos en Ribadiso, hoxe albergue xacobeo e,
do que estaba no convento agostiño de Santa Madanela (século XIV), hoxe non queda máis cá capela da Madanela.
O voluntariado en Arzúa sempre estivo representado en moitas asociacións e destaca o ano 1997,
coa formación da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. A dita agrupación foi o punto de
unión de todos os voluntarios.
Na actualidade, temos uns 17 voluntarios habituais que se dedican a temas sociais e que proveñen,
a maioría, da dita agrupación. As titulacións que posúen son:
1.
2.
3.
4.

Axente dinamizador da vida cultural municipal.
Monitores de tempo libre.
Cursos de animación na terceira idade e xeriatría.
Pedagoxía.

As áreas de traballo, na actualidade, son:
1. Área de protección civil (Alcaldía)
1.1. Autoprotección, prevención e auxilio en emerxencias.
1.2. Actividades de vixilancia, protección e conservación do medio ambiente.
2. Área de cultura (Concellería de Cultura)
2.1. Divulgación e colaboración en actividades socioculturais do concello e asociacións
que o soliciten.
3. Área de servizos sociais (Concellería de Servizos Sociais)
3.1. Colaboración e organización de actividades da terceira idade.
4. Área de deportes (Concellería de Deportes)
4.1. Divulgación e colaboración na organización de actividades deportivas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todas as persoas do noso concello, sen límite de idade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas nalgunha destas áreas. Sería conveniente realizar previamente o curso básico de voluntariado social.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Tfno.: 981 500 433 | Horario: de luns a venres de 10:00 horas a 15:00 horas | Correo electrónico:
maríajesús.villar@arzúa.dicoruña.es | Persoa de contacto: Mª Jesús Villar
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CONCELLO DE BERGONDO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Bergondo está situado na marxe occidental da ría de Betanzos, en plena comarca natural das Mariñas dos Condes.
Ten unha superficie de 32.2 km2, cunha poboación de aproximadamente 6.300 persoas, distribuídas
en nove parroquias (Babío, Bergondo, Cortiñán, Guísamo, Lubre, Moruxo, Ouces, Rois e Vixoi).
O proxecto de voluntariado municipal nace en decembro de 2002, mediante unha campaña de sensibilización, co nome de Abrindo mans solidarias, e realízanse diversas accións de sensibilización e
difusión destinadas á poboación en xeral e ós sectores de infancia, mocidade e maiores de
Bergondo, en particular. Contamos con 12 voluntarios que colaboran activamente nas actividades
organizadas dende o concello.
As actividades nas que se pode colaborar dentro do proxecto do concello son as seguintes:
1. Concellería de Benestar Social
1.1. Programa II. Familia e convivencia: acompañamento social (compaña no fogar, axuda
en trámites administrativos...), colaboración co SAF (Servizo de Axuda no Fogar) e
acompañamento no hospital en caso de internamento.
1.2. Programa III. Prevención e inserción social
1.2.1. Proxecto de prevención e dinamización social dos de Bergondo: taller de informática, de reforzo de memoria, de teatro, de canto, de bailes de salón, taller de
alfabetización musical, excursións e outros eventos.
1.2.2. Proxecto de prevención e dinamización social da infancia e da mocidade de
Bergondo: taller de xogos cooperativos, de apoio escolar, de sexualidade, de prevención de drogodependencias, de educación para a igualdade, de tolerancia…
1.2.3. Medidas de fomento da autonomía persoal e social das persoas con discapacidade.
1.2.4. Proxecto de promoción da minoría.
1.3. Programa IV. Participación veciñal e cooperación social
1.3.1. Colaboración nas diferentes campañas de sensibilización social do
Departamento de Servizos Sociais.
1.3.2. Colaboración coas asociacións do concello coas actividades que se leven a
cabo.
2. Concellería de Xuventude, Educación, Cultura e Promoción Económica: actividades do
Nadal, do Entroido, da Semana das Letras Galegas, feira de artesanía…

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, nenos, mozos, maiores, poboación xitana...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade e os maiores de 16 con autorización paterna.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Tfno.: 981 791 252 | Correo electrónico: marisa.vazquez@bergondo.dicoruña.es | Persoa de contacto: Marisa
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CONCELLO DE BETANZOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Betanzos está situado ó norte da provincia da Coruña, ocupa unha extensión de 24,8
km2 e está distribuído en 8 parroquias. A súa poboación, concentrada maioritariamente na zona
urbana do municipio, supera os 13.000 habitantes. No ano 2000 creouse o Servizo Municipal de
Voluntariado, integrado no Departamento de Servizos Sociais do concello, coa finalidade de fomentar a participación e colaboración cidadá no ámbito local, respondendo ás necesidades que se xeran
na nosa comunidade. Actualmente, as áreas e os programas/servizos nos que as persoas voluntarias poden desenvolver a súa actividade son:
1. Servizos sociais: Programa de acompañamento. Programa de apoio o Servizo axuda no
fogar. Programa de apoio a emigrantes e inmigrantes. Centro social terceira idade. Escola
infantil.
2. Cultura: Arquivo. Biblioteca. Museo. Programa de animación sociocultural.
3. Turismo: Oficina de turismo. Apoio xestión programa de turismo.
4. Protección Civil.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente no termo municipal de Betanzos e, dependendo das actividades a
colectivos específicos, distribuíndo as necesidades obxecto de intervención do voluntariado en tres
grupos:
1. Necesidades sociais, especialmente as que afectan persoas ou grupos en situación de marxinación ou que sofren algún tipo de carencia ou desatención.
2. Outras necesidades de interese xeral para o desenvolvemento da comunidade, abarcando
distintos campos de participación cidadá, máis alá do eido social, como poden ser a cultura, o ocio, o medio ambiente...
3. Necesidades relacionadas con situacións de risco ou emerxencia (Protección Civil).

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda persoa que de xeito libre, altruísta e responsable queira dedicar parte do seu tempo a realizar
actividades nas áreas citadas. Non importa a idade, nin o xénero, nin a condición social: mulleres e
homes, maiores e mozos; en activo, en paro, estudantes, xubilados, amas de casa...(os menores de
idade poderán participar en proxectos específicos, pero precisan autorización expresa dos pais ou
do titores).

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Cantón de San Roque, nº 4
Betanzos (A Coruña)
Tfno.: 981 773 701 - 981 770 008
Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
Persoa de contacto: Rita Ramos (responsable do Servizo de Voluntariado)
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CONCELLO DE BOQUEIXÓN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Boqueixón, situado ó sur da provincia da Coruña, a 15 km de Santiago. Concello
rural, con poboación dispersa en catorce parroquias e 4.300 habitantes. A Oficina de Voluntariado
nace no ano 1998, incorporada no proxecto Redevol da Fundación Paideia da Coruña.
Finalidades:
1. Fomentar a solidariedade a todos os niveis da sociedade, facilitando unha vía de participación dos cidadáns, potenciando os valores de liberdade, xustiza, igualdade, pluralismo e
dignidade das persoas.
2. Desenvolver un modelo de participación cidadá solidaria a nivel local que favoreza a
corresponsabilidade na detección e solucións das necesidades sociais.
3. Regular, promover e fomentar a participación cidadá en organizacións formais de voluntariado.
4. Promover os valores sociais, culturais, deportivos e ecolóxicos, desenvolvendo programas
nas áreas de interese xeral, con especial incidencia no ámbito educativo e socioeconómico.
5. Verificar unha metodoloxía de traballo a nivel local para fomentar a participación dos cidadáns a través da acción solidaria.
Areas de traballo:
1. Area da infancia/xuventude: apoio educativo, actividades de ocio e tempo libre, ludoteca
municipal, actividades dos centros sociais.
2. Area de cultura: colaboracións en actividades culturais diversas e biblioteca.
3. Area de muller: difusión de actividades de promoción da muller.
4. Minusvalías: colaboración de actividades de ocio e tempo libre para persoas afectadas con
discapacidade.
5. Area de prevención de drogodependencias: colaboración en actividades de prevención
(infancia-xuventude).
6. Area de servizos sociais: colaboracións en actividades de intervención de servizos sociais,
familia, infancia, exclusión.
7. Area de protección civil: colaboracións en actividades de patrullas verdes, campañas de
autoprotección, regulación do tráfico en eventos, atención a accidentes...
8. Voluntariado europeo: acollida e envío de voluntarios a Europa, en colaboración coa
Fundación Paideia Galiza da Coruña.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa interesada en achegar a súa dedicación a unha das áreas indicadas, logo de realizar unha entrevista na Oficina do Voluntariado Local e formalizando posteriormente un compromiso
de colaboración voluntaria. A selección farase seguindo criterios de necesidade, formación e grao
de implicación do voluntario.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Forte, s/n | 15881 A Coruña (A Coruña) | Horario: de 9:30 a 14:30 horas | Tfno.: 981 513 061 | Fax:
981 513 000 | Correo electrónico: rosario.iglesias@boqueixon.dicoruña.es
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CONCELLO DE BRIÓN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Brión (A Coruña) está situado ó sudoeste de Santiago de Compostela, cunha extensión de 75 km2, na que se distribúen as súas 9 parroquias e os seus 6.565 habitantes. A Oficina
Municipal de Voluntariado de Brión xorde no ano 1998, coa finalidade de crear un grupo organizado de voluntarios que colaborasen de xeito continuo e estable na programación e execución de proxectos de desenvolvemento comunitario, converténdose en axentes provocadores da participación
cidadá.
Dende a súa posta en marcha, a Oficina Municipal de Voluntariado contou coa colaboración de 137
persoas. Na actualidade están inscritos nesta un total de 27 voluntarios, que colaboran nas seguintes áreas e actividades:
1. Servizos sociais
1.1. Apoio á educadora familiar nos programas de educación familiar e apoio psicoterapéutico.
1.2. Acompañamento a rapaces, enfermos e terceira idade.
1.3. Organización de actividades para persoas con discapacidade.
1.4. Organización, xunto con outras entidades de voluntariado, de actividades dirixidas á
muller.
2. Cultura
2.1. Dinamización de locais sociais.
2.2. Apoio ás outras entidades de voluntariado na organización e xestión das actividades.
3. Educación ambiental
3.1. Promoción de rutas de sendeirismo.
3.2. Apoio ás outras entidades na organización e xestión das actividades.
4. Servizo de Voluntariado Europeo
5. Promoción do asociacionismo

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral do concello de Brión e a colectivos concretos (infancia, xuventude, muller, discapacitados, terceira idade…), segundo a actividade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de 18 anos e mozos de 16 e 17 anos, con autorización dos pais ou do titor.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. de Santa Minia, nº 70
15865 Brión (A Coruña)
Tfno.: 981 509 910
Fax: 981 509 978
Correo electrónico: www.concellodebrion.org ou serviciossociais@concellodebrion.org
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CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Cabana de Berbantiños ten 5.800 habitantes e 100 km2 de superficie. Conta con 113
entidades de poboación e as súas parroquias son: Anós, Borneiro, Candúas, Cesullas, Corcoesto,
Cundíns, Isto, Nantón, Riobó e Silvaredonda.
A Oficina Municipal de Voluntariado de Cabana de Bergantiños nace no ano 2003, co fin de crear un
tecido social participativo e solidario, de xeito que as diferentes necesidades da poboación sexan
atendidas adecuadamente.
1. Área de cultura
1.1. Apoio no desenvolvemento e execución dos diversos programas de animación sociocultural e educativa, tanto en centros escolares, locais sociais coma nos espazos lúdicos das parroquias.
1.2. Apoio ó desenvolvemento do préstamo bibliotecario.
2. Área de muller
2.1. Apoio e colaboración no desenvolvemento dos programas relacionados coa igualdade
de oportunidades, a loita contra a exclusión social e a marxinación.
2.2. Apoio a programas de formación ocupacional, orientación para o emprego, promoción
do autoemprego e a economía social.
3. Área de medio ambiente
3.1. Apoio e colaboración na implantación da axenda 21 local.
3.2. Colaboración cos programas de sensibilización cidadá para o coidado ambiental.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todas as persoas en xeral, nenos, mozos, mulleres...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que queiran contribuír coa súa dedicación á mellora das necesidades sociais, educativas, culturais, de ocio e lecer, necesidades vinculadas ós nosos maiores, relativas á dinamización da xuventude, á promoción da igualdade entre homes e mulleres ou ben relacionadas co fomento do emprego, a promoción do autoemprego, a orientación e a intermediación
laboral de colectivos de risco de exclusión social ou con especial dificultade para acceder ó mercado de traballo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Lugar da Carballa, s/n
15115 Cesullas (A Coruña)
Tfno.: 981 754 020 - 618 747 372
Páxina web: www.concello-cabana.com
Correo electrónico: concello@concello-cabana.com
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CONCELLO DE CAMARIÑAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Camariñas, con 5.185 Ha de extensión e 6.789 habitantes, atópase na zona oeste da
provincia da Coruña, no centro da Costa da Morte e pertence á comarca Terra de Soneira.
O concello é eminentemente costeiro e mariñeiro e a súa estrutura territorial configúrase en catro
parroquias: Camariñas, Camelle, Ponte do Porto e Xaviña.
Dentro do Plan do voluntariado pódese colaborar nalgunha das actividades das áreas seguintes:
1. Área de servizos sociais
1.1. Apoio á atención e acompañamento de persoas maiores.
1.2. Colaboración e apoio no programa Vacacións en paz.
2. Área de organización mostra de encaixe de Camariñas
2.1. Información e atención ós visitantes e expositores da mostra de encaixe de Camariñas.
3. Área de cultura e deporte
3.1. Apoio nas actividades culturais: cabalgata de reis, Entroido...
3.2. Apoio nas actividades deportivas: cursos de vela, campionatos deportivos.
4. Área de protección civil
4.1. Apoio nas accións derivadas de situacións de risco e emerxencia.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, segundo as actividades, á muller, á xuventude, á terceira idade e a colectivos desfavorecidos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que desexen colaborar con algunha das áreas indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza de Insuela, s/n
15123 Camariñas (A Coruña)
Tfno.: 981 737 004
Fax: 981 736 199
Páxina web: www.camariñas.net
Persoa de contacto: Antonio Jesús Alonso Ballester

150 ❙ Programas de acción voluntaria

CONCELLO DE CAMBRE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O programa municipal de voluntariado nace durante os anos 2000 e 2001, dende o Departamento
de Servizos Sociais. Detéctase a necesidade de facer partícipe a comunidade na resolución dos seus
problemas para que tomen conciencia deles e para previr, na medida do posible, situacións de desvantaxe ou inxustiza social. Nestes momentos, contamos coa colaboración de 41 voluntarios nas
seguintes actividades:
1. Área de cooperación: Programa Asocia–T que pretende dinamizar o tecido asociativo municipal, captación de voluntarios, colaboración con asociacións e ONG que o requiran
(Asmica, Adra...). Programa Impacta para o apoio en campañas de sensibilización en xeral.
2. Área de servizos sociais: Programa Afín para a animación á terceira idade. Programa
Respiro que ten por obxecto favorecer o respiro familiar dos coidadores habituais de enfermos crónicos (liberación de situacións de angustia). Programa SAD complementario para
o apoio ó desenvolvemento do servizo de axuda no fogar, acompañamentos a domicilio....
Programa Lazarillo que presta o servizo de acompañamento a persoas con dificultades de
mobilidade e servizos de recollida de documentación, receitas, medicinas, biblioteca...
3. Área de cultura: Programa Culturiza–T dirixido a apoiar e colaborar na oferta cultural municipal.
4. Área de deportes: Programa Dxt dirixido a apoiar e colaborar na oferta deportiva municipal.
5. Área de educación: Programa Academicus de apoio escolar e social a nenos en desvantaxe social. Programa EduCambre co obxecto de apoiar e colaborar na oferta educativa municipal.
6. Área de Medio Ambiente: Programa Conciencia Verde de apoio en proxectos de medio
ambiente.
7. Área de seguridade cidadá: Programa de educación viaria dirixido a fomentar a educación
viaria na escola e na casa.
8. Área de xuventude : Programa Ven de marcha para o apoio na realización de rutas de sendeirismo e, ó mesmo tempo, no fomento de valores de tipo ambiental e sociocultural.
Programa TDI dirixido á participación.
9. Área de formación continua (transversal ós departamentos): Programa Ponte A que é un
programa de formación continua do voluntariado.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Cambre.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que queiran colaborar e que sexan maiores de idade ou entre 16 e 18 anos, co permiso dos pais ou dos titores. É necesaria unha formación básica.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Wenceslao Fernández Florez, s/n | Cambre (A Coruña) | Tfno.: 981 613 128 - 981 613 194
Corr. elect.: voluntariado@cambre.org | Páxina web: www.cambre.org
Persoa de contacto: Ricardo Puertas Mosquera (responsable do programa de animación, prevención
e cooperación social)
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CONCELLO DE CARBALLO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O programa do voluntariado social comezou a funcionar no ano 1996 como un proxecto de investigación práctica sobre a implantación do voluntariado neste concello.
Nestes momentos, contamos cun total de 32 voluntarios que desenvolven a súa actividade nos
seguintes sectores:
1. Área de familia (Concellería de Servizos Sociais)
1.1. Terceira idade: acompañamos as persoas maiores na casa e nos seus paseos.
Apoiamos actividades realizadas dende Servizos Sociais.
1.2. Drogodependencias: coordinados coa unidade asistencial de drogodependencias do
concello, apoiamos a recuperación e a reintegración social dos drogodependentes.
1.3. Saúde: coordinamos o control e o seguimento da medicación da tuberculose naqueles
enfermos nos que, por motivos socioeconómicos, familiares, etc., se valora que é
necesario un control vixiado da administración da medicación.
1.4. Xuventude: neste sector o voluntario apoia todas as actividades que xurdan.
1.5. Alzheimer: realizamos actividades de información, formación e grupos de axuda cos
familiares, así como a xestión da actual Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Bergantiños.
1.6. Cursos: de iniciación e perfeccionamento dirixidos ós voluntarios e de temas específicos dirixidos á poboación en xeral.
2. Área de protección civil
2.1. Formación en materia de seguridade viaria, dirixida á terceira idade e ós nenos de entre
8 e 14 anos e en autoprotección, dirixida a escolares e a colectivos de risco.
2.2. Colaboración en campañas de concienciación con autoridades e organismos, tanto
públicos coma privados, na prevención de riscos.
2.3. Colaboración coa Consellería de Sanidade e Servizos Sociais, na recollida e entrega
de material e alimentos ós máis desfavorecidos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente nos termos municipais de Carballo e, dependendo das actividades,
a nenos, maiores, mozos, membros de entidades de acción voluntaria, etc. En ocasións, ás persoas
en situación de marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas. Será requisito imprescindible asistir a un curso de formación básica de voluntariado organizado polo concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Na área de servizos sociais:
Praza do Concello, s/n | Carballo (A Coruña)
Tfno.: 981 704 100
Persoa de contacto: Mar Barca
Correo electrónico: mar@carballo.org
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Na área de protección civil:
Avda. Ambulatorio, s/n | Carballo (A Coruña)
Tfno.: 981 704 048
Persoa de contacto: José Luis Barca
Correo electrónico: jlbarca@carballo.org

CONCELLO DE CARRAL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha entidade da Administración local que facemos voluntariado social, actividades encamiñadas á colaboración dos voluntarios en campañas de sensibilización e información, en programas de apoio psicosocial e acompañamento, dirixidas ós usuarios do servizo de axuda a domicilio
e teleasistencia, en actividades puntuais —xornadas, festivais, charlas, excursión...—, en programas de apoio escolar a menores con dificultades de aprendizaxe e, en último lugar, en programas
que teñen por obxecto o fomento e a consolidación dunha cultura de voluntariado entre os mozos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Van dirixidas a usuarios dalgún programa dos levados a cabo en Servizos Sociais ou, de xeito puntual, a toda a poboación, cando se trata de divulgar información, actividades xerais, campañas de
sensibilización...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas que, de xeito altruísta, desexen participar nos nosos proxectos de voluntariado social.
Non hai límite de idade para colaborar nos nosos proxectos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Campo da feira, s/n
Carral (A Coruña)
Tfno.: 981 670 002
Fax: 981 672 282
Páxina web: www.carralconcello.info
Persoa de contacto: Mª Carmen Campeiro Rodríguez
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CONCELLO DE CEE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Os ámbitos de actuación que abarca o nos concello son prestación de servizos á comunidade nas
áreas de servizos sociais, formación, medio ambiente, seguridade viaria, etc.
As accións concretas van encamiñadas á limpeza de estradas en accidentes, regulación do tráfico,
intervención activa en incendios forestais e urbanos, vixilancia de praias e zonas de baño, traslado
de anciáns a centros de saúde, impartición de cursos e seminarios, servir de enlace entre os voluntarios e as entidades que realizan as ditas actividades no concello e colaborar en eventos deportivos, culturais e lúdicos para o seu correcto desenvolvemento.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa disposta a facer labores de voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Tfno.: 981 745 100
Fax: 981 746 757
Persoa de contacto: Juan Carlos Canosa Vázquez
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CONCELLO DE CERDIDO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Cerdido está situado ó norte da provincia da Coruña, englobado na comarca do
Ortegal. Ten unha poboación de 1.577 habitantes e unha superficie de 52.94 km2, o que reflicte unha
baixa densidade de poboación. Os seus veciños aséntanse en, aproximadamente, 100 entidades singulares (lugares) que se agrupan nas parroquias de Cerdido, A Barqueira e Os Casás. É importante
salientar a gran dispersión xeográfica e o envellecemento da comunidade.
O Departamento de Servizos Sociais é o encargado das funcións relacionadas co voluntariado social
que se define neste concello, por participar en actividades e programas puntuais:
1. Área de cooperación e animación sociocultural
1.1. Colaboración na realización da actividades e programas: Entroido, cabalgata e festival
de reis, exposicións, talleres de creatividade para nenos e maiores, festival dos nosos
maiores, concursos e campionatos para nenos e maiores...
1.2. Promoción da información entre as entidades sociais sen ánimo de lucro.
2. Área de deportes
2.1. Fomento e apoio en actividades e campionatos deportivos no concello.
2.2. Acompañamento de nenos a campionatos noutros concellos.
3. Área de discapacidades
3.1. Promoción do deporte de persoas con discapacidade.
3.2. Acompañamento en campionatos (Special Olimpycs, provincial, autonómico, nacional) dos rapaces e rapazas con discapacidades.
O número de voluntarios é variable, en función da actividade que se vaia realizar. Poderá estar unha
persoa soa nalgunha desas actividades e ata dez ou máis noutras.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral do concello de Cerdido e, dependendo das actividades, a nenos, maiores,
mozos, mulleres, discapacitados, membros de entidades de iniciativa social...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das áreas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Felgosas, s/n
15569 Cerdido (A Coruña)
Tfno.: 981 411 000
Horario: de luns a venres de 8:30 a 14:00 horas
Correo electrónico: diego.rdodriguez@cerdido.dicoruña.es
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CONCELLO DE CESURAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Cesuras (A Coruña) está situado ó sur de Betanzos (13 km), cunha extensión de 79,4
km de superficie, na que se distribúen as súas 13 parroquias e os seus 2.506 habitantes. Dende o
ano 2002, este concello está inscrito no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia, co
fin de crear un tecido social solidario, participativo e sensible coas diferentes necesidades da poboación, mediante a colaboración nas accións e servizos levados a cabo polas diferentes concellerías.
Debido á recente inscrición neste rexistro de entidades de acción voluntaria, só temos 1 voluntario
inscrito, aínda que se está levando a cabo un labor de concienciación das diferentes asociacións do
concello que colaboran nas actividades deste, para levar a cabo a súa inscrición como voluntarios.
As colaboracións co concello teñen lugar dende as seguintes concellerías:
1. Concellería de Servizos Sociais
1.1. Colaboración coa educadora familiar en actividades de apoio educativo a nenos en
situación de marxinación social.
2. Concellería de Cultura e Deportes
2.1. Colaboración nas actividades de ocio e tempo libre que se levan a cabo promovidas
por estas dúas concellerías e que teñen como fin darlles alternativas ós cidadáns no
seu tempo de lecer.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Cesuras, tendo en conta sempre as idades
dos destinatarios e, en ocasións, a situación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das áreas indicadas.
Se algunha persoa desexa colaborar nalgún outro tipo de actividade (campamentos de verán, voluntariado social, clínico, etc.), dende este concello ofreceráselle información e asesoramento de onde
poderá desenvolvela.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Forte, nº 1, Bragad
15391 Cesuras (A Coruña)
Tfno.: 981 790 001
Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
Persoa de contacto: Sandra Sánchez (educadora familiar e responsable do programa de voluntariado)

156 ❙ Programas de acción voluntaria

CONCELLO DE COIRÓS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Coirós (A Coruña) está situado ó noroeste da provincia da Coruña, cunha extensión
de 32,91 km e unha poboación de 1.630 habitantes, distribuídos en seis parroquias. A acción voluntaria no concello de Coirós baséase fundamentalmente no fomento da participación cidadá, a través
dos voluntarios e das distintas asociacións que tamén colaboran, todo mediatizado a través da coordinación dos distintos servizos municipais.
Dende a posta en marcha do Plan de voluntariado, no concello un total de 6 persoas colaboran nos
distintos proxectos, destacando:
1. Área de familia (Concellería de Servizos Sociais)
1.1. Colaboración coa educadora familiar en actividades de apoio educativo a menores.
1.2. Apoio na realización do programa de apoio educativo ás escolas infantís.
2. Área de animación sociocultural (Concellería de Xuventude)
2.1. Colaboración na organización e posta en marcha de actividades de animación e tempo
libre para a xuventude do concello.
3. Área de deportes (Concellería de Deportes)
3.1. Participación na organización de eventos deportivos, como arbitraxe de campionatos,
colaboración na organización de xornadas de duatlón e campo a través, etc.
4. Área de muller (Concellería de Muller)
4.1. Colaboración na organización de actividades e actos diversos, como a celebración do
Día Internacional da Muller Traballadora.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Están dirixidas fundamentalmente a toda a poboación do municipio, sen excluír persoas de concellos veciños.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Aquelas persoas interesadas en formar parte do equipo de voluntariado do concello deberán ser
maiores de idade como requisito imprescindible. A partir de aquí, elixirán a área e o proxecto no que
están interesados en participar.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Coirós de Arriba, nº 16
15316 Coirós (A Coruña)
Tfno. 981 796 414
Fax: 981 796 256
Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
Persoa de contacto: Paula Boado
Correo electrónico: oixcoiros@es.inter.net
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CONCELLO DE CORCUBIÓN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Corcubión (A Coruña) está situado na comarca de Fisterra, cunha extensión de 7,6
km2 e unha poboación de 2.024 habitantes, distribuídos nas parroquias de San Marcos de
Corcubión e San Pedro de Redonda. O programa de voluntariado Acción Comunitaria nace co fin de
crear un tecido social solidario e sensible coas necesidades da poboación, mediante a colaboración
cos distintos actores sociais, pero partindo sempre dun esquema de abaixo a arriba.
Dende a súa posta en marcha, numerosas persoas colaboraron e seguen colaborando periodicamente nalgunha das actividades das seguintes áreas:
1. Área de familia: Colaboración coa traballadora social en actividades de apoio educativo a
familias para a integración do menor. Actividades de apoio educativo a nenos en situacións
desfavorecidas. Colaboración nas campañas preventivas do consumo de substancias nocivas. Acompañamento de toda aquela persoa que o necesite.
2. Área de cultura e medio ambiente: Fomento da sensibilización cara ó medio ambiente
(incendios, reciclaxe e separación de lixo, etc.). Prevención en canto a seguridade viaria,
actividades nocivas para a saúde, drogas, enfermidades de transmisión sexual, etc.
Colaboración cos monitores de tempo libre no fomento da lectura.
3. Área de cooperación e animación:Reunión cos voluntarios, co fin de organizar actividades
formativas especialmente para os nenos. Colaboración coa asociación para a formación de
persoal voluntario e persoas achegadas, co fin de prever e axudar as persoas necesitadas
ou en posible risco.
4. Área de deportes:Colaboración e organización de eventos deportivos municipais (organización do campionato de fútbol a favor da lingua galega, carreira campo a través, noites de
movida alternativa, etc.).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais ou nas vilas veciñas de Corcubión e, dependendo das actividades, estas actuacións irán dirixidas a nenos, mozos, mulleres, maiores, membros
de entidades de acción voluntaria ou a todos en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas que teñan afán de superación, ganas de traballar e un mínimo de tempo libre para a dedicación a esa actividade. A todas as persoas proporciónaselles a formación necesaria para levar a cabo
os obxectivos do programa.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Edificio administrativo José Carrera, s/n | 15130 Corcubión (A Coruña)
Tfno.: 981 745 400 | Persoa de contacto: Anabel Piñeiro
Horario: de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres e de 17:00 a 19:30 os martes
Correo-e: correo@corcubion.dicoruña.es ou anabel.pineiro@corcubion.dicoruña.es
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CONCELLO DE CULLEREDO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Oficina Municipal de Voluntariado (OMV), constituída no 2003, acadou o compromiso de seis
áreas municipais (cultura, muller, xuventude, deportes e participación cidadán, educación, medio
ambiente e servizos sociais), para coordinar as actividades que se desenvolven nos seus servizos,
co fin de dar saída ás inquedanzas de todolos veciños que queiran ofrecer parte do seu tempo libre
a prol da comunidade.
A OMV considérase un órgano autónomo intermunicipal do concello de Culleredo, aínda que a súa
coordinación, xunto coa súa situación física, lévase dende os Servizos Sociais Municipais dependentes da Concellería de Servizos Sociais.
1. Área de cultura:Programa de préstamo domiciliario do Servizo Municipal Bibliotecario.
Programa de faladoiros e clubs de lectura. Programa de voluntariado en museos e salas de
exposicións. Programa de voluntariado do teatro e artes escénicas.Programa de voluntariado do Camiño de Santiago.
2. Área de xuventude: Confección da revista mensual Flipax co cipax. Campaña de prevención
da sida. “Entérate pola rede”. Promoción das actividades para mozos (“noites do micho”,
“entroido xove”…). Ludoteca. Mediateca.
3. Área de deportes: Apoio en deportes para todos (baloncesto, fútbol, tenis, balonmán, natación, hípica…). Apoio a torneos e a competicións deportivas.
4. Área de educación: “Bota unha man”: voluntarios coa infancia. Acompañamento ós escolares nas saídas didácticas. Desenvolvemento de actividades e obradoiros lúdicos cos menores dos pais que asisten á escola de nais e pais.
5. Área de Medio Ambiente: Ruta dos muíños (recuperación dos muíños e da ruta no termo
de Celas). Culleredo 21: o camiño á sostibilidade.
6. Área de servizos sociais: “Imos á rúa”, “Imos á auga”, “Achégate ti tamén”, “Imos de excursión”, acompañamento a persoas con problemas de saúde mental. “A nosa saúde”, “apoio
no reforzo escolar” con menores de etnia xitana. “Progresa con apoio” e reforzo escolar a
menores con problemas sociais.”Luditempo”, actividades de ocio e tempo libre con menores e adolescentes.”Maiores con marcha”, “Internet para maiores”, “Deixando pasar o
tempo”, actividades con persoas maiores.”Tómate un respiro”, acompañamento ás persoas con problemáticas específicas. “Apoio familiar”, actividades de apoio ás traballadoras
sociais. “Suma e segue”, apoio nas aulas de adultos municipais
7. Área de muller: “Culleredo en feminino”, apoio no traballo de igualdade de xénero.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente en Culleredo e, dependendo das actividades, a nenos, maiores,
mozos, membros de entidades de acción voluntaria, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade e menores de idade (16 anos) con autorización paterna. Será
requisito imprescindible, antes de comezar como voluntario, asistir a un curso de formación básica
de voluntariado organizado polo concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Tfno.: 981 654 570
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CONCELLO DE DODRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Dodro sitúase á beira do río Ulla e limita, polo norte, co municipio de Rois; polo leste,
co de Padrón e, polo oeste, cos de Lousame e Rianxo.
Ten unha extensión de 36,1 km2 e conta cunha poboación de, aproximadamente, 3.245 habitantes.
Debido a que é un concello de reducidas dimensións e basicamente rural atópase cunha carencia de
recursos que non se poden suplir co sistema de protección ordinario, polo que en xullo de 2001 xurdiu o programa de voluntariado, co fin de paliar as carencias sociais dun xeito altruísta e de potenciar a participación da poboación na vida social do concello e na solución dos problemas que afectan a sociedade no seu conxunto.
Dende o seu inicio, contouse coa colaboración de 34 voluntarios diferentes. Na actualidade, colaboran 22 persoas.
Os ámbitos de participación do voluntariado no concello de Dodro son:
1. Acompañamentos á terceira idade: visitas ó médico e acompañamentos no tempo de lecer.
2. Colaboración coa educadora familiar en actividades de apoio educativo a nenos en situación de marxinación social.
3. Aula de persoas con discapacidade: colaboración na realización dun taller preocupacional
para persoas con discapacidade do concello.
4. Apoio en actividades de ocio e tempo libre destinadas ós colectivos de terceira idade, infancia e minusválidos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no concello de Dodro e, máis especificamente, ó colectivo da terceira idade, minusválidos, infancia e mozos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade interesadas en comprometer parte do seu tempo, coñecementos
e habilidades persoais a favor doutras persoas, de xeito altruísta e totalmente desinteresado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Tallós, s/n
15981 San Xulián de Laíño
Dodro (A Coruña)
Tfno.: 981 802 466
Horario: de 10:00 a 13:00 horas de luns a venres
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CONCELLO DE FENE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Fene sitúase na provincia da Coruña e, máis concretamente, na comarca de
Ferrolterra, e é un dos seus concellos máis poboados e influentes. As súas oito parroquias distribúense nos poucos máis de 25 km2 de extensión, cunha poboación de 14.500 habitantes. O programa de voluntariado social de Fene nace no ano 2001, co obxectivo de desenvolver un labor de
concienciación que posibilite a realización e o mantemento dunha bolsa de voluntarios que lles
presten o seu tempo e dedicación ós diferentes colectivos sociais, creando así un tecido social solidario, participativo e sensible coas diferentes necesidades da poboación. Lévase a cabo dende a
Comisión de Servizos Sociais, Sanidade, Muller e Consumo e, na actualidade, forman parte das actividades un total de 21 voluntarios, aínda que dende o seu comezo participaron máis de 30 persoas
nas principais áreas de colaboración:
1. Área de familia e infancia
1.1. Respiro e apoio a familias integradas no programa de educación familiar.
1.2. Servizo de gardería nas actividades organizadas para pais/nais.
1.3. Colaboración cos centros escolares con nenos de infantil con necesidades especiais
en actividades de ocio e tempo libre.
2. Área de cooperación internacional
2.1. Campañas escolares co pobo saharauí.
2.2. Acompañamento e axuda a inmigrantes na tramitación de documentos.
3. Área minusvalías físicas e psíquicas
3.1. Colaboración coa entidade Aspaneps en actividades de tempo libre e no obradoiro de
encadernación.
3.2. Colaboración co Departamento de Cultura e Deportes na actividade de piscina con persoas con mobilidade reducida.
4. Área de persoas maiores
4.1. Acompañamento e apoio a usuarios de SAF e teleasistencia.
4.2. Acompañamento a visitas médicas, lectura, entretemento, paseos...
4.3. Actividades culturais de recuperación de tradicións e xogos populares, en colaboración co Departamento de Cultura e Deportes.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Dependendo das actividades, ós diferentes colectivos sociais da poboación xeral residente no termo
municipal de Fene: nenos, familias, maiores, xuventude...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que amosen interese no eido do voluntariado social nas áreas
indicadas. Será requisito imprescindible asistir a un curso de formación básica de voluntariado
impartido polo concello antes de comezar como voluntario.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Av. Naturais, nº 44, entresollado | 15550 Fene (A Coruña) | Tfno.: 981 342 607 | Horario: de luns a
venres de 9 a 14 horas | Persoa de contacto: Eva Sayago Martínez | Correo electrónico:
ssociais@fene-concello.org
Programas de acción voluntaria ❙ 161

CONCELLO DE FERROL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Ferrol está situado na provincia da Coruña e ten unha extensión de 82 km2, cunha
poboación de 78.813 habitantes.
O Departamento de Asuntos Sociais ten catro áreas de traballo diferenciadas: Servizos Sociais,
Muller, Xuventude e Emprego.
1. Area de servizos sociais: Existen 5 unidades básicas de traballo social que se atopan descentralizadas nas distintas zonas de poboación da cidade:. UBTS nº 1 R/ Lugo, nº 56, 1º.
zona centro. tfno.: 981 944 232. UBTS nº 2 centro cívico de Caranza, zona Caranza e
Telleiras, tfno.: 981 944 233. UBTS nº 3 R/ Ministro Patiño, nº 32, baixo, zona ensanches,
tfno.: 981 944 234. UBTS nº 4 R/ Lugo, nº 56, 2º, zona rural, tfno.: 981 944 236. UBTS nº
5 R/ Lugo, nº 56, 2º, Drogodependencias, tfno.: 981 944 123.
Os programas que se desenvolven nesta área son os seguintes :Programa de prevención de
drogodependencias, tfno.: 981 944 231. Plan de inclusión social no Centro Cívico de
Caranza. tfno.: 981 944 233. Programa de educación familiar e absentismo escolar, tfno.:
981 944 250. Plan galego do voluntariado, tfno.: 981 944 231. Programa de eliminación
de barreiras, tfno.: 981 944 431. Centro da terceira idade, tfno.: 981 327 108.
1. Area da muller: Asesoría xurídica, tfno.: 981 944 449. Asesoría psicolóxica, tfno.: 981 944
449.Casa de Acollida de Mulleres Maltratadas. tfno.: 981 944 230.
2. Area de xuventude: Oficina de Información Xuvenil, tfno.: 981 944 447. Programa Ardora
(ocio e tempo libre).Campamentos urbanos.
3. Area de emprego: Programa solidario III, Tfno.: 981 350 839.Programa laboral, tfno.: 981
944 155. Oficina de Desenvolvemento Local, tfno.: 981 944 260.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación xeral do concello de Ferrol.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
O noso concello non ten persoal voluntario propio. A acción voluntaria que temos é desenvolvida
polas distintas asociacións e entidades, coas que temos diferentes convenios e acordos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Lugo, nº 56, 2º | Tfno.: 981 944 430
Persoa de contacto: Ana Conchado Puente
Corr. elect.: asuntossociais@ferrol-concello.es
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CONCELLO DE FISTERRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Fisterra está situado ó noroeste da provincia da Coruña, cunha extensión de 29,6 km2,
con 4 parroquias e 5.140 habitantes. A nosa entidade de acción voluntaria naceu a finais do 2003,
co fin de enriquecer os servizos sociais da nosa vila.
Estamos a organizar as actividades seguintes:
Área de familia (Concellería de Servizos Sociais)
1.
2.
3.
4.
5.

Acompañamento de maiores dentro ou fóra do fogar.
Acompañamento a minusválidos.
Impartición de clases de apoio escolar para nenos desfavorecidos.
Realización de talleres con mozos e mozas.
Información a mulleres acerca da convivencia en parella.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Dependendo das actuacións que se leven a cabo, poden ser mulleres, nenos, maiores, minusválidos…

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que teñan interese por axudarnos a levar a cabo estas actividades solidarias e que queiran sentirse implicados no proxecto. Sobre todo, persoas que estean dispostas a colaborar para facer un pouco máis agradable a vida doutras persoas que necesitan da súa
axuda.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Santa Catalina, nº 1
15155 Fisterra (A Coruña)
Tfno.: 981 740 001
Correo electrónico: voluntariofisterra@hotmail.com
Persoa de contacto: Rosana Núñez
Horario: De luns a venres de 8:00 a 15:00 horas
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CONCELLO DE LOUSAME
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Lousame está situado na zona sudoeste da provincia da Coruña. É un concello rural
e son Noia e Boiro os núcleos urbanos de maior influencia. Lousame ten unha extensión xeográfica
de 93 km2 e 3.950 habitantes e é unha característica poboacional deste concello a súa dispersión
xeográfica, xa que conta con 84 entidades de poboación e carece de núcleo urbano.
En 1998, o concello de Lousame puxo en marcha un programa de voluntariado social, co obxectivo
de organizar un grupo de voluntarios que colaborasen nos distintos programas de servizos sociais
do concello. Así, comezou a colaborar e a consolidarse un grupo de voluntariado con interese e
ganas de comprometer unha parte do seu tempo libre a favor dos demais, fomentando así a súa solidariedade e participando en actividades a favor da comunidade.
Actualmente, colaboran 51 persoas en diferentes actividades que se desenvolven ó longo do ano:
1. Apoio complementario na axuda do fogar.
2. Programa de dinamización dos locais sociais e animación á lectura (talleres de animación
á lectura).
3. Apoio en diferentes actividades (socioculturais, deportivas...): campamentos de verán;
cabalgata de reis; talleres de manualidades polas parroquias; festivais (Entroido, Nadal...);
excursións; actividades deportivas (marcha cicloturista, rali de Noia...); magosto; obradoiros de máscaras, de beléns...; xornadas de xogos populares, papiroflexia, malabares, etc.
4. Apoio no programa de préstamo de libros escolares: colaboración nas tarefas de borrado,
desforrado, reciclaxe e forrado dos diferentes libros de texto que lle presta o concello ó
alumnado de educación primaria e educación secundaria.
5. Campaña de captación e sensibilización: pegada de carteis, elaboración trípticos informativos, organización dun concurso de carteis de pintura sobre voluntariado, conmemoración
do Día Internacional do Voluntariado, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, dependendo das diferentes actividades, a nenos, mozos, maiores, membros
do grupo de voluntariado, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que estea interesada en colaborar nas distintas actividades.
Xeralmente, cada ano organizamos un curso de formación básica en voluntariado para que as persoas que queiran botar unha man teñan unha formación mínima en voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza D. Teodomiro Iglesias, s/n
15214 Lousame (A Coruña)
Tfno.: 981 820 494 - 981 842 036
Horario: de luns a venres de 8:00 a 15:00 horas
Correo electrónico: outelousame@hotmail.com
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CONCELLO DE MALPICA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Malpica creouse no ano 1996, co número de
rexistro de protección civil da comunidade autónoma de Galicia 123, co fin de lle prestar un servizo á cidadanía en caso de accidentes ou de desastres e de colaborar con outras agrupacións deste
concello.
Dende a súa inauguración, unhas 40 persoas colaboraron en diferentes momentos con nós. Este ano
contamos con 15 voluntarios, que colaboran nas seguintes áreas:
1. Operativos de emerxencia: incendios, accidentes laborais, accidentes de estrada, busca de
salvamento. Son operativos non previsibles, avisamos as autoridades competentes e tratamos de solucionar o accidente o máis rápido posible.
2. Colaboración con outras agrupacións: colaborando en procesións, desfiles…, coordinándonos coa policía local e coa garda civil regulamos o tráfico polas rúas, para que pasen as
comitivas organizadas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente no termo municipal.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
As persoas maiores de idade e as maiores de 16 anos e menores de 18 só figurarán como voluntarios de apoio, coa autorización da patria potestade.
Para os maiores de 18 anos pódense facer requisitos de acceso, sen que en ningún caso sexan discriminatorios por razóns de sexo, política, ideoloxía, relixión…

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Emilio González López, nº 1
Malpica de Bergantiños (A Coruña)
Tfno.: 661 626 164 - 981 720 318 - 981 720 319
Persoa de contacto: Dani
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CONCELLO DE MIÑO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Miño (A Coruña) está situado na ría de Betanzos, nas denominadas mariñas coruñesas. Limita, polo norte, co municipio de Pontedeume; polo leste, co de Vilarmaior e polo sur, cos de
Paderne e Irixoa. Miño ten unha extensión de 35 km2, onde reside unha poboación de 5.096 habitantes, distribuídos en 8 parroquias. Está situado a 20 minutos de Ferrol, a 10 de Pontedeume,
Betanzos e Sada e a 45 minutos de Santiago de Compostela. Dende o concello estase a potenciar
un tecido social solidario, participativo e sensible coas diferentes necesidades da poboación,
mediante a colaboración nas accións de voluntariado das diferentes áreas:
1. Área de cultura
Colaboración no desenvolvemento de actividades como: campamentos, viaxes, visitas
didácticas, obradoiros culturais, exposicións e animación nos locais sociais municipais.
2. Área de deportes
Apoio na organización de actividades deportivas e eventos deportivos, como acompañamento de menores a actividades deportivas realizadas fóra do concello, escolas deportivas
municipais e actividades puntuais (día do deporte, maratón fútbol-sala, torneos).
3. Área de servizos sociais
Participación nos distintos programas levados a cabo dende servizos sociais, realizando
diversas colaboracións, como: acompañamento de persoas maiores fóra do fogar (centro
de saúde, compras, farmacia, paseos, etc.) e no mesmo domicilio do maior.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Miño e, dependendo das actividades, a nenos,
maiores, mozos, membros de entidades de acción voluntaria, etc. Puntualmente, a persoas en situación de marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas. Terán que asistir a cursos de formación, sempre que o voluntario non teña a preparación adecuada.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Xeneralísimo, nº 98
15630 Miño (A Coruña)
Tfno.: 981 782 043
Horario: de luns a venres pola mañá
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CONCELLO DE MUROS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Muros conta cun grupo de 15 voluntarios, que realiza diferentes tarefas nas seguintes áreas:
1. Servizos sociais
1.1. Compaña a terceira idade e ocio da terceira idade.
2. Medio ambiente
2.1. Campaña de reciclaxe.
2.2. Mantemento das ribeiras dos ríos.
3. Educación
3.1. Acompañamento escolar en autobús.
3.2. Campaña de vacinación en centros escolares.
3.3. Educación viaria.
4. Cultura e patrimonio
4.1. Petroglifos.
5. Deporte
5.1. Campionatos de remo, de natación e de fútbol.
6. Cooperación internacional
6.1. Axuda ó Sahara.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á comunidade en xeral e, en particular, á infancia, á terceira idade e ós discapacitados.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade e os maiores de 16 anos, con autorización dos pais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Curro da praza, nº 1
15250 Muros (A Coruña)
Tfno.: 981 826 050
Fax: 981 762 257
Persoa de contacto: Pilar Esturao Ponte
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CONCELLO DE MUXÍA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Muxía (A Coruña) está situado ó oeste de Santiago de Compostela, cunha extensión
de 120 km2 na que se distribúen as súas 14 parroquias e os seus 6.189 habitantes. A Oficina
Municipal de Voluntariado de Muxía nace co fin de crear un tecido social solidario, participativo e
sensible coas diferentes necesidades da poboación, mediante a colaboración nas accións e servizos
das diferentes concellerías.
Dende a súa inauguración, persoas voluntarias colaboraron en diferentes momentos e actividades.
Neste ano, contamos cun número indeterminado de persoas voluntarias cunha colaboración semanal nalgunha das actividades das seguintes áreas que se indican:
1. Área de familia (Concellería de Servizos Sociais)
1.1. Apoio a mulleres en situación de marxinación na adquisición de hábitos e habilidades
sociais.
1.2. Colaboración co educador de familia en actividades de apoio educativo a nenos en
situación de marxinación social.
2. Área de cultura (Concellería de Educación e Cultura)
2.1. Colaboración con monitores de tempo libre en todos os colexios do concello e na
dinamización da biblioteca municipal mediante actividades de animación á lectura.
2.2. Orientación a través da Oficina de Información Xuvenil á xuventude en estudos, bolsas, etc.
3. Área de cooperación e animación (Concellería de Servizos Sociais)
3.1. Participación nas xuntanzas formativas organizadas e dirixidas a entidades de acción
voluntaria.
4. Área de deportes (Concellería de Deportes)
4.1. Colaboración na organización de eventos deportivos municipais (maratón popular, torneo de xadrez, etc.).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Muxía e, dependendo das actividades, a
nenos, maiores, mozos, membros de entidades de acción voluntaria, etc. En ocasións, a persoas en
situación de marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas. Será requisito imprescindible, antes de empezar como voluntario, asistir a un curso de formación básica de voluntariado organizado polo concello e impartido por algunha das entidades de
acción voluntaria do concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Real, nº 35 | 15124 Muxía (A Coruña)
Tfno.: 981 742 001 - 981 742 017 | Fax: 981 742 298
Correo electrónico: ramon.perez@muxia.dicoruña.es

168 ❙ Programas de acción voluntaria

CONCELLO DE NEGREIRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Negreira está situado a 20 quilómetros de Santiago de Compostela. Conta con 102
núcleos de poboación espallados ó longo do territorio. A poboación ascende a máis de 6.500 habitantes, segundo o último censo deste concello. A Oficina do Voluntariado vén traballando dende primeiros do ano 2003, ano da súa creación, en diferentes proxectos e actividades. Na actualidade conta
con 30 voluntarios, que son os encargados de levar a cabo os distintos programas. A Oficina de
Voluntariado está situada na Casa da Cultura deste concello e desenvolve as seguintes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Roupeiro municipal.
Programa de acompañamento a persoas maiores e persoas con discapacidade.
Clases de apoio extraescolar a nenos de familias sen recursos.
Repartimento de alimentos a familias sen recursos.
Recollida, posta a punto e entrega de xoguetes.
Recollida, posta a punto e entrega de material escolar.
Recollida, posta a punto e entrega de mobles usados.
Baile e actividades para maiores.
Clases de adaptación e aprendizaxe do noso idioma a inmigrantes.
Charlas de fomento do voluntariado.
Participación na radio local difundindo o noso labor.
Participación noutros medios de comunicación.
Colaboración en necesidades do concello e outros eventos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Van dirixidas á poboación do concello que se atopa nunha situación de desvantaxe social, como as
persoas maiores, os discapacitados, persoas en risco de exclusión, estranxeiros...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda persoa que teña vocación de servir os demais e de mellorar o contorno social.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa do Carmen, n° 3
15830 Negreira (A Coruña)
Tfno.: 981 886 015
Fax: 981 886 015
Persoa de contacto: Laura Mª Platas Casáis (coordinadora do voluntariado)
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CONCELLO DE NOIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Noia está situado ó sur da provincia da Coruña, na comarca da Barbanza. O municipio de Noia limita polo noroeste con Outes, polo norte con Brión, polo leste con Lousame, polo sur
con Porto do Son e polo oeste co océano Atlántico. Conta con 38,5 km2 e é un dos concellos que
menos superficie ten de Galicia. Tamén conta cunha poboación total de 14.586 habitantes.
O voluntariado social no concello de Noia ten como obxectivo a posta en marcha de diferentes programas de actuación, así como a mellora da prestación dos servizos sociais no eido municipal.
Neste ano contamos con 45 persoas voluntarias, que colaboran nas seguintes actividades:
1. Concellería de Servizos Sociais
1.1. Transporte adaptado: traslado de persoas con discapacidades, tanto psíquicas coma
físicas, a centros escolares.
1.2. Axuda a domicilio complementaria: tarefas de acompañamento e apoio ós colectivos
da terceira idade ou minusválidos con problemas de autonomía persoal ou soidade,
ofrecer alternativas ó tempo libre.
1.3. Talleres para discapacitados: colaboración cos monitores na organización das actividades, supervisión e apoio dos asistentes ós talleres.
1.4. Proxecto de reutilización de libros escolares e repartimento de xoguetes: realización de
campañas de sensibilización nos centros educativos, recollida e reciclaxe dos libros
de texto e dos xoguetes, repartimento dos libros e xoguetes ás familias con escasos
recursos.
2. Concellería de cultura
2.1. Taller de medio ambiente: colaboración cos monitores na organización das rutas de
sendeirismo, colaboración na realización das actividades do taller.
3. Concellería de medio ambiente
3.1. Campaña prevención solar: colaboración no deseño, repartimento das guías e difusión
da campaña.
4. Socorros e emerxencias
4.1. Cobertura sanitaria dos diversos eventos deportivos, festas, concertos...
4.2. Realización de gardas coa ambulancia para asistencia en estrada.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Noia (nenos, maiores, mozos...) e, especialmente, a persoas en situación de marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade interesadas en ser voluntarias nalgunha das actividades mencionadas. Será requisito imprescindible, antes de comezar como voluntario, asistir a un curso de formación básica de voluntariado organizado e impartido pola Cruz Vermella de Noia. Na área de socorros e emerxencias, tamén é imprescindible ter o curso de primeiros auxilios.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rosalía de Castro, nº 2 | 15200 Noia (A Coruña) | Tfno.: 981 842 100 - 981 821 595 | Fax: 981 821 741
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CONCELLO DE OLEIROS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Oleiros pertence á comarca natural das Mariñas e ocupa a fronte occidental da península que separa as rías da Coruña e Betanzos. A súa extensión é de 43.8 km2, espallados en núcleos de poboación tradicionais e novas urbanizacións e conta con 30.026 habitantes.
O Servizo de Voluntariado do concello de Oleiros creouse no mes de xaneiro do ano 2000 e ten
como principal obxectivo fomentar a participación e a colaboración cidadá no ámbito local, así como
axudar a solucionar as necesidades que se xeran na nosa comunidade.
Dende a súa creación, participaron un total de 67 persoas voluntarias en diferentes proxectos e actividades. Neste momento, o Servizo de Voluntariado de Oleiros conta cun total de 36 persoas colaborando nos proxectos que a continuación se sinalan:
1. Proxecto de acompañamento, dirixido a proporcionarlles acompañamento ás persoas
maiores ou que padecen algunha minusvalía, que pasan a maior parte do tempo en soidade. Tamén pretende este proxecto facilitarlles un tempo de respiro ós habituais coidadores
e coidadoras das persoas maiores sen autonomía.
2. Obradoiros, co fin de ofrecerlles un apoio lúdico-educativo ós rapaces e rapazas do concello de Oleiros, desenvolver a súa creatividade mediante xogos e actividades de distensión, e afianzar os hábitos de participación e comunicación entre os propios rapaces.
3. Proxecto de apoio escolar, co fin de facilitar a comprensión e a realización das tarefas educativas, de establecer unha actividade máis regrada que axude a marcar tempos e espazos
de estudo, aumentar a comprensión das mensaxes orais e escritas, e aliviar a carga familiar que supón a realización das tarefas escolares en determinadas situacións.
4. Proxecto de voluntariado ambiental, que pretende contribuír á conservación, mantemento e
mellora dos recursos patrimoniais do concello, e tamén solucionar unha serie de necesidades de carácter ambiental que non son cubertas por grupos profesionais.
5. Apoio nos distintos programas e actividades de servizos sociais

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda persoa residente no termo municipal de Oleiros, susceptible de beneficiarse de calquera dos
proxectos ou actividades de acción voluntaria, previamente deseñados para paliar as situacións de
necesidade detectadas no municipio.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Poderá ser voluntario do concello de Oleiros toda persoa de 16 anos ou máis empadroada no municipio que, de xeito libre, altruísta e responsable desexe realizar actividades a prol da súa comunidade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Tfno.: 981 610 000
Páxina web: www.oleiros.org
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CONCELLO DE ORDES
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Ordes está situado entre Santiago e A Coruña e ten unha extensión de 158 km2, na
que se distribúen 13 parroquias e os seus 12.324 habitantes. O obxectivo xeral do programa de
voluntariado municipal é potenciar as accións do voluntariado nos ámbitos nos que a poboación se
atopa máis desprotexida.
As áreas de actuación son:
1. Área de saúde
1.1. Educación para a saúde e a seguridade.
2. Área de cultura
2.1. Colaboración cos monitores de dinamización cultural das persoas maiores e apoio nas
actividades culturais.
3. Área de protección civil
3.1. Protección cidadá en calquera tipo de emerxencia ou situación de risco (accidentes,
eventos municipais…).
4. Área de medio ambiente
4.1. Estudos sobre as necesidades do medio natural, control e recuperación do contorno.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Ordes.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
As persoas maiores de idade que estean dispostas a colaborar nalgunha das áreas de actuación citadas. Antes de empezar como voluntario deberán realizar un curso de formación básica de voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Alfonso Senra, nº 108
15680 Ordes
Tfno.: 981 680 002 ou 981 680 157
Correo electrónico: correo@ordes.dicoruña.es
Páxina web: concellodeordes.com
Persoa de contacto: Angélica Ferreiro
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CONCELLO DE ORTIGUEIRA-ORTIGUEIRA VOLUNTARIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Situado ó norte da provincia da Coruña, o concello de Ortigueira é o máis grande de toda a comarca, con 210.5 km2 é tamén o máis poboado, con 8.290 habitantes, aínda que a súa densidade non é
moi elevada. Cunha importante extensión, tanto costeira coma interior, a súa fisionomía é variada e
chea de contrastes, debido á oposición entre serras e fondos de val, entre costa areosa e sectores
accidentados. O concello de Ortigueira compóñeno 21 parroquias e o núcleo principal é a vila de
Santa Marta, que tamén é o centro burocrático, administrativo e comercial. O centro de servizos
sociais situado nesta vila coordina o conxunto de programas, servizos, prestacións e accións orientadas a potenciar o benestar social das persoas ou grupos do concello.
Un destes programas foi a posta en marcha, a finais do 2003, dunha agrupación de voluntarios
sociais denominada Ortigueira Voluntaria. A agrupación marcou como obxectivos iniciais a realización dunha serie de accións nas que este servizo era deficitaria e que a continuación se detallan:
1. Acompañamento a persoas soas e maiores.
2. Colaboración no desempeño de actividades lúdicas e terapéuticas para os maiores e outros
colectivos.
3. Colaboración co instituto e co colexio para o deseño de accións tendentes ó fomento da
educación solidaria e non discriminativa.
4. Desenvolvemento de talleres e actividades cara a mellorar a saúde da cidadanía. (drogadicción, alcolismo, trastornos alimentarios, sida...).
5. Participación en actividades de sensibilización ecolóxica na rúa, colexios, centros sociais
veciñais...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral do concello de Ortigueira.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade, con interese en colaborar en accións sociais. Os principias destinatarios son os mozos e xubilados.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Alameda, s/n
Tfno.: 981 402 542
Fax: 981 400 306
Correo electrónico: serviciossociais@concellodeortigueira.com
Páxina web: www.concellodeortigueira.com
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CONCELLO DE OZA DOS RÍOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Oza dos Ríos está situado ó sur de Betanzos e ocupa unha estreita franxa entre os ríos
Mendo e Mandeo. Conta cunha extensión de 71,9 km2 de superficie, na que se distribúen as súas
12 parroquias e os seus 3.160 habitantes. Ademais de limitar ó norte con Betanzos, tamén o fai con
Coirós, ó leste con Aranga, ó sur con Curtis e Cesuras e ó oeste con Abegondo.
Dende o ano 2002, este concello está inscrito no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de
Galicia, co fin de crear un tecido social solidario, participativo e sensible coas diferentes necesidades da poboación, mediante a colaboración nas accións e servizos levados a cabo polas diferentes
concellerías.
Debido ás recentes inscricións neste Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria, non temos ningún
voluntario inscrito, aínda que se está levando a cabo un labor de concienciación das diferentes asociacións do concello que colaboran nas súas actividades, para levar a cabo a súa inscrición como
voluntarios.
As colaboracións lévanse a cabo dende as seguintes concellerías:
1. Concellería de Servizos Sociais
1.1 Colaboración coa educadora familiar en actividades de apoio educativo a nenos en
situación de marxinación social.
2. Concellería de Cultura e Deportes
2.1 Colaboración nas actividades de ocio e tempo libre que se levan a cabo promovidas
por estas dúas concellerías e que teñen como fin darlles alternativas ós cidadáns no
seu tempo de lecer.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Oza dos Ríos, tendo en conta sempre as idades dos destinatarios e, en ocasións, a situación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das áreas indicadas.
Se algunha persoa desexa colaborar nalgún outro tipo de actividade (campamentos de verán, voluntariado social, clínico, etc.), dende este concello ofreceráselle información e asesoramento de onde
poderán desenvolvelas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Lois, nº 33
15380 Oza dos Ríos (A Coruña)
Tfno.: 981 792 000
Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
Correo electrónico: dolores.agilda@oza.dicoruña.es
Persoa de contacto: Dolores Agilda
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CONCELLO DE PADRÓN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Padrón está situado ó sur da provincia da Coruña e conta cunha extensión de 48,5
km2 na que se asenta unha poboación de pouco máis de 9.300 habitantes, distribuída en cinco
parroquias. A Oficina Municipal de Voluntariado de Padrón nace no ano 1997, co fin de crear un
tecido social solidario, participativo e sensible coas necesidades da poboación, mediante a colaboración nos distintos programas do concello (servizos sociais, cultura, deportes, etc.).
No último ano, contamos con 30 persoas voluntarias permanentes e máis de 20 colaboradores que
participaron en diferentes actividades das seguintes proxectos:
1. Integración social
A través deste proxecto realízanse servizos de acompañamentos á terceira idade, persoas
dependentes, etc., encamiñados a facilitar a súa vida no marco do concello.
2. Voluntariado cultural
Durante o ano celébranse diversos eventos culturais no concello que precisan da colaboración voluntaria para a súa realización: exposicións pictóricas, fotográficas, mostras das
actividades das aulas de terceira idade...
3. Educación
Este proxecto ten como actividade principal a aula de apoio extraescolar, que pretende
apoiar e axudar a menores que están integrados en familias coas que se traballa dende o
programa de educación familiar e que se teñen que enfrontar a múltiples problemáticas,
entre elas o fracaso escolar. Dende a aula realízanse diversas actividades que van dende o
apoio extraescolar e as actividades de reforzo, pasando polas de difusión dos recursos
existentes ou incluso actividades de ocio e lecer. Trátase de traballar diferentes actividades
para acadar o desenvolvemento integral dos menores.
4. Animación social
Préstase apoio de cara á celebración de diferentes festivais e actividades de carácter lúdico e deportivo, destinados principalmente á infancia e á xuventude do concello, nas que os
voluntarios e voluntarias realizan unha función vital: campamento urbano, Papa Noel vai ó
cole, obradoiros infantís Nadal-xogo, cabalgata de reis, celebración do Entroido, maratón,
torneo de xadrez...
5. Inserción e mediación laboral
No marco deste proxecto, deseñouse un taller de inserción e mediación laboral para os
mozos de Padrón e comarca. Entre as actividades realizadas cabe salientar a bolsa de
emprego, os talleres prácticos de busca de emprego utilizando as novas tecnoloxías, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTIVIDADES?
Á poboación xeral do concello de Padrón e, dependendo das actividades, a nenos, mozos, maiores,
voluntarios, persoas en risco de exclusión social...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que queiran colaborar nalgún dos proxectos indicados.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Centro social. Campo do Souto, nº 2 | 15900 Padrón (A Coruña) | Tfno.: 981 811 329 | Persoa de
contacto: Mª del Pilar Lorenzo Campos (coordinadora da OMV)
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CONCELLO DE PONTECESO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Ponteceso está situado na bisbarra de Bergantiños, na Costa da Morte. Conta con 14
parroquias, distribuídas nunha extensión de 90 km2, e con 6.880 habitantes.
Contamos con 31 voluntarios, a maioría persoas novas, que realizan as súas actividades nas seguintes áreas:
1. Área de cultura
1.1 Colaboración e acompañamento en actividades culturais e de tempo libre: campamentos, excursións, sendeirismo, programas de animación á lectura.
2. Área de deportes
2.1 Acompañamento, control e vixilancia en actividades deportivas: campo a través, fútbol,
judo, actividades relacionadas co medio acuático...
3. Área de xuventude
3.1 Colaborar na difusión de información xuvenil no centros escolares.
3.2 Colaboración en programas de xuventude.
3.3 Colaboración en campañas de prevención. Educación para a saúde.
4. Área de servizos sociais
4.1 Colaborar na adquisición de hábitos e habilidades sociais.
4.2 Visitar, facer compañía, animar os enfermos e as persoas maiores.
4.3 Realizar xestións con ou sen usuario.
4.4 Reforzo escolar a nenos con dificultades de rendemento con problemas/enfermidades.
4.5 Acompañamento en canto ó transporte escolar a nenos con enfermidades/minusvalías.
4.6 Detectar situacións obxecto de axudas a domicilio.
4.7 Fomentar actividades agradables dentro do fogar, cando existan dificultades para saír.
5. Área de medio ambiente
5.1 Levar a cabo campañas e actividades de sensibilización entre a poboación referentes á
importancia de coidar o medio.
6. Área de protección civil
6.1 Levar a cabo campañas e actividades de prevención e autoprotección.
6.2 Levar a cabo actuacións ante emerxencias e en actos puntuais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
En xeral, á poboación residente no termo municipal do concello de Ponteceso e a outras persoas
que, de forma ocasional, transiten polo termo municipal.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas maiores de idade residentes no concello: responsables, con actitudes, aptitudes e valores
propias dun voluntario: solidariedade, respecto, altruísmo, de servizo ós demais e con capacidade
de colaborar de maneira gratuíta e desinteresada.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa concello, nº 18 | 15110 Ponteceso (A Coruña) | Tfno.: 981 714 000 | Correo electrónico: omixponteceso@eresmas.com
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CONCELLO DE PONTEDEUME
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O municipio de Pontedeume ocupa o extremo nororiental da provincia da Coruña en terras pertencentes á comarca de Ferrol. Na marxe meridional da ría de Ares, onde o Eume se abre ó mar, limita
polo sur, co Miño e Vilarmaior e polo leste, con Monfero. A outra beira da ría está ocupada polo
municipio de Cabanas.
Cunha extensión de 29 km2, os seus 8.996 habitantes repártense en oito parroquias (Andrade,
Boebre, Breamo, Centroña, Nogueirosa, Ombre, Pontedeume e Vitar).
Dende o ano 2002, o concello está inscrito no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria co núm.
L-75, aínda que hai anos que o concello fomenta o voluntariado, en resposta ás demandas de creación dun tecido social participativo, en colaboración coas distintas asociacións e concellerías do
concello.
Dende o seu comezo en temas de voluntariado, máis de 250 persoas colaboraron directa ou indirectamente cos programas realizados no concello e conta na actualidade con, aproximadamente, 40
persoas voluntarias, cuxa colaboración se realiza nas seguintes áreas:
1. Área de cooperación e animación (Concellería de Servizos Sociais)
1.1 Programa de cooperación e animación
1.1.1. Colaboración nos campamentos municipais.
1.1.2. Xornadas de talleres e xogos con nenos.
1.1.3. Participación no programa de educación en valores: Día da Paz, Día da Árbore.
1.2 Programa de prevención e incorporación social das drogodependencias
1.2.1.
Colaboración no proxecto de ocio con adolescentes Planet Club.
2. Área de protección civil (Concellería de Protección Civil)
2.1 Prestar servizos de atención en catástrofes, accidentes, calamidades públicas, control
de masas.
2.2 Fomentar a autoprotección da poboación do concello.
2.3 Programación e coordinación das actividades que levará a cabo a agrupación de protección civil.
2.4 Dotar o concello dun tecido de voluntariado efectivo en temas de protección civil.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente no termo municipal de Pontedeume e segundo a idade determinada en cada actividade que se vaia realizar.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade e menores con autorización paterna que estean interesadas en
colaborar con algunha das áreas indicadas anteriormente. Será requisito, unha vez comezados os
programas de voluntariado, acudir ós cursos de formación ofertados polas distintas áreas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Edificio do xulgado, 1º | Tfno.: 981 433 288 | Horario: de luns a venres de 8:30 a 15:00 horas |
Persoa de contacto: Francisco Saavedra Díaz
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CONCELLO DE PORTO DO SON
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Porto do Son está situado ó sudoeste da provincia da Coruña e ten unha extensión de
95 km2, distribuídos en dez parroquias nas que viven un total de 10.258 habitantes.
A historia do voluntariado neste concello comeza cando rematan os obxectores de conciencia, no
ano 2001, que tamén facían labores de carácter voluntariado e solidario nas mesmas áreas que despois continuaron os voluntarios.
O programa de voluntariado lévase adiante dende a Concellería de Sanidade, Emprego e Servizos
Sociais, e para iso hai un técnico responsable.
O que facemos cando algunha persoa quere ser voluntaria e exercer como tal é formala a través de
cursos e logo situala e coordinala nas áreas e actividades que ela elixa, que poden ser:
1.
2.
3.
4.
5.

Servizos sociais.
Cultura.
Deporte.
Educación.
Ambiente.

O seu labor é moi importante no municipio e o seu recoñecemento témolo moi presente.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no concello de Porto do Son.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda persoa que estea interesada neste labor, tanto maior coma menor de idade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Atalaia, s/n
15970 Porto do Son (A Coruña)
Tfno.: 981 867 414 – 981 867 412
Fax: 981 767 358
Correo electrónico: ssociales@portodoson.net
Páxina web: portodoson.net
Persoa de contacto: Cristina Mª Fontaíña García-Departamento de Servizos Sociais.
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CONCELLO DE RIBEIRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Ribeira é un municipio situado no extremo occidental da península da Barbanza, ó suroeste da provincia da Coruña. Limita polo norte cos concellos da Pobra do Caramiñal e Porto do Son, polo oeste
co océano Atlántico e polo sueste coa ría de Arousa. Forma parte da comarca da Barbanza, xunto
con Rianxo, Lousame, Noia, Porto do Son, Boiro e Pobra do Caramiñal. Na súa división territorial,
Ribeira ten 65,10 km2, o que representa un 0,8 % da superficie da provincia. Componse de 9 parroquias e dunha poboación de 26.845 habitantes.
O programa de voluntariado comezou no ano 1996 con 15 persoas. Actualmente somos 35 voluntarios, cunha colaboración media ó mes de 115 horas, 52 persoas atendidas de media ó mes e unha
media de 13 actividades diferentes ó mes.
1. Área de educación con menores: apoio extraescolar, colaboración con Cáritas, animación á
lectura en parroquias, actividades de relaxación e outras actividades de apoio a programas
con menores, como taller de inventos, actividades de fotografía ou outras de ocio que se
queiran presentar.
2. Área de actuacións de integración e cultura con inmigrantes: alfabetización magrebí, colaboración con amas de casa en programas de fomento de integración magrebí con mulleres
(intercambios interculturais), colaboración en educación coa EPA (escola permanente de
adultos), colaboración co Plan comunitario municipal en programas de xestións con inmigrantes (acompañamentos e xestións no labor de emprego), colaboración coa rede local de
emprego en formación con inmigrantes (captación e información dos ditos cursos).
3. Área do maior: acompañamento, xestións e actividades de animación na residencia do
maior, acompañamento a enfermos no hospital da Barbanza.
4. Área de familia e muller: hábitos sociais e xestións no ámbito da familia, apoio educativo e
social (acompañamentos e xestións diversas).
5. Actividades de captación de voluntariado social: actividades de información e captación
(boca a boca, mesas informativas nos centros escolares).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no concello de Ribeira e, en especial, a persoas con prioridade de
necesidades. Xeralmente, as máis demandadas son: terceira idade, menores e muller e familia e,
dende hai pouco, inmigrantes.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
A poboación en xeral residente no concello de Ribeira que sexa maior de idade. Será requisito
imprescindible manter unha entrevista informativa coa responsable do programa de voluntariado, co
fin de poder valorar os intereses da persoa que solicita colaborar.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Tfno.: 981 874 131 - 981 873 409
Horario: de luns a venres de 10:00 a 14:00 horas
Persoa de contacto: Mª Ángeles Pazos Sieira
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CONCELLO DE ROIS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Rois está situado na comarca do Sar, no sudoeste da provincia da Coruña. Ten unha
extensión de 88,9 km2 e conta cunha poboación total de 5.121 habitantes. Este concello ten 109
aldeas repartidas en 12 parroquias. No ano 2001, o noso concello puxo en marcha un proxecto para
a promoción do voluntariado no seu territorio con varios fins: un cara ó movemento voluntario e
outro cara á participación dos veciños na vida social e comunitaria do seu concello. Neste momento, o número de voluntarios rexistrados no noso grupo local é de 25 persoas e as actividades nas
que se colaboran son:
1. Terceira idade: colaboración coas auxiliares do SAD (Servizo de Axuda a Domicilio) e dinamización dos distintos locais do concello para o uso deste colectivo.
2. Familia: colaboración coa educadora familiar en actividades realizadas con nenos en situación de marxinación social.
3. Cultura: outono cultural, Nadal cultural, Entroido, exposición, Día das Letras Galegas, día
15 de maio San Isidro, animación á lectura, aperturas das dúas bibliotecas do concello...
4. Deportes: rutas de sendeirismo, maratón, torneos deportivos…
5. Cooperación e animación: xuntanzas de voluntarios, reunións, colaboración con entidades
voluntarias, colaboración coa asociación Amipa, protección civil…
6. Medio ambiente: recuperación e conservación do noso medio.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral do concello de Rois. En función das actividades planificadas, os colectivos
serán: terceira idade, xuventude, infancia e sectores que máis o necesiten.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
En principio, participará no programa toda a poboación que así o desexe. É necesario contactar previamente coa persoa responsable do voluntariado no concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Lugar de Samil, nº 1
Rois (A Coruña)
Tfno.: 981 804 109
Fax: 981 804 182
Correo electrónico: eva.castro@rois.dicoruña.es
Persoa de contacto: Vanessa Verduga
Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
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CONCELLO DE SADA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello da Sada intenta darlles resposta ás persoas que queren colaborar en proxectos de interese colectivo e ofrecerlles a persoas ou institucións que o solicitan o servizo dos nosos voluntarios.
O obxectivo que temos é fomentar a participación dos cidadáns de Sada.
Levamos a cabo diferentes proxectos nas áreas de servizos sociais, cultura, educación, muller e
medio ambiente.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, en particular, ós colectivos de risco social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que, de forma desinteresada e altruísta, queiran colaborar nalgún dos nosos proxectos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. da Mariña
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 226 - 981 620 075
Fax: 981 623 655
Persoa de contacto: Ana Cobas
Páxina web: www.concellodesada.com
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CONCELLO DE SANTA COMBA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O programa municipal desenvolverase no concello de Santa Comba. Está situado ó sudoeste da provincia da Coruña e ten unha extensión de 203 km2, distribuídos en dezasete parroquias, con 137
entidades de poboación. O número de habitantes, a 1 de xaneiro de 2003, é de 10.892.
Non hai que esquecer que no campo do lecer e do tempo libre conflúen valores como: solidariedade, cooperatividade, convivencia, tolerancia, respecto, participación social, etc. É dicir, constitúe
unha das formas máis axeitadas de educar en valores establecendo o binomio lúdico-educativo.
Para iso, contamos cun nutrido grupo de voluntarias e voluntarios, algúns formados polo propio
concello, para apoiar as seguintes actividades.
1. Área de familia (Concellería de Servizos Sociais)
1.1 Servizo de acompañamento a persoas da terceira idade que viven soas.
1.2 Colaboración no desenvolvemento de obradoiros con motivo das distintas festividades
(Nadal, magosto...) para discapacitados.
1.3 Apoio ás actividades de tempo libre para discapacitados, baixo o nome de Tardes de
lecer.
2. Área de cultura (Concellería de Cultura)
2.1 Colaboración e participación na cabalgata de reis e na representación do nacemento,
e na festa do Entroido.
3. Área de cooperación e animación (Concellería de Servizos Sociais e Cultura)
3.1 Colaboración e participación no desenvolvemento de actividades de lecer e tempo
libre: campamento urbano, campamento de verán (en colaboración cos concellos da
Baña e Negreira), Día da Auga (visitas a un parque acuático), excursións varias, etc.
4. Área de deportes (Concellería de Deportes)
4.1 Colaboración en eventos deportivos municipais (Nadal deportivo, antorcha contra a
droga) e escolas deportivas (fútbol-sala).
4.2 Servizo de acompañamento a nenos discapacitados en actividades deportivas (natación, patinaxe...).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no concello de Santa Comba e en concellos limítrofes e, dependendo das actividades, a nenos, mozos, maiores, dicapacitados, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Poden participar como voluntarios todos aqueles maiores de dezaseis anos que estean dispostos a
adquirir un compromiso e cederlles parte do seu tempo ós demais. O concello, en colaboración con
diferentes entidades (Cruz Vermella Xuventude, Amivaldu, etc.), formará os interesados.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza do Concello, nº 1 | 15840 Santa Comba (A Coruña) | Tfno.: 981 880 075 | Horario: de luns a
venres de 9 a 15 horas | Páxina web: www.santacomba.net | Correo electrónico: ana.fernandez@santacomba.dicoruña.es
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CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Neste concello o voluntariado social encádrase no Consello de Servizos Sociais e constitúe unha
comisión de traballo específica. Actualmente, está integrada por un grupo de 15 asociacións que se
reúnen mensualmente para debater, informar, planificar, coordinarse e establecer algún tipo de actividade conxunta no marco da cultura da solidariedade.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todos os cidadáns de Santiago, colectivos, asociacións, etc. que o precisen e estean interesados
e, en xeral, a toda a poboación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
As asociacións integrantes da comisión, calquera persoa interesada e con capacidade de compromiso e, dentro da Comisión de Voluntariado, pode participar calquera asociación que estea interesada e o solicite.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza da Constitución, nº 1
Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno.: 981 542 465
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CONCELLO DE SOBRADO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Sobrado está situado no leste da provincia da Coruña e linda coa provincia de Lugo.
As súas 10 parroquias teñen un total de 2.408 habitantes, repartidos nos seus 124 km2. Os servizos
de voluntariado no concello aparecen no ano 2000, coa creación da Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil. A partir deste ano, en coordinación co concello, colaboran en diferentes momentos 14 persoas voluntarias, nas seguintes áreas:
1. Área de familia (Servizos Sociais)
1.1 Colaboración coa traballadora social do concello, no apoio á poboación con problemáticas e necesidades especiais.
2. Área de xuventude, cultura e deporte (Oficina de Información Xuvenil)
2.1 Colaboración na organización e realización dos diferentes eventos deportivos e culturais que se desenvolven no municipio.
3. Protección civil
3.1 Actuacións propias dos servizos de protección civil.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación do concello e, dependendo dos programas e actividades que se vaian desenvolver, ós diferentes colectivos existentes (nenos, mozos maiores, asociacións…).

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas interesadas nas diferentes áreas de acción que se realizan neste concello e con
ganas de colaborar.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza do Concello, nº1
15813 Sobrado (A Coruña)
Tfno.: 981 787 508
Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
Persoa de contacto: José Vázquez
Correo electrónico: omixsobrado@hotmail.com
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CONCELLO DE TOURO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Touro encóntrase situado ó sur da provincia da Coruña e limita co río Ulla, que o separa do concello de Vila de Cruces (Pontevedra). Polo norte, limita co termo municipal do Pino, polo
leste con Arzúa e polo oeste con Boqueixón.
A principal estrada que cruza o concello é a LC-240, da Ponte Ulla a Arzúa. Dende ela parten varias
ramas ata a N-547, de Santiago a Lugo, que é o camiño mais directo para comunicarse con Santiago
de Compostela.
O concello de Touro ten unha superficie de 115,11 km2 e a poboación actual é de 4.699 habitantes.
Dende o comezo deste programa contamos coa colaboración de 26 voluntarios, cuxa colaboración
se desenvolve nas seguintes áreas:
1. Área de familia (Servizos Sociais)
1.1 Recollida de xoguetes para familias necesitadas.
1.2 Recollida e repartimento de roupa para familias sen recursos económicos.
1.3 Apoio social en familias con problemas de risco, a través de actividades coordinadas
pola educadora familiar do concello.
1.4 Desprazamento de persoas sen vehículo ás actividades.
1.5 Coidado de nenos en actividades do concello para que os seus pais poidan asistir.
1.6 Acompañamento á terceira idade en viaxes culturais de servizos sociais.
2. Área de cultura: realización dun belén vivente en Nadal
3. Área de deportes: colaboración co monitor deportivo do concello na realización de actividades deportivas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todas as persoas do noso concello.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade ou menores adolescentes, con autorización do pai ou titor, que
queiran colaborar con algunha das nosas actividades en calquera das áreas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Tfno.: 981 504 029
Persoa de contacto: Nieves González Mujico
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CONCELLO DO PINO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello do Pino está situado na comarca de Arzúa e ten unha extensión de 132 km2, na que se
distribúen as súas 13 parroquias e os seus 4.980 habitantes. A Oficina Municipal do Voluntariado
do Pino nace o ano 2002, co fin de crear un tecido social solidario, participativo e sensible coas diferentes necesidades da poboación, mediante a colaboración nas accións e servizos das diferentes
concellerías.
Dende a súa inauguración, 25 persoas voluntarias colaboran en diferentes momentos e actividades.
Neste ano, contamos con 9 persoas voluntarias, cunha colaboración puntual nalgunha das actividades das áreas que se indican a continuación:
1. Área de familia (Concellería de Servizos Sociais)
1.1 Colaboración coa educadora de familia en actividades de apoio educativo a nenos en
situación de marxinación social.
2. Área de cultura (Concellería de Cultura)
2.1 Colaboración coa animadora cultural na dinamización da biblioteca municipal mediante actividades de animación á lectura.
2.2 Colaboración coa animadora cultural na organización de múltiples obradoiros (globoflexia, colaxe...), multixogos (xogos tranquilos, de coñecemento, dinámicos, de confianza e moitos máis).
3. Área de deportes (Concellería de Deportes)
3.1 Colaboración na organización de eventos deportivos municipais (marcha de sendeirismo, ximnasia de mantemento, terapéutica, taichi...).
4. Área de medio ambiente (Concellería de Ambiente)
4.1 Colaboración na organización de actividades organizadas pola Concellería de
Ambiente, tales como eliminación de vertedoiros incontrolados, rexeneración de
zonas, limpezas das beiras dos nosos ríos...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no noso municipio e, dependendo das actividades, a nenos, maiores, mozos e xente con marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa do Concello, s/n
15821 O Pino ( A Coruña)
Tfno.: 981 511 012
Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
Persoa de contacto: Antonio
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Deputación Provincial da Coruña ten encomendada a representación, goberno e administración da
provincia. É unha entidade local determinada pola agrupación de 94 municipios, con personalidade
xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, garantindo os principios de
solidariedade e equilibrio intermunicipal no marco da política económica e social.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A actuación da deputación cos usuarios e destinatarios de diferentes servizos e programas é xeralmente de carácter indirecto, xa que actúa fundamentalmente mediante a asistencia e cooperación
xurídica, económica e técnica ós municipios, especialmente os de menor capacidade económica e
de xestión.
Igualmente, préstalles cooperación económica ás entidades privadas sen ánimo de lucro ou de iniciativa social, de carácter especializado e supramunicipal.
A asistencia e cooperación ofrécese a través de convenios específicos ou a través de subvencións
convocadas anualmente polas distintas seccións, entre elas a de servizos sociais.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
O perfil que deben reunir os voluntarios non vén determinado pola deputación, senón polos propios
servizos municipais e as diferentes entidades de iniciativa social que actúan en convenio coa deputación ou que participan das súas subvencións.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Tfno.: 981 183 300 - 981 183 317
Correo electrónico: sagrario.liaño@dicoruña
Páxina web: www.dicoruña.es
Persoa de contacto: Sagrario Liaño
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3.3 ENTIDADES DA PROVINCIA DE LUGO

3.3.1 Dependentes da Administración autonómica

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E
RELACIÓNS LABORAIS DE LUGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Esta delegación provincial ten como obxectivo prioritario, dentro da área social, a atención ó colectivo de persoas maiores, discapacitados e outros colectivos marxinados.
O seu programa de voluntariado é de acompañamento e apoio en actividades desenvolvidas nos
centros que dependen desta delegación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Residencia de maiores As Gándaras.
Residencia de maiores A Milagrosa.
Residencia de maiores de Burela.
Residencia de maiores de Monforte.
Residencia de maiores de Castro Ribeiras de Lea.
Residencia de maiores de Quiroga.
Fogar de Maiores Lugo.
Centro de Servizos Sociais de Vilalba.
Centro de Servizos Sociais de Mondoñedo.
Centro de Servizos Sociais de Ribadeo.
Centro de Atención a Persoas con Discapacidade.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e a colectivos específicos, como son os maiores, os discapacitados e os marxinados.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención das necesidades dos nosos colectivos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rolda da Muralla, nº 70
27071 Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 294 438
Fax: 982 294 359
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIA, XUVENTUDE, DEPORTE E
VOLUNTARIADO DE LUGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos un grupo de voluntariado deportivo pertencente á Consellería de Familia, Xuventude, Deporte
e Voluntariado.
Este grupo ten como obxecto e fins a promoción deportiva e da actividade física en toda a súa extensión e a organización e desenvolvemento de eventos deportivos ou relacionados co deporte competitivo, recreativo, educativo, adaptado, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A diferentes colectivos, pero fundamentalmente:
1.
2.
3.
4.

A rapaces que participan na campaña de deporte en idade escolar.
A mozos con deficiencias físicas, psíquicas ou sensoriais.
A entidades que promovan eventos deportivos.
A colexios, Apas/clubs, agrupacións de zona...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe:
1. Apoiar na realización e organización de todo tipo de eventos deportivos.
2. Colaborar na promoción da actividade deportiva entre nenos e mozos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rolda da Muralla, nº 70
27071 Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 294 567
Fax: 982 294 565
Correo electrónico: misione@xunta.es
Persoa de contacto: Sonia Cantalapiedra Álvarez
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3.3.2 Entidades privadas sen ánimo de lucro

AGRUPACIÓN DE SORDOS DE LUGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Agrupación de Sordos de Lugo, en diante ASL, é unha entidade sen ánimo de lucro e de ámbito
provincial constituída no ano 1975 e afiliada á Federación de Asociacións de Xordos do País Galego
(FAXPG) e á Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE).
Contamos cun total de 115 socios e 10 voluntarios pero atendemos a un maior número de persoas
xordas a través dos servicios ofertados en colaboración coa FAXPG.
No desenrolo do noso labor perseguimos os seguintes obxectivos:
–
–
–
–
–
–
–
–

Mellorar a calidade de vida das persoas xordas e favorecer a súa integración social
Eliminar as barreiras de comunicación entre as persoas xordas e a sociedade
Dinamizar o movemento asociativo
Información, orientación e asesoramento
Actividades formativas, culturais, de ocio e tempo libre...
Servicio de intérpretes de LSE para a eliminación de barreiras de comunicación
Desenrolo do Plan de Voluntariado de Galicia
Servicios en colaboración coa FAXPG: cursos de comunicación en LSE, centro asociado ó
SEGAC para a orientación laboral das persoas xordas e Servicio de Atención a Persoas
Xordas

¿ A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As persoas xordas da provincia de Lugo, as súas familias, amigos ou profesionais que traballen con
persoas que teñan unha discapacidade auditiva.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
As persoas xordas ou oíntes, maiores de idade, que desexen colaborar con esta entidade.

¿CÓMO CONTACTAR CON NÓS?
C/ Poeta Eduardo Pondal, 22 – bajo – 27004 - Lugo
982 201 113 / Fax 982 201 149
asorlu@teleline.es
www.terra.es/personal3/asorlu
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ASOCIACIÓN AGORA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Agora é unha entidade sen ánimo de lucro, nada no ano 1992, coa misión de promover e coordinar a defensa dos dereitos das persoas con discapacidade, de cara á súa plena integración na sociedade.
Actuamos na comarca de Monforte de Lemos (Lugo), coa misión de atender as persoas discapacitadas en todas as dimensións da súa vida e estamos integrados na Confederación Galega de
Minusválidos (Cogami).
Todas aquelas persoas que aposten polo futuro das persoas con discapacidade e que queiran botarnos unha man teñen as portas abertas para participar como voluntarias ou como socias nas actividades da nosa asociación:
1. Programas de sensibilización da sociedade que precisan de voluntariado que nos axude a
crear cidades accesibles e a loitar contra as diversas barreiras.
2. Programas de acompañamento para xestións da vida cotiá que fomenten a autonomía persoal da persoa discapacitada e que melloren a súa autoestima.
3. Actividades de participación na vida cidadá e social e de lecer necesitado dun voluntariado
que nos axude a superar o illamento persoal e familiar.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas:
1. A aquelas persoas con discapacidade física e outras asociadas.
2. Á poboación en xeral.
Queremos que as persoas discapacitadas superen o illamento, teñan mellor formación, desenvolvan
un traballo e participen na vida social e cidadá. En definitiva, ser activos e útiles á sociedade e ser
tamén voluntarios.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Carud, nº 142, baixo
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Tfno.: 982 410 289
Fax: 982 410 289
Correo electrónico: agora@cogami.es

194 ❙ Programas de acción voluntaria

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E
OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO (AFALU)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Esta asociación de alzheimer é unha entidade sen ánimo de lucro, fundada no ano 2002, para contribuír á axuda social, psicolóxica e física de todas aquelas persoas afectadas pola enfermidade de
alzheimer residentes na provincia de Lugo, e tamén para contribuír na sensibilización da sociedade
e das administracións sobre o xeito de lle prestar axuda ó citado colectivo na súa integración e adaptación ó medio social.
Na actualidade, contamos con 80 socios (familiares de persoas afectadas e non afectadas), cifra que
aumenta progresivamente.
As actividades que se desenvolven dende a asociación son as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

Informar as familias dos afectados.
Mellorar a calidade de vida dos enfermos e das súas familias.
Sensibilizar a sociedade sobre a problemática das demencias.
Colaborar con outras asociacións.
Conseguir o apoio das administracións e doutros organismos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas:
1. A persoas afectadas por esta doenza e outras demencias.
2. Ós familiares das persoas afectadas.
3. Á poboación en xeral da provincia de Lugo.
O noso obxectivo principal é informar a poboación sobre esta enfermidade, xa que existe un gran
descoñecemento acerca desta doenza, así como unha gran porcentaxe de persoas que a padecen e
que carecen de apoio psicolóxico, social, económico...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa ou entidade que desexe colaborar con nós na consecución dos nosos obxectivos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ García Abad, nº 32, 1º D
Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 240 612
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ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS A MARIÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Minusválidos A Mariña foi fundada no ano 1989 por un grupo de persoas minusválidas, residentes na comarca da Mariña lucense.
Ten como finalidade coordinar e promover a defensa dos intereses das persoas con discapacidade,
co fin de conseguir a máxima atención social á problemática que representan e á súa total integración na sociedade.
Na actualidade, contamos con 72 socios e 8 voluntarios (tamén socios), que colaboran no desenvolvemento das seguintes actividades:
1. Información e asesoramento sobre temas relacionados coa discapacidade.
2. Servizo de integración laboral.
3. Actividades formativas, impartindo cursos ou talleres de iniciación á informática, técnicas
de busca de emprego, talleres de pintura e outras manualidades.
4. Actividades de sensibilización social, para dinamizar o movemento asociativo e chegar
máis facilmente a todos os sectores da sociedade (xornadas informativas, divulgativas,
campañas de accesibilidade e barreiras arquitectónicas).
5. Programas de saúde (rehabilitación e natación terapéutica), que permiten mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade.
6. Actividades culturais e de ocio, exposicións, excursións, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas, fundamentalmente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ás persoas discapacitadas da comarca da Mariña lucense.
Ás familias de persoas con discapacidade.
Á poboación en xeral.
A organismos públicos e privados que traballan na integración deste colectivo.
A profesionais do sector da discapacidade.
A outras entidades que traballan con colectivos desfavorecidos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar co movemento asociativo das persoas con
discapacidade física, na consecución e desenvolvemento das súas actividades.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Ibáñez, s/n (centro social)
27700 Ribadeo (Lugo)
Tfno.: 982 130 289
Correo electrónico: ribadeo@cogami.es
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ASOCIACIÓN DE MULLERES SEPARADAS E DIVORCIADAS DE LUGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Mulleres Separadas e Divorciadas de Lugo é unha entidade sen ánimo de lucro,
constituída en 1994, coa finalidade básica de lles dar apoio, asesoramento e orientación ás mulleres soas, con cargas familiares, separadas ou divorciadas, en todos os seus ámbitos, como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Axuda psicolóxica.
Axuda á muller con especial dificultade.
Axuda á muller vítima de malos tratos.
Busca de emprego, vivenda ou escolarización de menores.
Acompañamentos a hospitais, centros de saúde, xulgados, etc.
Axuda a resolver trámites administrativos e legais.
Derivación a outros servizos, como Cáritas, Cruz Vermella, etc.
Programa de apoio á familia monoparental.
Coidado de menores en horario laboral do proxenitor.
Actividades de reforzo escolar.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
O labor da nosa asociación vai dirixida, fundamentalmente, a lle prestar unha especial atención á
muller soa, con cargas familiares, separada ou divorciada.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas maiores de idade que estean dispostas a dedicar un tempo e capacidade, prestando a súa
axuda para cumprir os obxectivos que ten establecidos a asociación e que manifesten unha sensibilidade ante os problemas dos demais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Río Ser, nº 30, 1º
Lugo
Tfno.: 982 242 758 - 982 214 787 - 982 246 970 - 630 476 212
Correo electrónico: monoparentais@yahoo.es - asmdlugo@terra.es
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ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E XUBILADOS UDP DE LUGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Esta asociación é unha entidade sen ánimo de lucro que nace para lles prestar apoio ás persoas
maiores e todas as súas actividades diríxense a este colectivo.
Na actualidade, dende esta asociación estase a desenvolver o programa Voluntariado social de maiores para maiores, que se concibe como unha rede de apoio mutuo entre persoas maiores. É dicir,
persoas maiores que axudan a outras, ofrecendo calor humano, compañía, escoita, apoio e, en definitiva, amizade.
Tras a formación necesaria, os voluntarios participan no desenvolvemento das seguintes actividades:
1. Compañía e acompañamento durante os seus paseos, na súa visita ó médico, no seu fogar,
ó hospital, etc.
2. Labores de apoio en xestións, no fogar, a familiares, etc.
É de destacar que este programa se estende por toda a provincia de Lugo e que actualmente conta
con 9 grupos de voluntarios nos concellos de Lugo, Riotorto, Meira, Castro de Rei, Cospeito, Pol,
Monterroso, Portomarín e Taboada.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
O programa de voluntariado vai dirixido a aquelas persoas maiores que por diversas razóns non
teñen oportunidade de relacionarse cos demais e que senten a soidade, ben nas súas casas ou ben
ingresados nalgún centro. Estas persoas precisan de alguén que os comprenda e os escoite.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior que lles queira axudar ós demais. Basta con dispor dunhas poucas horas
libres á semana.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa San Marcos, nº 19, 1º
27001 Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 242 137
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ASOCIACIÓN LOCAL DE PENSIONISTAS E XUBILADOS UDP DE
MONTERROSO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación da terceira idade de Monterroso é una entidade sen ánimo de lucro, que vén desenvolvendo actividades de lecer e apoio social dende hai varios anos.
Na actualidade, conta cuns 400 socios, dentro dos cales xorde o grupo de voluntariado integrado
por 25 persoas cuxa principal finalidade é a de acompañamento e axuda nos labores do fogar a persoas de moi avanzada idade, que viven soas ou que teñen algún tipo de discapacidade física ou psíquica.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Os nosos beneficiarios son persoas moi maiores, que viven soas e/ou que teñen algún tipo de discapacidade física ou psíquica.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe dedicarlles parte do seu tempo ós nosos beneficiarios.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Mestre López, s/n
27560 Monterroso (Lugo)
Tfno.: 982 377 736
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ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E XUBILADOS UDP DE RIOTORTO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación sen ánimo de lucro constituída en 1993 para a promoción social dos seus
beneficiarios, a mellora das súas condicións de vida, a creación de centros de reunión e o asesoramento sobre os recursos da sociedade.
Máis tarde formouse un grupo de voluntariado social, que se concibe como unha rede de apoio
mutuo entre persoas maiores.
Actuacións que levan a cabo os voluntarios:
1. Acompañamento a persoas maiores, sobre todo ás que están soas ou con algunha discapacidade: nos seus paseos, visitas médicas, xestións...
2. Compañía e apoio nas súas casas
2.1. Sempre en coordinación coa traballadora social do concello.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ás persoas maiores, soas, incapacitadas, para evitar o seu illamento social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Pode ser voluntario calquera persoa maior que lles queira axudar a outros maiores.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Torre de Meilán
Riotorto (Lugo)
Tfno.: 982 346 065
Persoa de contacto: Pedro Méndez Carballeira
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ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E XUBILADOS UDP O RAMALLO DE
PORTOMARÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación O Ramallo foi creada no ano 1996. Como o seu nome indica, unha asociación de pensionistas e xubilados creada para agrupar este colectivo e para organizar e desenvolver actividades,
charlas sobre alimentación, consumo, médico-sanitarias, culturais e recreativas, entre outras, todo
iso sen ánimo de lucro.
Posteriormente, no ano 2002 e despois duns cursos de preparación desenvolvidos por técnicos da
Xunta de Galicia, UDP Madrid e Caixa Galicia, creouse un grupo de 12 voluntarios e déuselles un
carné e unha póliza de seguros, proporcionada por UDP Madrid.
Os servizos prestados son de compañía, recados fóra da vivenda cando estes beneficiarios non
poden desprazarse, lectura da prensa e, nalgúns casos, traslado de medicinas á casa, indicado polo
seu médico de cabeceira, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións están coordinadas polos servizos sociais do concello de Portomarín e están
dirixidas a:
• Persoas maiores da zona de Portomarín que vivan soas, que non poidan valerse por si mesmas e que a súa vivenda estea situada na zona de residencia dos prestadores do servizo de
voluntariado.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Preferentemente, os socios da asociación O Ramallo, por contar cunha póliza de seguros que só
alcanza a voluntarios inscritos como tales na UDP.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Xeneral Franco, nº 17
27170 Portomarín (Lugo)
Tfno.: 982 545 034
Persoa de contacto: Aurelio Castro Rodríguez
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ASOCIACIÓN DE XUBILADOS DE TABOADA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Asociación constituída no ano 1997 e, dentro desta, no ano 2001 creamos un grupo de voluntariado social de maiores para maiores.
Na actualidade, contamos con 16 voluntarios que visitan as persoas maiores que viven soas (en total
son 15). Faise por parellas e durante dúas horas por semana, sempre o mesmo día e á mesma hora.
Charlamos con eles, paseamos, levámoslles revistas e periódicos, vemos a televisión e comentamos
programas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Os nosos servizos van dirixidos a persoas maiores e enfermos que viven sós, pero sempre coordinados pola traballadora social do concello.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar, pero sempre cunha preparación previa e unha
formación necesaria.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. de Lugo, nº 23 B
27550 Taboada (Lugo)
Tfno.: 982 465 394
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ASOCIACIÓN LUCENSE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ALUCEM)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Alucem é unha asociación sen ánimo de lucro, constituída no ano 1996, coa súa sede social en
Lugo, aínda que o seu ámbito de actuación é Lugo e a súa provincia. Está adherida á Asociación
Española de Esclerosis Múltiple, que está declarada de utilidade pública.
Alucem nace para conseguir e difundir información, sensibilizar a opinión pública dos problemas
deste colectivo, informar das axudas coas que contan os afectados e acadar unha mellor calidade de
vida para todos.
Na actualidade, contamos con 64 socios dos que 5 son socios colaboradores e non teñen a enfermidade (entre eles, están o presidente, a administrativa...). Tamén temos unha logopeda que empezou con nós hai pouco.
Quixeramos ter axuda de voluntarios e, ademais de darlles a formación necesaria sobre a enfermidade, estou segura de que teriamos unha grande amizade e colaboración no desenvolvemento das
actividades seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Axuda psicolóxica ós enfermos e familiares.
Acompañamento ó médico, ás excursións ou simplemente na casa.
Campañas de información a toda a poboación.
Información sobre adaptacións para facilitarlles a vida cotiá.
Axuda, cando se postula, para conseguir fondos, etc.
Conducir o transporte adaptado.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Os nosos servizos van dirixidos:
1. A todas as persoas con esclerose múltiple e familiares dos afectados.
2. Á poboación en xeral.
A longo prazo, quereriamos que ninguén teña descoñecemento sobre a esclerose múltiple e que
todas as persoas poñan interese en que ninguén se sinta diferente.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que sinta que axudar os demais pode achegarlle unha grande experiencia na súa vida, ó mesmo tempo que lle ensina o valor real das cousas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Nave das asociacións, local nº 7, parque de Frigsa
27003 Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 202 942
Fax: 982 202 942
Correo electrónico: alucem@alucem.com
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ASOCIACIÓN PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN GITANA DE LUGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Promoción e Integración Gitana de Lugo é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída en 1982, para orientar e axudar os xitanos nos seus problemas circunstanciais e nas súas
necesidades, así como programar actuacións e realizacións que promovan e eleven o seu nivel cultural, humano e social. En definitiva, unha entidade que pretende contribuír á normalización dentro
da sociedade do colectivo xitano, na provincia de Lugo.
Na actualidade, contamos con 81 socios e 11 voluntarios. Os voluntarios teñen idades varias, dende
mozos ata voluntarios xubilados. Estes voluntarios reciben formación específica sobre o colectivo
xitano e, logo desta, colaboran no desenvolvemento das seguintes actividades:
1. Documentación: DNI, padróns, seguridade social, rexistro civil (inscrición).
2. Educación: programa de educación intercultural, nos CEIP e IES de Lugo, no que colaboran mestres xubilados voluntarios; solicitude de bolsas...
3. Inserción sociolaboral: acompañamento para a inscrición como demandantes de emprego,
cursos de carné de conducir, escolas taller, obradoiros de emprego, cursos de formación
ocupacional, relación con empresas para a busca de emprego.
4. Vivenda: solicitudes de vivendas sociais, acompañamento para o aluguer e seguimento
para un bo uso da vivenda.
5. Actividades deportivas: adestramento e acompañamento de dous equipos de fútbol-sala
(federados).
6. Talleres: perruquería, alfabetización, confección de menús básicos...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas ó colectivo xitano e a outros colectivos de marxinados
da provincia de Lugo:
1.
2.
3.
4.

Nenos e mozos.
Discapacitados.
Terceira idade.
Poboación en xeral.

O noso obxectivo último é lograr a normalización diferenciada dos colectivos de atención en todos
os ámbitos (social, laboral, educativo...).

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención de necesidades con colectivos
desfavorecidos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Serra de Ancares, 9, entres.
27003 Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 244 358
Correo electrónico: apiglugo@terra.es
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PAIS DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS
DE LUGO, ASPNAIS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Provincial de Pais de Minusválidos Psíquicos de Lugo (Aspnais) naceu o 8 de xaneiro de 1966. É unha entidade privada sen ánimo de lucro e con personalidade xurídica propia, declarada de utilidade pública o 30 de xullo de 1996.
Foi creada por un grupo de pais, co fin de cubrir as necesidades educativas dos seus fillos discapacitados psíquicos e o seu fin é “mellorar a calidade de vida das persoas con atraso mental e das
súas familias”.
Conta con 2 centros ocupacionais, un centro residencial e un centro asistencial, nos que se atenden
116 usuarios de toda a provincia que proceden de familias de distintos sectores. Nas instalacións
de Rampa de Claudio López atópanse situados, á parte do centro residencial e do centro asistencial,
os talleres de xardinería, lavandería e alfombras.
Nas instalacións do polígono de Louzaneta, conta con 4 talleres ocupacionais dedicados ás actividades de carpintería, fabricación de fregacháns, envasado de produtos e fabricación de pezas de
cerámica, ademais da administración da asociación.
Na actualidade, contamos con 407 socios, dos cales 141 son numerarios (pais ou titores de persoas con discapacidade intelectual) e 266 son colaboradores voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas, fundamentalmente, ás persoas con discapacidade
intelectual e ás súas familias.
Entre os nosos obxectivos figura a construción dun novo centro residencial dirixido, fundamentalmente, ás persoas con discapacidade que, por razón de idade, requiran unha atención distinta da
ocupacional.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención das persoas con discapacidade
intelectual.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rampa de Claudio López, nº 21
27002 Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 284 107
Fax: 982 226 269
Correo electrónico: aspnais@terra.es
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ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN DE LUGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Síndrome de Down de Lugo é unha entidade sen ánimo de lucro, con ámbito de actuación na provincia de Lugo, que agrupa persoas con síndrome de down e as súas familias e que pretende buscar solucións ós problemas particulares que implica esta discapacidade.
O seu obxectivo é promover e realizar todo tipo de actividades que contribúan a mellorar a calidade
de vida das persoas con síndrome de down e traballar pola súa plena integración familiar e social.
Na actualidade, contamos con 36 socios numerarios (pai, nai ou titor legal dunha persoa con síndrome de down), 550 socios colaboradores (persoa ou entidade que comparta os fins da asociación
e que ampare e apoie economicamente os proxectos que se levan a cabo) e 6 voluntarios.
Os voluntarios teñen entre 20 e 32 anos e, tras a formación necesaria, colaboran no desenvolvemento das seguintes actividades:
1. Apoio na execución do Programa de autonomía persoal e social (desprazamentos urbanos,
manexo dos servizos da comunidade, actividades de ocio e tempo libre, etc.).
2. Apoio na execución das actividades levadas a cabo no Programa de inserción laboral
(orientación, formación pre-laboral).
3. Colaboracións puntuais noutras actividades: obradoiros, xornadas, servizo de canguro para
os máis pequenos, campañas de divulgación e concienciación social á poboación en xeral,
etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas, fundamentalmente, ós seguintes colectivos:
1. Persoas con discapacidade intelectual e, en especial, persoas con síndrome de down.
2. Familias deste colectivo.
3. Poboación en xeral: profesionais da educación, empresarios...
Partimos de que todas as persoas, incluídas aquelas con algunha discapacidade, teñen un papel
social que desempeñar, o dereito a unha vida digna nun contorno de normalidade e a gozar dos servizos ordinarios da comunidade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar no desenvolvemento das capacidades das
persoas con síndrome de down e na súa integración na sociedade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Aviación Española, nº 22-24
27002 Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 240 921
Correo electrónico: downlugo@lugonet.com - www.lugonet.com/downlugo
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ASOCIACIÓN XUVENIL E CULTURAL ATEIBO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Xuvenil e Cultural Ateibo é unha entidade sen ánimo de lucro, que ten como finalidade xeral a de contribuír no tempo libre á educación e promoción integral dos nenos e nenas, adolescentes e mozos, para o cal presta todo tipo de servizos educativos e sociais, de acordo coas súas
necesidades e intereses.
O seu ámbito de actuación é, fundamentalmente, local e provincial. En coordinación con outras asociacións poderá levar a cabo outras actividades de ámbito autonómico ou estatal.
Para o cumprimento dos fins, realizaranse as seguintes actividades:
1. Actividades formativas e informativas de todo tipo.
2. Actividades de tempo libre dirixidas a nenos e nenas e a mozos e mozas: talleres, ludotecas e salas de xogos, campamentos de verán, teatro, música, excursións, festas e calquera
outro tipo de actividade educativa no tempo libre.
3. Actividades deportivas e de formación neste ámbito.
4. Actividades de carácter social e intervención educativa con menores en dificultade, minorías étnicas e inmigrantes.
5. Colaboración noutras actividades promovidas por outras entidades de carácter xuvenil,
social ou cultural.
6. Todas aquelas que favorezan o desenvolvemento persoal dos membros da asociación na
vida social e comunitaria.
7. Calquera outra actividade que se vexa oportuna para a obtención dalgún dos fins da asociación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van destinados:
1. Ós membros da asociación.
2. Ó resto dos mozos e mozas do ámbito xuvenil salesiano.
3. Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Poderán pertencer á asociación con pleno dereito aquelas persoas maiores de 14 anos e menores
de 30 que teñan interese no desenvolvemento dos fins da asociación e que así o soliciten. Na actualidade, somos uns 100 socios, dos que cerca de 20 tamén son animadores desta.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Colexio Salesianos
Divina Pastora, praza da Milagrosa, nº 10
Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 214 957
Correo electrónico: pastorallugo@telefonica.net
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AUXILIA-LUGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Auxilia fúndase en Lugo no ano 1972. O seu ámbito de actuación abarca 32 concellos da provincia
de Lugo. Fundaméntase no voluntariado. É unha aposta de solidariedade e xustiza que loita pola promoción cultural e social dos diminuídos físicos para a súa integración na sociedade.
Como parte integrante da entidade nacional Auxilia, o noso núcleo adecuou o Plan de formación
integral (Plan FI) que esta leva a cabo ás necesidades da nosa localidade en áreas ben diferenciadas
e de grande importancia na globalidade da persoa: académico-docente, saúde-rehabilitación, relacións familiares, relacións sociais (convivencia, tempo libre), autonomía, mobilidade-barreiras
arquitectónicas, concienciación da propia problemática, aspectos laborais, etc.
Con este programa de formación integral perseguimos os seguintes obxectivos:
1.
2.
3.
4.

Diminuír o illamento social dos usuarios.
Fomentar a súa participación no contorno.
Incrementar a súa calidade de vida.
Mellorar a súa autoestima e a súa autonomía.

Auxilia-Lugo conta, ademais, cunha Oficina do Discapacitado Físico que ofrece un servizo de información e asesoramento nos seguintes aspectos:
1.
2.
3.
4.

Prestacións e recursos sociais.
Prestacións e recursos sanitarios.
Orientación formativo-laboral.
Actividades de tempo libre e ocio.

Actualmente, Auxilia-Lugo conta con 83 socios (70 con discapacidade) e 11 voluntarios (todos
socios da entidade) que colaboran en todas as actividades programadas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
O Programa de formación integral de Auxilia-Lugo está dirixido a individuos que reúnen algunha das
seguintes características:
1.
2.
3.
4.
5.

Padecer unha gran discapacidade física.
Nivel sociocultural medio-baixo.
Quedar á marxe dos recursos sociais e culturais normalizados por causas xustificadas.
Padecer enfermidades asociadas á discapacidade física ou á mala calidade de vida en xeral.
Manifestar problemas de relación extra e intra-familiares.

A Oficina do Discapacitado Físico préstalles información e asesoramento ós socios, ás súas familias, á poboación xeral e a outras entidades/institucións.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que estea interesada no colectivo das minusvalías físicas e que teña
unha visión crítica e reivindicativa sobre a situación destas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Frei Plácido Rei Lemos, nº 11, baixo | 27004 Lugo (Lugo) | Tfno.: 982 228 739 |Correo electrónico: mariaparga@fauxilialugo.e.telefonica.net
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CENTRO SAN VICENTE DE PAÚL PARA RECUPERACIÓN E EDUCACIÓN
DE DEFICIENTES PSÍQUICOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O centro San Vicente de Paúl creouse no ano 1984. É unha entidade sen ánimo de lucro, dependente
das Fillas da Caridade. Xorde ante a necesidade de acoller discapacitados psicofísicos adultos de
ambos os sexos que carecen de medios económicos ou que non teñen familiares que lles presten
unha atención axeitada.
Na actualidade, contamos con 74 internos e 4 medio pensionistas con distintos niveis de atraso
mental, plurideficientes e distintas capacidades adaptativas ó medio. A idade para o ingreso no centro son os 18 anos. Case a totalidade dos internos permanecen no centro ata a súa defunción.
Actualmente, a persoa con máis idade ten 73 anos.
O centro conta con distinto persoal: coidador, mantemento, ATS-DUE, persoal técnico, monitores
deportivos, etc.
Os servizos cos que contamos son os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Área de residencia: dormitorios, comedores...
Servizo de lavandería, enfermería, perruquería.
Área de ocio, deportes e tempo libre, vacacións.
Ximnasio, sala de estimulación.
Capela.
Bar.
Servizo de transporte con furgoneta adaptada.
Talleres ocupacionais.
Inserción sociocomunitaria.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e os servizos dos que dispoñemos van dirixidos a minusválidos psíquicos
maiores de 18 anos e, preferentemente, a aqueles que non teñan familiares que lles presten unha
atención axeitada ou que, tendo familia, non poidan atendelos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe facelo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa da Luz, nº 3
27002 Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 241 405
Correo electrónico: csvlugo@terra.com
Persoa de contacto: Mª Magdalena López Fernández
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE MINUSVÁLIDOS DE LUGO
(COGAMI LUGO)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 1997, para coordinar e promover o
movemento asociativo de persoas con discapacidade física da provincia de Lugo, que intenta lograr
un tecido asociativo forte que lles dea resposta ás necesidades das persoas con discapacidade, a
través da participación activa destas en todos os ámbitos da sociedade (sanitario, educativo, laboral, do ocio e tempo libre...).
O seu ámbito de actuación é o de toda a provincia de Lugo e abarca todas as comarcas.
Na actualidade, integran a federación 6 asociacións:
1. Asociación para a Loita Contra as Enfermidades Renais Alcer Lugo, con ámbito de actuación na provincia de Lugo e sede social en Lugo.
2. Asociación Galega de Hemofilia, con ámbito de actuación na provincia de Lugo e sede
social en Lugo.
3. Asociación Agora, con ámbito de actuación na comarca de Lemos e sede social en
Monforte de Lemos.
4. Auxilia Monforte, con ámbito de actuación e sede social na cidade de Monforte de Lemos.
5. Asociación de Minusválidos Benxamín Paz Cordal, con ámbito de actuación na comarca da
Terra Chá e sede social en Vilalba.
6. Asociación de Minusválidos A Mariña, con ámbito de actuación nas tres comarcas da
Mariña Lucense e sede social en Ribadeo.
Os servizos que prestamos son os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Información, orientación e asesoramento.
Intermediación e orientación laboral en colaboración con Cogami.
Recursos formativos e educativos.
Talleres prelaborais.
Programas de accesibilidade e supresión de barreiras.
Promoción do movemento asociativo, sensibilización e información.
Programas de voluntariado: apoio na aula, acompañamento, formación e promoción...
Ocio e tempo libre e animación físico deportiva.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
1. Ás persoas con discapacidade e ás súas familias.
2. A aqueles profesionais relacionados coa discapacidade.
3. Á sociedade en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que queira contribuír a mellorar a calidade de vida das persoas con
discapacidade da provincia de Lugo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa da Luz, nº 4 | 27002 Lugo (Lugo) | Tfno.: 982 253 332 | Fax: 982 280 977 | Correo electrónico: famislu@cogami.es
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FUNDACIÓN O NOSO LAR
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A fundación O noso lar é unha entidade benéfico-asistencial sen ánimo de lucro, constituída no ano
1991. A súa finalidade é a atención integral á poboación rural marxinada ou en estado de necesidade e, de maneira particular, á terceira idade, e a animación e revitalización dos núcleos rurais de todo
o concello.
As accións concretas que realiza son:
1. Programa de fomento da convivencia e solidariedade interxeracional.
2. Festa de convivencia cos nosos maiores, vacacións para os maiores.
3. Campamentos para nenos e mozos, encontros, viaxes culturais, revitalización de tradicións
culturais, etc.
Os servizos que presta son:
1. Acollida de xente maior na casa de acollida O noso lar.
2. Atención, acompañamento e axuda á xente máis marxinada.
3. Oferta de actividades lúdicas e culturais para xente nova.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
–
–
–

Ás persoas maiores de todo o municipio de Samos.
Á xente marxinada ou en estado de necesidade, independentemente da súa idade ou condición social.
Ós nenos, mozos e adultos de cara ó fomento da convivencia interxeracional.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de 18 anos con sensibilidade de cara ó mundo rural e ós valores que nel se
viven: gratuidade, hospitalidade, xenerosidade, espírito de sacrificio e de entrega, con actitudes de
sinxeleza, humildade e de acollida.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
San Román de Lousada
27620 Samos (Lugo)
Tfno.: 982 187 004
Fax: 982 187 004
Correo electrónico: www.onosolar.org
Persoa de contacto: Miguel Gómez
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VOLUNTARIADO PENITENCIARIO LUCENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
É unha asociación de voluntarios sen ánimo de lucro e constituída no ano 1989, que ten como fin
cubrir un labor de voluntariado nos centros penitenciarios, especialmente nos centros penitenciarios de Bonxe e Monterroso, situados na provincia de Lugo.
Esta asociación ten uns estatutos debidamente aprobados e conta con 18 voluntarios.
A asociación ten como fin a axuda subsidiaria, en todos os campos, á poboación penitenciaria e ós
seus familiares e concreta as súas actuacións principalmente nos seguintes puntos:
1. Cursos de formación penitenciaria para voluntarios.
2. Achegar toda clase de lecturas individualizadas para os presos, que tantas horas teñen de
soidade nas súas celas.
3. Programar, patrocinar e executar con presos saídas programadas, co obxecto de reinserilos socialmente unha vez estean en liberdade.
4. Achegamento de vestiario, especialmente para os presos procedentes de países con climas
máis benignos, como son África, América...
5. Manter permanentemente unha casa de acollida para os internos acredores de permisos
penitenciarios por boa conduta e carentes de vínculos familiares polos motivos que sexan,
ofrecéndolles a vinculación social recoñecida xudicialmente polo xuíz de vixilancia penitenciaria e polo resto das maxistraturas.
6. Oferta de diversos cursos de formación ou reinserción dos presos, tales como obradoiros
de relaxación, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións están dirixidas a presos, ex-presos e familiares de presos nacionais e estranxeiros, de toda raza, cor, relixión ou clase social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Poden colaborar con nós todas as persoas con boa vontade que decidan facer un voluntariado duro
e difícil, ingrato e mal visto. Hai cursos cada pouco tempo para a súa formación, xa que é moi importante saber o terreo que pisamos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa da Milagrosa, nº 68
27003 Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 202 222
Fax: 982 202 222
Correo electrónico: penitenciariolu@telefonica.net
Persoa de contacto: Xesús Redondo Candal
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3.3.3 Entidades da Administración local

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE POL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Pol foi creada no mes de abril de
1998, co fin de protexer a integridade física das persoas en accidentes varios, a seguridade en concentracións humanas, a conservación do medio ambiente, a colaboración en servizos sociais, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
As persoas maiores de 18 anos ou maiores de 16, con autorización paterna.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza de Galicia, nº 1
Mosteiro – Pol (Lugo)
Correo electrónico: Concello.pol@eidolocal.es

Programas de acción voluntaria ❙ 213

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE SARRIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Esta é unha asociación constituída no ano 1992, de carácter altruísta, humanitario e asistencial. Os
seus membros colaboran desinteresadamente no cumprimento dos seus fins. De acordo cos medios
humanos e materiais dispoñibles, o seu ámbito territorial propio de actuación esténdese na comarca de Sarria, sen que iso impida, cando as circunstancias o esixan, actuar noutros ámbitos territoriais.
Na actualidade, contamos con 260 voluntarios e cunha sección xuvenil composta por 20 mozos. Os
voluntarios contan con 18 anos e os xuvenís entre 14 e 18 anos. Todos eles colaboran nos diferentes servizos que presta a agrupación, que son os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Os servizos de protección civil.
A recuperación, conservación e promoción do Camiño de Santiago.
A prestación de servizos sociais e de asistencia.
A prestación de servizos á xuventude.
A protección do medio ambiente.
A información ó peregrino.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Os nosos servizos van dirixidos a toda a poboación en xeral, especialmente á xente máis necesitada.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa pode colaborar con nós, sempre e cando supere uns trámites na agrupación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Maior, nº 20 B
27600 Sarria (Lugo)
Tfno.: 982 532 440
Fax: 982 532 440
Correo electrónico: jmcela@telefonica.net
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CONCELLO DE FONSAGRADA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello da Fonsagrada está situado na parte oriental da provincia de Lugo, xa lindando co
Principado de Asturias, nunha zona montañosa de 438,45 km2, que o converte no segundo concello de maior superficie de España. Contamos cunha poboación de arredor dos 5.000 habitantes, bastante envellecida.
O concello da Fonsagrada está dentro da Rede de Voluntariado de Galicia. Dispón de persoal voluntario para varias actividades, entre as que se contan:
1. Participación na organización e desenvolvemento de actividades ou xuntanzas dirixidas ás
persoas maiores.
2. Impartición de clases de ximnasia, dúas veces á semana.
3. Participación no desenvolvemento de eventos culturais: circuítos, festas, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Principalmente, irán dirixidas ás persoas da terceira idade, aínda que se contemplan actuacións para
toda a poboación residente no concello.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de 18 anos que estean interesadas en ofrecernos a súa axuda nas actividades que se levan a cabo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Burón, nº 12
27100 A Fonsagrada (Lugo)
Tfno.: 982 340 000
Fax: 982 340 001
Páxina web: www.concello.afonsagrada@eidolocal.es
Persoa de contacto: Ricardo Parada Mariñas
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CONCELLO DA PONTENOVA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello da Pontenova (Lugo) está situado ó noroeste da provincia de Lugo, cunha extensión de
136 km2, na que se distribúen as súas 11 parroquias e nas que viven os seus 3.171 habitantes. A
Oficina de Voluntariado nace no ano 2003, co fin de colaborar nas accións para axudas en situacións
especiais e coas persoas, sobre todo da terceira idade.
Os voluntarios colaboran nas seguintes áreas:
1ª Área da terceira idade
Colaboración coa traballadora social nos actos específicos para anciáns: bailes, viaxes, biblioteca...
1ª Área infantil e xuvenil
Colaboración nos actos programados para estas persoas: festa da xuventude, carreira popular e
deportes que hai todas as semanas (fútbol, baloncesto, fútbol-sala, tenis...).
Estamos preparando a extensión do voluntariado á cultura, á animación sociocultural e ás áreas
específicas de servizos sociais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral do municipio da Pontenova, especialmente ós nenos e á terceira idade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que se queiran implicar nas actuacións de voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza do Concello, s/n
27720 A Pontenova (Lugo)
Tfno.: 982 342 277
Persoa de contacto: Roberto
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CONCELLO DE ABADÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Abadín (Lugo) está situado no Camiño de Santiago, entre Mondoñedo e Vilalba. É
unha terra montañosa entre o Xistral e a Terra Chá, cunha extensión de 196 km2, que se distribúen
en 19 parroquias e 3.400 habitantes.
Conta cun tecido social solidario, participativo e sensible coas necesidades da poboación, mediante a colaboración nas accións e servizos das distintas concellerías:
1. Área de familia
1.1 Apoio ás mulleres en situación de marxinación e colaboración en actividades de apoio
educativo a nenos en situación de marxinación social.
2. Área de cultura
2.1 Colaboración na dinamización da biblioteca municipal mediante actividades de animación á lectura.
2.2 Colaboración para a organización de cursos, cabalgata de reis, festivais, desfiles, festas, viaxes, proxección de películas, etc.
3. Área de gandería
3.1 Colaboración na organización de cursos, xornadas, feiras, poxas de gando, concentracións ecuestres, etc.
4. Área de deporte
4.1 Colaboración na organización de eventos deportivos municipais (campionato da mancomunidade da Terra Chá).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Abadín e, dependendo das actividades, ós
nenos, maiores, mozos, membros de entidades de acción voluntaria, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que teñan interese en colaborar con algunha das áreas indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza do Concello, s/n
27730 Abadín (Lugo)
Tfno.: 982 508 021
Correo electrónico: begona.gaute.abadin@eidolocal.es / concello.abadin@eidolocal.es
Persoa de contacto: Begoña Gaute
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CONCELLO DE BARREIROS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Barreiros é un concello situado na costa de Lugo, cunha extensión de 72 km2 e unha poboación de
3.323 habitantes, distribuídos en 8 parroquias, 4 delas costeiras, que lindan polo norte con 8 quilómetros de fermosas praias, polo que en período estival recibimos un gran número de persoas que
pasan con nós as súas vacacións, o que implica que nesta época se multiplica a poboación por tres
ou catro con respecto ó resto do ano, e isto fai que en determinados momentos nos vexamos obrigados a pedir a colaboración de distintas entidades e persoas para cubrir as necesidades de todo
tipo que xorden das distintas actividades que se desenvolven, como son as seguintes:
1. Apoio nas actividades deportivas que se desenvolven especialmente nas praias, campos de
fútbol e polideportivos.
2. Apoio no desenvolvemento de actividades culturais, algunhas de máxima afluencia, como
o Festival Folclórico do Emigrante, de carácter internacional, festas populares, etc.
3. Apoio na colaboración de xuntanzas e excursións programadas polo concello, como a
comida da terceira idade, viaxe a San Andrés de Teixido, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación en xeral, tanto residente coma de paso polo noso concello, necesitada de axuda
ou información, así como ás distintas asociacións e organizacións locais que precisen o noso apoio.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que desexen axudarnos, para o cal deberán inscribirse na
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Barreiros, a través da que poderán acceder ós distintos cursos ofertados por esta e que lles facilitarán a colaboración en todas as áreas sinaladas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Vila, nº 63
27279 Barreiros (Lugo)
Tfno.: 982 124 002
Correo electrónico: concello@barreiros.e.telefonica.net
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CONCELLO DE CHANTADA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Chantada (Lugo) está situado ó sudoeste da provincia de Lugo, cunha extensión de
176 km2, repartidos en 36 parroquias e 320 lugares.
Ten unha poboación de 9.518 habitantes e a metade vive no núcleo urbano e o resto nos diferentes
lugares. Este número de persoas chega a duplicarse con motivo da celebración de determinados
eventos e no período vacacional do verán.
Hoxe en día contamos coa colaboración esporádica de 27 voluntarios, que actúan nas seguintes
áreas:
1.
2.
3.
4.
5.

Área de protección civil.
Área de medio ambiente.
Área de ocio e tempo libre.
Área de cultura.
Área de xuventude.

Os voluntarios prestan a súa axuda e colaboración en actividades desenvolvidas nas ditas áreas,
como por exemplo:
1. Colaboración coas forzas de seguridade e de protección civil no caso de emerxencias,
como poden ser catástrofes naturais, accidentes, etc.
2. Colaboración e apoio coa organización e seguridade na realización de eventos de tipo cultural, deportivo e de ocio que se celebran no concello ó longo de todo o ano: semana de
teatro e de cine ó aire libre, subida automobilística a Chantada, feira do viño, festas patronais, festa da terceira idade, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ó público en xeral, xa que as actividades nas que colaboran os voluntarios están dirixidas a diferentes colectivos: nenos, maiores, mozos, etc. E, na maioría delas, participa toda a poboación.
E non só se benefician deste apoio os veciños do concello, senón tamén os foráneos que nos visitan.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que queira colaborar na celebración de determinados eventos nas
áreas especificadas con anterioridade e que axude a dinamizar a vida da vila e a potenciar a solidariedade e a convivencia entre todos os veciños.
Cando un candidato se ofrece como voluntario vai recibir unha serie de pautas básicas de traballo.
Despois e antes de cada evento no que vaia participar como voluntario, explicaráselle en que consiste a súa cooperación, a forma óptima de realizala e as medidas de seguridade axeitadas para non
poñer en perigo nin o voluntario nin as persoas que pretende axudar.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Casa da Cultura | Praza do Mercado, s/n | 27500 Chantada (Lugo) | Tfno.: 982 441 752 | Horario:
de 16:00 a 20:00 horas | Persoa de contacto: Isabel Fernández
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CONCELLO DE FOZ
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Foz atópase no norte da provincia de Lugo, enmarcado na comarca da Mariña lucense. Ten un total de 9.698 habitantes, que se distribúen en 9 parroquias: Cangas, Cordido, Nois,
Fazouro, San Martiño, Santa Cecilia, San Acisclo e Vilaronte.
A Oficina Municipal de Voluntariado de Foz nace no ano 1996, co obxectivo de impulsar a creación
do voluntariado no noso concello e de coordinar os servizos que se poderían prestar coas necesidades reais da nosa vila e dos seus veciños e veciñas. Dende ese ano 1996, foron 70 as persoas que
prestaron voluntariado no noso concello, realizando diferentes actividades en diferentes áreas e
departamentos. Neste momento, son 28 as persoas que prestan servizos de voluntariado en diferentes áreas.
1. Área de servizos sociais
1.1 Servizos de educación familiar con familias en risco de exclusión social, loitando por
un integramento na vida social, así como prestándolles especial atención ós nenos con
problemas escolares e de integración.
1.2 Servizos de atención á terceira idade en diferentes actividades para mellorar a calidade de vida deste colectivo.
2. Área de cultura
2.1 Colaboración en diferentes actividades de dinamización da vida social dos nenos e dos
maiores: bibliopraia, actividades de ocio e tempo libre.
2.2 Colaboración na organización de eventos anuais: Entroido, festas patronais...
2.3 Participación en actividades para a promoción da lectura a través da biblioteca municipal.
2.4 Colaboración na organización de actividades de promoción turística: rutas de sendeirismo...
3. Área de deporte
3.1 Colaboración na realización de diferentes actividades enfocadas a nenos, para a integración do deporte na vida social.
4. Radio municipal
4.1 Colaboración na realización de diferentes programas con temática variada.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actuacións van dirixidas a toda a poboación do concello de Foz e incídese en sectores como persoas con risco de exclusión social, no colectivo da terceira idade e nos máis pequenos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que desexen colaborar nas actividades que realiza o concello de
Foz nas diferentes áreas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Álvaro Cunqueiro, nº 24 | 27780 Foz (Lugo) | Tfno.: 982 140 675 | Correo electrónico: cultura@concellodefoz.org

220 ❙ Programas de acción voluntaria

CONCELLO DE GUITIRIZ
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Guitiriz pertence á provincia de Lugo e o seu partido xudicial é Vilalba. A súa extensión é de 290,9 km2, na que se distribúen as 18 parroquias que constitúen o concello.
Coa posta en marcha do voluntariado neste concello preténdese sacarlle o máximo partido á solidariedade, fomentando a participación da xente en problemas que afectan a poboación mediante a
súa colaboración. Actualmente, contamos con 21 voluntarios; deles, 7 ou 8 colaboran semanalmente
nalgunha das actividades existentes que se mostran a continuación:
1. Área de cultura: colaboración no mantemento da biblioteca e colaboración na difusión dun
xornal local.
2. Área de ocio e tempo libre: participación na preparación de bailes para xente da terceira
idade.
3. Área de medio ambiente: participación na limpeza dos ríos da zona.
4. Área social: acompañamento a persoas enfermas e persoas que viven soas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no concello de Guitiriz.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Pode colaborar toda a xente que o desexe, co requisito de que sexa maior de idade e, no caso de
actividades concretas, tamén poden colaborar nenos como voluntarios.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Casa Barxa
Praza Ecce Homo, s/n
27300 Guitiriz (Lugo)
Tfno.: 982 370 109
Persoa de contacto: Mª Carmen Suárez
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CONCELLO DE LOURENZÁ
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Lourenzá (Lugo) está situado na zona central da Mariña lucense, cunha extensión de
62,83 km2. Está dividida en catro parroquias e conta cuns 2.709 habitantes. Dende o Departamento
de Servizos Sociais e do de Deportes unímonos para ter un grupo de xente voluntaria e así poder
cubrir as necesidades dos servizos que atendemos e colaborar nas actividades da comunidade.
Hai un grupo de persoas voluntarias que colaboran nas distintas actividades programadas no ano.
Algunhas de colaboración semanal:
1. Concellería de Servizos Sociais
Apoio á educadora familiar no Programa de integración de minorías étnicas. Colaboración
nas actividades dirixidas á terceira idade.
2. Concellería de deportes
Colaboración na organización e adestramento dos eventos deportivos municipais.
Colaboración e acompañamento ós equipos nos desprazamentos para xogar fóra do concello.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral que viva no concello de Lourenzá, aínda que adoitan estar enfocadas a diversos sectores —nenos, terceira idade, muller, minorías étnicas...— en situacións especiais, que
requiran a axuda dos servizos sociais.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade ás que lles interese e ás que lles guste facer algunha actividade
ou servizo de maneira voluntaria e, por suposto, que sexan responsables e que poidan cumprir co
labor que se lles atribúa.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza do Conde Santo, s/n
27760 Lourenzá (Lugo)
Muíño do Frade, s/n
27760 Lourenzá (Lugo)
Tfno.: 982 121 036 - 982 121 280
Correo electrónico: SSLOURENZA@terra.es - omixlourenza@terra.es
Persoas de contacto: Pepa / Rubén
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CONCELLO DE LUGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Oficina Municipal do Voluntariado (OMV) é o órgano de colaboración do concello coas entidades
sen ánimo de lucro, para prestar o asesoramento técnico, establecer a coordinación das accións de
voluntariado e planificar as actividades no ámbito municipal. Polo tanto, pretende ser o lugar de
encontro entre as organizacións, os voluntarios e o concello.
Sendo o seu obxectivo principal facilitar o labor das entidades de voluntariado, a Oficina Municipal
do Voluntariado pon á súa disposición un local municipal con servizo de recepción e información,
unha aula de formación, dúas salas de reunión, un posto de informática con ordenador conectado a
internet e unha sala de arquivo e almacén. O dito local está situado no terceiro andar do Centro
Sociocultural Municipal Uxío Novoneyra e ten o mesmo horario có centro (9:30 – 14:00 / 16:00 –
21:30).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ás entidades sen ánimo de lucro establecidas no municipio que traballan, ou que queren facelo, con
voluntarios.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera entidade ou persoa interesada no voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Quiroga Ballesteros, nº 1
27071 Lugo (Lugo)
Tfno.: 982 284 812
Correo electrónico: correo@lugovoluntario.org
Páxina web: www.lugovoluntario.org
Persoa de contacto: Ángel Brú Guzmán
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CONCELLO DE MONDOÑEDO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Oficina Municipal de Voluntariado de Mondoñedo nace no ano 2003, co fin de crear un grupo sólido de voluntariado, participativo e implicado nas diferentes demandas e necesidades da poboación
mindoniense.
Dende a súa inauguración, 35 persoas voluntarias colaboraron en diferentes actividades. Neste ano,
contamos con 18 persoas voluntarias cunha colaboración semanal/mensual nalgunha das actividades das seguintes áreas:
1. Área de discapacidade e terceira idade (Concellería de Servizos Sociais)
1.1 Participación en actividades de lecer e tempo libre cos residentes do Centro Asistencial
San Pablo e do Centro de Terceira Idade San Rafael.
1.2 Acompañamento dos residentes á piscina de Vilalba.
1.3 Dinamización da vida cotiá do centro.
2. Área de cooperación e formación (Concellería de Servizos Sociais)
2.1 Colaboración en campañas de captación de voluntarios e voluntarias levada a cabo
pola Oficina de Voluntariado.
2.2 Participación nas diversas actividades de formación.
2.3 Participación en xuntanzas formativas sobre cooperación internacional e actividades
levadas a cabo polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, do que forma parte
o Concello de Mondoñedo.
3. Área de deportes (Concellería de Deportes)
3.1 Participación e colaboración na organización de eventos deportivos municipais.
3.2 Acompañamento dos nenos en actividades deportivas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas a poboación en xeral do concello.
O desexo da Oficina do Voluntariado é que vaian aumentando progresivamente as áreas de actuación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Será requisito imprescindible ser maior de idade e asistir a un curso de formación básica de voluntariado, organizado polo concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa dos Remedios, nº 1
27740 Mondoñedo (Lugo)
Tfno.: 982 521 369
Correo electrónico: mondoñedo@fegamp.es
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CONCELLO DE MONTERROSO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Monterroso (Lugo) está situado na parte suboccidental da comarca da Ulloa e ten
unha superficie de 114 km2, distribuídos en 30 parroquias.
Dende o concello véñense desenvolvendo unha serie de actividades e servizos coordinados por técnicos e levados a cabo por voluntarios, que podemos distribuír nas seguintes materias:
1. Área de servizos sociais
1.1 Destacan os servizos de axuda e acompañamento a persoas maiores, obradoiros prelaborais para minusválidos físicos e psíquicos e programas de educación familiar.
2. Área de cultura
2.1 Este concello dispón de 5 bibliotecas nas parroquias, ademais da municipal, nas que
se desenvolven actividades de animación á lectura, levadas a cabo por voluntarios e
coordinadas pola bibliotecaria municipal.
3. Área de deporte
3.1 Dende o concello promóvese o deporte en todas as súas modalidades, de forma que
xurdiron equipos e clubs.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no concello, pero especialmente á terceira idade, ós grupos de
minusválidos físicos e psíquicos e ós nenos do municipio.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda aquela persoa maior de idade a quen lle interese e estea disposta a cumprir cun compromiso
social de grande interese.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza de Galicia
27560 Monterroso (Lugo)
Tfno.: 982 377 001
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CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Pedrafita do Cebreiro está situado na alta montaña lucense, no límite coa provincia de
León. Ten unha extensión de 105 km2 e 1.562 habitantes, repartidos en 12 parroquias e 53 núcleos
de poboación.
O concello de Pedrafita do Cebreiro, como entidade de acción voluntaria, leva a cabo actividades e
programas dirixidos a fomentar a cultura da solidariedade entre os veciños do concello e que son
os seguintes:
1. Área de servizos sociais
1.1 Apoio a persoas maiores: acompañamento no seu contorno familiar e en diversas xestións da vida cotiá.
1.2 Participación en actividades de sensibilización e formación dirixidas ós voluntarios.
2. Área de medio ambiente
2.1 Sensibilización medioambiental e conservación do contorno: prevención de incendios,
vixiar vertedoiros, sensibilización do valor dos recursos naturais, conservación de
espazos...
3. Área de ocio e tempo libre
3.1 Colaboración e organización de actividades de entretemento e animación sociocultural diversas, con atención especial a colectivos coma nenos e maiores, paliando as
carencias neste eido.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Pedrafita do Cebreiro e, dependendo das
actividades, a maiores, nenos, mulleres...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade con actitude positiva de actuación solidaria e sen contraprestación económica, dirixida ás áreas indicadas.
Realizaranse accións formativas para adquirir coñecementos sobre os dereitos e deberes durante o
desempeño da actividade como voluntario.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza de España, nº 2
27670 Pedrafita do Cebreiro (Lugo)
Tfno.: 982 367 150
Traballadora social
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CONCELLO DE POL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos Administración local. A nosa función consiste, principalmente, en xestionar, supervisar e
coordinar a acción dos voluntarios das distintas agrupacións que existe no concello.
Colaboramos con dúas asociacións: Asociación da Terceira Idade e Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que están interesadas en actividades, como acompañamento a
persoas maiores, repartimento de xoguetes a pequenos... e noutras enmarcadas dentro dos servizos
sociais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza de Galicia, nº 1
Mosteiro – Pol (Lugo)
Correo electrónico: Concello.pol@eidolocal.es
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CONCELLO DE PORTOMARÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Portomarín está situado a 27 quilómetros da vila de Lugo. Somos unha entidade de
acción voluntaria que renova o seu proxecto e compromiso co voluntariado, ó que consideramos un
valioso recurso humano.
Necesitamos voluntarios para as seguintes áreas:
1. Área de servizos sociais
Apoio ós servizos sociais en actividades de voluntariado.
Apoio escolar.
2. Área de deportes
Apoio na realización de actividades deportivas (necesitamos voluntarios tamén para as fins
de semana).
3. Cultura e animación
Organización de actividades na casa da cultura e na biblioteca.
Apoio na dinamización de festas do municipio (marchas, bailes...).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas á poboación en xeral: nenos, mozos, maiores.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Poderá colaborar con nós calquera persoa maior de idade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza Condes de Fenosa, s/n
27170 Portomarín (Lugo)
Tfno.: 982 545 070
Traballador social: José
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CONCELLO DE RÁBADE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Rábade (Lugo) está situado a 13 quilómetros da cidade de Lugo. Conta cunha extensión de 5 km2 e cun total de 1.660 habitantes. A Oficina Municipal de Voluntariado de Rábade nace
no ano 2003, coa finalidade de implantar e desenvolver un plan de voluntariado, fomentando a participación cidadá e promovendo unha cultura da solidariedade dentro dun proxecto de desenvolvemento local.
Dende os seus inicios ata o día de hoxe, participaron un total de 30 voluntarios no deseño do programa e na execución de numerosas actividades encadradas nas diferentes áreas, como son:
1. Área de ocio e tempo libre
1.1 Organización de obradoiros.
1.2 Preparación de xogos e dinámicas para nenos e mozos.
1.3 Organización de festas e bailes para os rapaces.
2. Área de cultura
2.1 Programación de exposicións (pintura, fotografía, debuxos...).
2.2 Organización de concertos (concerto de hip-hop, de cantautores, folk, rock...).
2.3 Elaboración dun obradoiro de contacontos.
3. Área de xuventude
3.1 Organización de actividades de ocio e tempo libre.
3.2 Colaboración nas actividades organizadas pola animadora sociocultural.
4. Área de servizos sociais
4.1 Recollida, selección, arranxo e entrega de xoguetes ás familias máis necesitadas ou
derivación a outras ONL.
5. Área de medio ambiente
5.1 Elaboración de obradoiros e contacontos relacionados co medio ambiente.
6. Área de deporte
6.1 Participación no desenvolvemento de eventos municipais deportivos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A poboación en xeral residente no concello é a destinataria do noso programa, aínda que as nosas
actuacións van dirixidas especialmente ó sector infantil e xuvenil.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que teñan interese en colaborar nas mencionadas áreas, tanto
para desenvolver as actividades propostas como para suxerir novas propostas. A formación requirida para cada voluntario analizarase no seu momento.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Lope de Vega, s/n
27370 Rábade (Lugo)
Tfno.: 982 390 853
Persoa de contacto: Begoña Avalle
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CONCELLO DE RIBADEO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Ribadeo ten 9.200 habitantes, divididos ó 50% aproximadamente en zona rural e zona
urbana.
A actual agrupación de voluntariado social é, en certa medida, unha prolongación da desaparecida
prestación social substitutoria. A agrupación é especificamente de voluntariado social e depende da
delegación municipal de benestar social.
O programa da agrupación é o seguinte:
1.
2.
3.
4.

Campaña de captación de voluntarios.
Curso de formación dos voluntarios.
Servizo de acompañamento para persoas maiores e nenos.
Servizo de apoio educativo.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Por unha banda, ás persoas que queren ser voluntarias (captación e formación) e, por outra, especificamente a dous sectores de poboación, que son os maiores e os nenos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade interesadas en lle prestar este tipo de servizos á sociedade ribadense e, en especial, ós sectores de poboación de referencia.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Auditorio municipal
R/ Bos Aires, nº 14
27700 Ribadeo (Lugo)
Tfno.: 982 120 808
Fax: 982 120 888
Correo electrónico: Sociais@ribadeo.org
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CONCELLO DE SAMOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Samos (Lugo) conta con 109 núcleos de poboación, nos que se asentan os seus 1.999
habitantes, que se agrupan en 24 parroquias.
Pretendemos fomentar a solidariedade entre os cidadáns de todo o concello.
As actividades que realizamos dentro do programa de voluntariado son as que se relacionan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Axuda a domicilio a persoas maiores.
Axuda a domicilio a persoas discapacitadas.
Mantemento en óptimas condicións do Camiño de Santiago ó seu paso por Samos.
Integración no Xacovol.
Limpeza e adecentamento de xardíns e áreas de recreo.
Asesoramento e guía de peregrinos e visitantes.
Axuda nos actos organizados polo concello.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no municipio de Samos e, dependendo das actividades, a nenos,
maiores, xuventude, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Xeneralísimo, s/n
27620 Samos (Lugo)
Tfno.: 982 546 002
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CONCELLO DE SARRIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Sarria é un municipio lucense, sito ó sur da capital provincial. As súas terras e vila milenaria foron
e son lugar de paso dos peregrinos que, dende a Idade Media, percorren o Camiño de Santiago en
dirección a Compostela. A vila é, ademais, un cruzamento de camiños onde se encontran as estradas de Lugo a Monforte, a de Becerreá a Ventas de Narón e a que vén de Pedrafita e pasa por Samos.
Esta situación xeográfica, unida á súa importancia histórica, convértea no núcleo reitor dunha extensa comarca.
Sarria ocupa un extenso territorio de 185,09 km2, divididos nun total de 49 parroquias e 241 entidades, nas que vive unha poboación de 13.352 habitantes. A comarca está formada polos concellos
do Incio, Láncara, Paradela, Páramo, Samos, Sarria e Triacastela, cunha poboación de 26.000 habitantes.
O Servizo Municipal de Voluntariado do Concello de Sarria nace en decembro de 2003, co obxectivo de promover e fomentar a participación solidaria da sociedade civil do municipio nos asuntos de
interese xeral.
As áreas de actuación do Servizo Municipal de Voluntariado son as seguintes:
1. Servizo de voluntariado na área de educación e cultura.
2. Servizo de voluntariado en programas de ocio e tempo libre.
3. Servizo de voluntariado en programas de información e asistencia ós peregrinos que realizan o Camiño de Santiago.
4. Servizo de voluntariado na área de servizos sociais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no municipio de Sarria, con programas específicos para nenos,
maiores, mozos, persoas en situación de exclusión social, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en prestar servizos voluntarios nalgunha
das áreas de actuación sinaladas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa maior, nº 14
27600 Sarria (Lugo)
Tfno.: 982 535 000
Correo electrónico: concellodesarria@infonegocio.com
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CONCELLO DE TABOADA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Taboada está situado ó sur da provincia de Lugo, ó carón do río Miño. A súa superficie é de 147 km2, onde se asentan 27 parroquias e na que viven preto de 4.000 habitantes.
Dende os servizos sociais do concello colabórase coa Asociación de Voluntarios da Asociación da
Terceira Idade, coa cal se mantén unha estreita colaboración.
Examínanse os casos, analizando a súa situación, acudindo con eles ó domicilio na primeira entrevista e facendo un seguimento do caso.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
O voluntariado diríxese especialmente ó colectivo da terceira idade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa da terceira idade, aínda que non se pecha ningunha porta; de feito, poden participar voluntarios de todas as idades.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza do Xeneral Muinelo, s/n
27550 Taboada (Lugo)
Tfno.: 982 465 301
Fax: 982 465 089
Correo electrónico: taboada@concellos.xunta.es
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CONCELLO DE TRIACASTELA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Triacastela está situado ó sur da provincia de Lugo, no trazado do Camiño Francés
(Camiño de Santiago). Conta cunha extensión de 51 km2, na que viven apenas 852 habitantes, a gran
maioría dedicados á gandería e á agricultura.
A Oficina Municipal de Voluntariado de Triacastela nace en outubro de 2003, co fin de crear un tecido social solidario, participativo e sensible coas diferentes necesidades da poboación.
As actuacións que se levan a cabo son as seguintes:
1. Campaña de sensibilización e formación do voluntariado.
2. Programa de acompañamento á terceira idade nos domicilios para mitigar a soidade e asesoramento nas tarefas diarias, a prol dunha mellora de vida.
3. Programa de colaboración veciñal, loita contra o illamento provocado pola dispersión
poboacional.
4. Programa de apoio ás familias con problemáticas derivadas do alcolismo e dos malos tratos, coa finalidade dun certo reorientamento no comportamento para unha mellor comprensión dentro do contorno familiar.
5. Programa de ocio e tempo libre, pero sen esquecer o compoñente educacional, con atención especial a colectivos coma nenos, maiores, paliando as carencias neste ciclo.
6. Programa de sensibilización medioambiental e conservación do contorno: limpeza de áreas
polos veciños, sensibilización acerca de recollida selectiva e vertedoiros incontrolados.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Triacastela e, dependendo das actividades,
a nenos, maiores, mozos, membros de entidades de acción voluntaria, así como ós peregrinos que
fan o Camiño de Santiago e tamén, nalgunha ocasión, ás persoas en situación de marxinación
social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das actuacións
indicadas. Será necesario, antes de empezar como voluntario, asistir a un curso de formación básica de voluntariado organizado polo concello e impartido por algunha das entidades de acción voluntaria do concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza da Deputación, nº 1
27630 Triacastela (Lugo)
Tfno.: 982 548 147 - 982 548 058
Correo electrónico: concello.triacastela@eidolocal.es
Persoas de contacto: Miguel Ángel Fernández López ou Mª José Espín Fontal
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CONCELLO DE VILALBA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Vilalba, cunha superficie de 379 km2, situado xeograficamente no centro da provincia
de Lugo, forma parte dunha extensa comarca, a Terra Chá, que lle confire un carácter e dedicación
especial.
Conta cunha poboación de 15.864 habitantes, distribuídos nas 29 parroquias e nun núcleo urbano
de considerable importancia, que se considera como a capital da comarca pola dispoñibilidade de
servizos que existen na vila.
Dende o ano 1994, os habitantes deste concello atópanse máis seguros e gozan do tempo libre con
máis tranquilidade, grazas á colaboración desinteresada dun grupo de voluntarios, que pasaron de
8 membros a 134, que son os que hai actualmente.
No día de hoxe, está sufrindo unha transformación e evolucionando cara a outras actividades relacionadas cos servizos sociais, deportes, familia, cultura, etc., sen deixar a súa principal razón de ser,
que é a protección das persoas e a dos seus bens.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Fundamentalmente á poboación en xeral do noso concello, aínda que en moitas ocasións atopámonos con solicitudes dende os concellos limítrofes que, por razóns de seguridade, non podemos
rexeitar.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Non existe limitación ningunha, salvo a que estableza a lexislación vixente en canto á responsabilidade civil e á necesidade de autorización, no caso de menores de idade, que poderán colaborar nas
distintas áreas ás que nos dedicamos habitualmente. Facilitarase a aparición de novas actividades,
en función da experiencia e dos coñecementos dos voluntarios que poidan incorporarse.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza da Constitución, nº 1
27800 Vilalba (Lugo)
Correo electrónico: pcivil@vilalba.org
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CONCELLO DE VIVEIRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Viveiro é un municipio da provincia de Lugo, integrado na Mariña occidental, que limita polo norte
e polo oeste co Vicedo e co mar Cantábrico, polo sur con Ourol e Valadouro e polo leste con Xove.
Co fin de desenvolver un programa específico de voluntariado, creouse no mes de setembro de 2003
a Oficina Técnica de Voluntariado. Nestes momentos, contamos con 12 voluntarios:
1. Área de familia (Concellería de Servizos Sociais)
1.1 Colaboración coa educadora familiar en actividades de apoio educativo a nenos en
situación de marxinación social.
1.2 Acompañamento social ás persoas maiores.
2. Área de cooperación e animación (Concellería de Servizos sociais)
2.1 Colaboración no programa da Consellería de Cultura, Comunicación social e Turismo
para o fomento da lectura nas persoas maiores.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación residente no termo municipal de Viveiro e, dependendo das actividades, a nenos, maiores, mozos, membros de entidades de acción voluntaria, etc. En ocasións, a persoas en situación de
marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das accións
indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Claustro de San Francisco
Avda. de Cervantes, s/n
27850 Viveiro (Lugo)
Tfno.: 982 550 421 - 982 562 149
Persoa de contacto: Javier Balseiro Fernández
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3.4 ENTIDADES DA PROVINCIA DE OURENSE

3.4.1 Dependentes da Administración autonómica

CENTRO SOCIAL DE MACEDA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Centro Social de Maceda (Ourense), inaugurado en maio de 1989, conta cun rexistro de socios
de máis de 600 persoas, na súa maioría da terceira idade. É un centro de participación activa e as
nosas áreas de actuación son as seguintes:
1. Servizos sociais
1.1 Programas da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, colaboracións con outras entidades (concello, asociacións de mulleres, etc.).
1.2 Contamos coa colaboración de traballadores sociais do concello e da oficina CIM de
Maceda.
2. Saúde e educación
2.1 En colaboración co centro de saúde de Maceda e colexios (conferencias, charlas, coloquios).
3. Ocio e tempo libre
3.1 Actividades orientadas á diversión e a gozar do tempo libre.
4. Cultura e consumo
4.1 Dinamización do medio rural, animación á lectura e información ó consumidor, a través de distintas actividades.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no concello de Maceda e en concellos limítrofes pertencentes á
mesma comarca xeográfica.
A maioría das actividades van dirixidas ó colectivo de maiores e mulleres.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que estean interesadas en actividades que programamos para o longo do ano e
que forman parte desas áreas específicas de actuación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
A través do teléfono ou de Fax (988 463 267), preguntando por José Antonio Aguado Infante, director e responsable do Centro Social de Maceda. Estamos na rúa do Toural, 10. 32700 Maceda.
Ourense.
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CENTRO SOCIAL DE PETÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Centro Social de Petín pertence á Xunta de Galicia e está encadrado na Consellería de Asuntos
Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Está situado na capital do concello de Petín, a 4 quilómetros do concello da Rúa. Conta cunha superficie de 30,48 km2 e cunha poboación de 1.312 habitantes. Créase o voluntariado no ano 2002, con voluntarios que colaboran semanalmente como
monitores de tempo libre nas actividades do centro e tamén visitando persoas maiores que se atopen soas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que estean interesadas en colaborar, sempre que tomen o voluntariado como unha
responsabilidade que teñen que asumir. Pensamos en xubilados, pola cantidade de tempo do que
dispoñen.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Poboado de Iberduero, nº 25
32356 Petín (Ourense)
Tfno.: 988 310 067
Persoa de contacto: Emma Yáñez Álvarez (directora do centro)
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CENTRO SOCIAL DE RIBADAVIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Centro Social de Ribadavia pertence á Xunta de Galicia e está encadrado na Consellería de
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Situado xeograficamente no occidente da provincia de Ourense, naceu como entidade de acción voluntaria, co fin de lles dar resposta ás necesidades da poboación en materia de servizos e ocio e tempo libre.
Dende o 2002, ano da súa inauguración, foron varios os voluntarios que colaboraron connosco na
área de atención ó usuario, desenvolvemento de actividades de ocio, axuda a persoas con problemas
de mobilidade, información sobre programas e en distintas actividades levadas a cabo no centro.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ó xeral da poboación residente na comarca do Ribeiro. Non obstante, nalgún caso as actividades
van dirixidas a colectivos concretos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que así o desexen. Especialmente, aquelas que dispoñan dun maior tempo libre e
que sexan receptivas á problemática existente no noso contorno e ás demandas da poboación que
nos atinxe.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Se estás disposto a colaborar e a ser xeneroso co teu tempo, diríxete ó Centro Social de Ribadavia,
sito na rúa Extramuros 26 da localidade ou contacta connosco a través do teléfono 988 470 001 e
pregunta por Ana Casal (directora do centro).
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CENTRO SOCIAL DE VERÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Centro social de Verín é un centro dependente da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e
Relacións Laborais e abarca a comarca de Verín.
Nestes momentos, a acción voluntaria dos usuarios do centro céntrase en:
1. Colaboración cos monitores da aula de informática para posibilitar que poida estar aberta
no horario do centro e para axudarlles ós usuarios que empezan os cursos.
2. Colaboración nas rutas de sendeirismo que se poden facer na comarca.
3. Colaboración cos monitores nas actividades culturais que se realizan no centro.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, especialmente, ós usuarios do centro.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza alameda, nº 40
32600 Verín (Ourense)
Tfno.: 988 411 194
Fax: 988 411 194
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CENTRO SOCIAL DE VIANA DO BOLO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Centro social de Viana do Bolo pertence á Xunta de Galicia e está encadrado na Consellería de
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Está situado na capitalidade do concello de Viana
do Bolo. Conta cunha superficie de 280 km2 e cunha poboación de 3.879 habitantes, distribuída en
52 núcleos de poboación. Créase o voluntariado no ano 2002 e conta cun número indeterminado de
voluntarios que oscilan entre os 6 e os 30, segundo as actividades que se fagan no centro durante
o ano —excursións, festas, sendeirismo, etc.—.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que estean interesadas en colaborar, sempre que tomen o voluntariado como unha
responsabilidade que teñen que asumir. Pensamos en xente de todas as idades e, preferentemente,
naquelas que dispoñan de máis tempo libre, como son os xubilados.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Ferradal, s/n. Apartado 36
32550 Viana do Bolo (Ourense)
Tfno.: 988 329 186
Persoa de contacto: Julio Rodríguez López (director do centro)
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CENTRO SOCIAL DE XINZO DE LIMIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Centro Social de Xinzo de Limia pertence á Xunta de Galicia, Consellería de Asuntos Socias,
Emprego e Relacións Laborais. Dispón dunha cafetería, sala de actividades múltiples, aula de informática e oficina, nunha superficie de 400 m2, aproximadamente. É un equipamento dedicado especialmente ó sector dos maiores, cunha programación anual de animación sociocultural e unha oficina de información e tramitación dos programas da Dirección Xeral do Maior e de Persoas con
Discapacidade, específicos de maiores.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral da comarca da Limia, cunha maior atención ó colectivo dos maiores.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar. Valórase moi especialmente o voluntario maior. A área de actuacións é o eido da animación sociocultural.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Támega, nº 2
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Tfno.: 988 460 126
Fax: 988 460 640
Persoa de contacto: Guillermo Gil
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CENTRO SOCIAL DO BARCO DE VALDEORRAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Centro Social do Barco de Valdeorras é un centro social integrado na Xunta de Galicia e dedicado á atención á terceira idade, coa que realiza xuntanzas, cursos, ciclos formativos, excursións e
actividades de ocio e tempo libre.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Principalmente á terceira idade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa interesada.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Xirimil, nº 8
32300 O Barco de Valdeorras (Ourense)
Tfno.: 988 321 166
Persoa de contacto: Javier Altamira Campomanes
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CENTRO SOCIAL PUENTE PELAMIOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Centro Social Puente Pelamios é un centro dependente da Xunta de Galicia, pertencente á
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións laborais.
Está situado no barrio das Camelias, na provincia de Ourense, e conta cunha asistencia media de
100 usuarios.
A finalidade deste centro é satisfacer o tempo de lecer da xente que desexe saír un pouco da rutina
diaria. Para acadar este obxectivo ofertámoslles ós nosos usuarios diferentes tipos de actividades,
que van dende a realización de diferentes cursos ata a organización de excursións por diferentes
zonas xeográficas da península, así como ximnasia de mantemento para a xente maior e festas para
celebrar os momentos máis significativos do ano, como poden ser o Nadal, o Entroido, o Día dos
Namorados, etc. Contamos tamén cun servizo de cafetería para todo aquel que o desexe, cunha sala
de televisión e unha sala de xogos para aqueles que queiran practicar diferentes xogos de naipes ou
taboleiro.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A calquera persoa que desexe participar nalgunha das actividades que ofertamos.
O noso centro está aberto a todo tipo de persoas sen importar a idade nin a zona xeográfica de residencia, aínda que a maioría dos usuarios son persoas xubiladas que teñen a súa residencia no barrio
onde está situado o noso centro social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que estean interesadas en colaborar en calquera das actividades que ofertamos, co
único requisito de carácter imprescindible de que a súa axuda sexa totalmente desinteresada.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Pódese contactar connosco a través da Delegación Provincial de Asuntos Sociais, Emprego e
Relacións Laborais, da provincia de Ourense, e tamén chamando ó noso teléfono 988 242 524,
dende as 9 da mañá ata as 9 de tarde, en horario ininterrompido todos os días da semana ou achegándose ás nosas instalacións situadas na praza do Gaiteiro, s/n. Ponte Pelamios. As Camelias.
Ourense.
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FOGAR DO MAIOR
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Fogar do Maior é un centro de atención específica á terceira idade. Está situado na zona céntrica
de Ourense, polo que conta cunha boa comunicación por medio de transporte público que facilita o
acceso dos usuarios. A súa influencia abrangue tanto a capitalidade como a periferia (concellos limítrofes).
Na actualidade, ten un número aproximado de 13.000 socios, dos que arredor dun 15% participa en
numerosas actividades que ofrece o centro: cursos de manualidades, madeira, pintura, encaixe de
bolillos, informática a distintos niveis, educación física especial, alfabetización de adultos, talleres
de memoria, coral, gaiteiros, excursións, conferencias, etc.
A actividade principal do voluntariado desenvólvese na aula de informática, onde naceu no ano 2002
unha asociación de voluntarios enmarcados en Asvigal (Asociación de Voluntarios de Informática de
Galicia) para fomentar o voluntariado das persoas maiores e satisfacer a demanda dos socios neste
ámbito.
Na actualidade conta con 8 voluntarios, aínda que se están formando continuamente, polo que o
número vai en continuo aumento. Estas persoas manteñen a aula de informática permanentemente
aberta, responsabilízanse dela e danlles resposta ás demandas dos usuarios, cando non se están
dando cursos por profesores especializados.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Esta asociación e esta aula está aberta a socios do centro. (O requisito imprescindible para ser socio
é ter, como mínimo, 60 anos de idade).

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas maiores de 60 anos interesados na informática.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa do Concello, nº 4
32000 Ourense (Ourense)
Tfno.: 988 372 430
Fax: 988 372 430
Horario: de 10:00 a 13:30 horas e de 15:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: inforfogarou@mailpersonal.com
Páxina web: www.clubestrella.com/webs/centros/orense
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3.4.2 Entidades privadas sen ánimo de lucro

AGRUPACIÓN DE SORDOS DE OURENSE - ASO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Agrupación de Sordos de Ourense (ASO) é unha entidade sen ánimo de lucro fundada en 1974,
cos fins que se redactan nos nosos estatutos, reformados en outubro do ano 2000.
Entre os obxectivos da ASO están os seguintes: contribuír ó asociacionismo entre as persoas xordas polo recoñecemento oficial da lingua de signos española, eliminar as barreiras de comunicación
a través do Servizo de Intérpretes da LSE...
Na actualidade, contamos con 104 socios, dos cales 95 son persoas xordas e 9 persoas oíntes.
Os servizos que se ofrecen na nosa entidade son os seguintes:
1. Saps (Servizo de Atención a Persoas Xordas): dende este servizo ofréceselles información,
orientación e asesoramento ás persoas xordas, familiares, amigos e á poboación en xeral.
2. Segac (Servizo Galego de Colocación): servizo enfocado principalmente á busca de emprego para as persoas xordas.
3. Silse (Servizo de Intérprete da Lingua Española): servizo para a eliminación de barreiras de
comunicación, tanto para as persoas xordas como para as oíntes.
Na actualidade, non contamos con persoas voluntarias alleas á agrupación, pero a xunta directiva da
ASO está formada por persoas voluntarias.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos están dirixidos, fundamentalmente, a:
1. Persoas con deficiencias sensoriais.
2. Familiares de persoas con deficiencia sensorial.
3. Poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que teña un coñecemento básico da lingua de signos española.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Ramón Cabanillas, nº 6, baixo, entres.
32004 Ourense (Ourense)
Tfno.: 988 366 012
Fax: 988 366 085
Correo electrónico: agrupación_sordos_Ourense@hotmail.com
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AMIGOS DA TERRA GALICIA-XUVENTUDE. OURENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Amigos da Terra Galicia é unha organización ecoloxista que ten como ámbito de actuación toda
Galicia e que traballa nos distintos eidos da defensa do medio ambiente e do desenvolvemento sostible. Está integrada na organización estatal Amigos de la Tierra e, dentro da estrutura asociativa,
existe unha sección xuvenil denominada Amigos da Terra Galicia-Xuventude, que organiza autonomamente as súas propias actividades por e para a mocidade e é membro do Consello da Xuventude
de Galicia. A asociación conta tamén, no eido estatal, cunha rede infantil escolar e cun Consello
Científico Asesor, que informa e aconsella a Xunta Directiva nas súas decisións e pronunciamentos.
Por outra banda, forma parte de Friends of the Earth International, organización que conta con preto
dun millón de afiliados, agrupados nuns 5.000 grupos locais espallados por máis de 60 países dos
cinco continentes.
Amigos da Terra Galicia conta cun Centro Integrado de Recursos, Información e Servizos (Iris), que
ten como finalidade conseguir que a sociedade se aproxime ó medio ambiente e favorecer a participación activa da cidadanía na súa defensa. Entre os servizos principais destacan:
1. Información ambiental: base de datos que ofrece información ambiental actualizada (bolsas, cursos, premios, subvencións, etc.).
2. Información xuvenil: como parte da Rede Galega de Información Xuvenil. Todo tipo de
información de interese para a mocidade.
3. Información e asesoramento xurídico: permite formular denuncias anónimas, ou non, de
feitos que poidan constituír infraccións administrativas ou delictuosas contra o medio
ambiente.
4. Educación ambiental: actividades educativas propias do centro. Programas orientados á
poboación escolar, asesoramento, apoio ou outro tipo de colaboración.
5. Formación: ampla oferta formativa especializada dirixida a públicos moi diversos.
6. Publicacións: apoio a outros servizos.
7. Documentacións: servizo de biblioteca de consulta e préstamo de fondos bibliográficos e
documentais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos están destinados a satisfacer as necesidades de todo o público en
xeral (persoas maiores, adultos, nenos, etc.), especialmente ó colectivo xuvenil e a outras asociacións/organizacións de ámbito sociocomunitario.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas de calquera idade que desexen colaborar, formarse e contribuír á conservación, mellora e
defensa do medio ambiente.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Curros Enríquez, nº 19, 1º int. | 32005 Ourense (Ourense) | Tfno.: 988 374 318 | Fax: 988 511
020 | Correo electrónico: educacion.ourense@centroiris.org | Páxina web: www.centroiris.org /
www.tierra.org.
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ASOCIACIÓN AIXIÑA-OURENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Aixiña é unha asociación de minusválidos físicos, persoas afectadas de parálise cerebral e xente da
terceira idade dependente e ten como obxectivo principal acadar a plena integración social destes
colectivos.
Esta asociación foi creada por voluntarios (é filla da asociación Auxilia Ourense), que son a base da
maioría dos programas que leva a cabo:
1. Programa de ocio e tempo libre: composto por multitude de actividades deseñadas por
voluntarios, como poden ser a celebración de datas sinaladas (Entroido, magosto, Nadal,
festa de reis...); Xornada de Xogos Sociais; Xornada de Pesca Adaptada; convivencias de
fin de semana e de verán en Sanxenxo (Pontevedra); obradoiros de todo tipo; animación á
lectura e outras actividades específicas para nenos.
2. Deporte adaptado: a Boccia.
3. Asesoramento en todos os aspectos que poidan afectar as persoas con discapacidade.
Xestión de axudas. Apoio educativo. Orientación ás familias.
4. Grupo de visitas rurais, que teñen como obxectivo o seguimento de casos e a detección
doutros novos.
5. Servizo de transporte adaptado no concello de Ourense. Servizo de transporte escolar
adaptado.
6. Formación básica e específica do voluntariado.
Aixiña pertence ademais á rede de voluntariado de Cogami.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades que realizamos están dirixidas principalmente ás persoas con discapacidade, ás súas
familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite e que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización, cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización só pedimos que se cumpra un
requisito moi importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con persoas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa da Farixa, nº 7
32005 Ourense (Ourense)
Tfno.: 988 233 304
Fax: 988 246 689
Correo electrónico: aixina@infonegocio.com
Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami
Persoa de contacto: Susana Álvarez Cabanelas
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ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Autismo Ourense é unha asociación provincial de pais e titores de persoas afectadas
polo trastorno do espectro autista (TEA), constituída no ano 1999, creada para o fomento e a asistencia, a recuperación e o ensino de persoas con autismo.
A entidade está integrada actualmente por 25 socios e 5 voluntarios que desenvolven as seguintes
actividades:
1. Monitor de ocio e tempo libre
2. Asesoramento xurídico e administrativo.
3. Campañas de información e sensibilización da problemática autista.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas a persoas afectadas polo TEA e ós seus familiares, así como a
profesionais que interveñen no sector da discapacidade intelectual e á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa, maior de idade, que desexe dedicar parte do seu tempo a colaborar con persoas
con discapacidade psíquica.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Pr. Alférez Provisional, nº 2, entres., dta.
32003 Ourense (Ourense)
Tfno.: 988 219 389
Correo electrónico: autismor@teleline.es
Persoa de contacto: Luís María Martínez Álvarez
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ASOCIACIÓN CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS
ABERTAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación constituída hai máis dunha década e estamos integrados nunha organización
non gobernamental chamada Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder), na que están
integrados outros 19 centros coma o noso, repartidos pola xeografía rural española. Gozamos de
plena independencia na nosa actuación, temos recoñecemento legal e carecemos de fins lucrativos.
Estamos no medio rural da comarca de Verín e levamos a cabo un proxecto definido de desenvolvemento integral.
Queremos ser un centro de iniciativas tendentes a impulsar e a canalizar accións conxuntas coa
Administración e con outras entidades para a promoción social, educativa e económica do medio
rural.
Traballamos dende o coñecemento da situación da nosa zona, detectando as potencialidades e os
problemas, incidindo en diferentes campos: educación, servizos sociais, formación profesional, formación ocupacional, medio ambiente, promoción socioeconómica, etc.
Promovemos a participación activa da poboación local, mediante a cooperación e o voluntariado
social.
Colaboramos cos concellos e con todas aquelas institucións e entidades públicas ou privadas que
traballan no medio rural.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Traballamos con colectivos especialmente desfavorecidos para propiciar o seu desenvolvemento
persoal e unha mellor calidade de vida.
Impulsamos a participación e o desenvolvemento de todos os membros da comunidade: infancia,
xuventude, homes e mulleres, maiores, persoas con minusvalías e outros colectivos en situación de
marxinación social.
Promovemos recursos e equipamentos sociais que posibiliten a atención dos distintos colectivos
sociais das nosas vilas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa con ganas de traballar, preocupada e sensibilizada co medio rural e coas súas problemáticas específicas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa A Escola, nº 14
32616 Arzádegos. Vilardevós (Ourense)
Tfno.: 988 417 232 - 670 266 570 - 670 266 580
Fax: 988 417 232
Correo electrónico: cdrportasabertas@wanadoo.es
Páxina web: http://perso.wanadoo.es/cdrportasabertas

Programas de acción voluntaria ❙ 253

ASOCIACIÓN CERTEIRO
(TRASTORNOS NEUROLÓXICOS, HIPERACTIVIDADE E PROBLEMAS
DE DESENVOLVEMENTO HUMANO)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación Certeiro, de apoio a persoas con trastornos neurolóxicos, hiperactividade e problemas
de desenvolvemento humano está situada na vila de Armariz, municipio de Nogueira de Ramuín
(Ourense), a aproximadamente 20 quilómetros da capitalidade da provincia.
Certeiro naceu no ano 2002 por iniciativa dunha serie de pais de persoas afectadas por estas problemáticas, coa finalidade de dar a coñecer as súas problemáticas e de buscar recursos, co obxectivo de paliar as necesidades dos afectados e das súas familias.
Este ano puxemos en marcha unha serie de programas, co obxectivo de atender estes colectivos e
as súas familias.
Neste intre contamos con 7 voluntarios que colaboran con nós no desenvolvemento das diferentes
actividades, dentro dos programas que se indican:
1. Programa de recuperación integral de lesións cerebrais: apoio na realización de exercicios
de rehabilitación; por exemplo: ensinarlles a camiñar e a desprazarse correctamente.
2. Programa de divulgación social: colaborar en todas aquelas actividades que supoñan dar a
coñecer o labor que realizamos dende a asociación.
3. Programa de ocio e tempo de lecer: prestarnos axuda na organización de actividades de
tempada (Entroido, magostos, etc.), excursións, saídas culturais, etc. para os afectados e
as súas familias.
4. Programa ocupacional: organización e realización de actividades de tipo ocupacional no
noso taller (taller de informática, barro, pintura...).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ás persoas afectadas por unha lesión cerebral ou trastorno neurolóxico, con independencia da idade
que teñan e da gravidade das súas patoloxías, e ás súas familias.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das actividades
sinaladas. A formación necesaria darase na asociación e facilitarase transporte.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Invitámoste a que nos coñezas e a que vexas o labor que realizamos. O enderezo da asociación
Certeiro é a seguinte: lugar As Pereiras nº 1. 32160 Armariz (Nogueira de Ramuín-Ourense) ou, se
prefires, chámanos ó teléfono 988 264 064, en horario de luns a venres, de 9 a 13 h e de 15 a 18 h,
pregunta por Carlos Vázquez (responsable do voluntariado). O noso correo electrónico é asociacióncerteiro@hotmail.com.
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ASOCIACIÓN COMARCAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS-UDP DE
O BARCO DE VALDEORRAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación é unha entidade sen ánimo de lucro adscrita á Unión Democrática de pensionistas e
xubilados de España (U.D.P.), consitituída no ano 1992 co fin de fomentar o desenvolvemento cultural, deportivo e de lecer dos seus asociados. Para elo, realízanse as seguintes actividades:
–
–
–
–

Promoción, realización e impulso de servizos e actividades de todo tipo que afecten ó
colectivo de persoas maiores e pensionistas.
Organización e realización de xornadas, cursos, encontros.
Colaboración coas administracións públicas e entidades privadas.
Desenvolvemento de programas e actividades.

Na actualidade contamos con 540 socios.
A asociación desenvolve tamén un programa de voluntariado social de maiores para maiores; personas maiores que axudan a outros maiores, ofrecendo calor humán, compañía, escoita, apoio e en
definitiva, amistad. No dito programa participan un total de 43 voluntarios da asociación e conta
coas seguintes actividades:
–
–

Compañía e acompañamento (durante paseos, visitas ó médico, en actos sociais, nas súas
visitas, no fogar, no hospital, etc….)
Labores de apoio (xestións no fogar, a familiares, etc…)

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidos fundamentalmente aos pensionistas e persoas maiores que por diversas razóns non teñen a oportunidade de relacionarse cos demáis e senten a soedade, ben nas súas casas ou ingresados nalgún centro. Estas persoas necesitan de alguén que os
comprenda e escoite.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Pode ser voluntario calquera persoa maior, pensionistas e xubilados, todas as persoas miores de 60
anos que teñan interés no desenvolvemento dos fins da asociación, así coma os seus cónxuxes
ainda que non cumplan os requisitos de idade e situación laboral. Basta con dispor dunhas horas
libres á semana e querer axudar aos demais.
Para facerse voluntario hai que comunicalo á asociación e asistir aos cursos de formación.

¿CÓMO CONTACTAR CON NÓS?
C/ Marcelino Suárez, 22, bajo.
32300 O Barco de Valdeorras - Ourense
988 327 181
Persoa de contacto: Gustavo Gómez Nóvoa- Presidente da asociación.
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ASOCIACIÓN CULTURAL A RAIA-CALVOS DE RANDÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación cultural A Raia naceu no ano 2002 en Calvos de Randín e está encamiñada á realización de todo tipo de actividades de carácter cultural, dirixidas a toda a poboación en xeral.
Os fins da asociación serán a promoción, a integración social e o entretemento. Para o cumprimento destes fins, a asociación organizará as seguintes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Proxección de películas.
Documentais e diapositivas.
Conferencias e charlas de difusión cultural.
Actividades de fomento do teatro.
Visitas a museos, etc.

Dende hai pouco máis dun mes, incluímonos no Plan galego de voluntariado de Galicia e o noso
obxectivo xeral é o de sensibilizar a poboación para participar na acción do voluntariado e para levar
a cabo actuacións relativas ó medio ambiente e desenvolvemento sostible, ó apoio extraescolar a
colectivos necesitados e á colaboración cos servizos sociais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral. En función dos obxectivos e da natureza dos proxectos e/ou das actividades,
estarán dirixidas a determinados colectivos —nenos, mozos, persoas en risco social, terceira idade,
etc.—.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquedanzas solidarias, activa e comprometida, disposta a compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Outeiro, s/n
32644 Calvos de Randín (Ourense)
Tfno.: 988 434 000
Persoa de contacto: Artemia Alonso Fernández
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ASOCIACIÓN CULTURAL VAGALUME VALDEORRAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación cultural, educativa e social, constituída no ano 2000 e da que forman parte
todas as asociacións de pais da comarca de Valdeorras, mestres e outras persoas a título persoal,
contando actualmente cuns 70 socios, dos cales 10 son voluntarios. O noso obxectivo fundamental
é contribuír no tratamento da problemática da infancia e da xuventude, sobre todo daquela que se
atopa en situación de risco de exclusión social, tratando de implicar as demais entidades sociais
como familia, escola e concellos. A programación de actividades xerais abrangue:
1. Voluntariado: Prestámoslles apoio extraescolar a aqueles alumnos e familias que presentan dificultades de aprendizaxe e situación socioeconómica desfavorecida. Esta actividade estase a desenvolver nos locais que voluntariamente nos cede a parroquia e busca
a maior integración social posible, a través doutras actividades lúdicas e cooperativas.
2. Programa de animación á lectoescritura: Maratón de lectura no Día das Letras Galegas,
no que buscamos a participación de toda a poboación en xeral e da que presenta risco
de exclusión en particular. Regálaselle un libro a cada participante; Concurso artístico
literario sobre valores: relatos realizados polos alumnos, pais, profesores e representantes dos medios de comunicación, que se publican sempre co prólogo dun autor
recoñecido e este ano é Suso de Toro.
3. Xornadas socioeducativas destinadas a pais, profesores e alumnos: Durante un mes
abórdanse temas en relación coa educación dentro e fóra da escola, a través dunha
conferencia semanal a cargo de persoas especializadas.
4. Encontros familia-escola: Dende febreiro a xuño, continúa a reflexión sobre o proceso
de ensino-aprendizaxe na familia e na escola, cunha conferencia mensual e a análise
correspondente.
5. Talleres infantís: Nos meses de xullo e agosto organízanse talleres de manualidades,
teatro, animación á lectura e contacontos, destinados a nenos de entre 4 e 12 anos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades diríxense a toda a poboación; sobre todo, á poboación inmigrante e a aquelas
familias con dificultades socioeconómicas, desestruturación familiar, etc. Ó mesmo tempo, tratamos
de incidir no proceso de formación conxunta de pais e profesores en relación coa educación dos
nosos fillos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que dispoña de tempo libre e que se comprometa a dedicar parte dese tempo libre
ó servizo ós demais. Ó mesmo tempo, deberá reunir un perfil determinado, en función das actividades nas que desexe colaborar. Tamén poderán participar alumnos maiores de 16 anos, co consentimento dos seus pais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ España, nº 5, baixo | 32300 O Barco de Valdeorras (Ourense)
Tfno.: 988 322 744 | Fax: 988 322 744 | Persoa de contacto: José Fernández López
Correo electrónico: jose_fdez_lopez@hotmail.com | Páxina web: www.vagalumevaldeorras.cjb.net
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
DE OURENSE-AFAOR
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Dende a súa creación en 1995, Afaor, unha entidade sen ánimo de lucro e de acción voluntaria, dirixe os seus esforzos a concienciar e a informar a sociedade e as distintas institucións sociosanitarias da magnitude e da gravidade da problemática do alzheimer, así como a reivindicar a posta en
marcha de novos programas e servizos que lles dean resposta ás necesidades específicas dos enfermos e dos seus familiares.
E así, coa finalidade de establecer un recurso complementario e específico relacionado coa problemática do alzheimer que promova a mellora da calidade de vida da poboación afectada, Afaor leva a
cabo os seguintes servizos e actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programa de información e acollida.
Programa de apoio integral a familiares e coidadores.
Programa de axuda no fogar (SAF).
Programa de préstamo de axudas técnicas e adaptación á vivenda.
Programa de divulgación social.
Programa de psicoestimulación domiciliaria e de talleres paralelos.
Programa de voluntariado.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
O noso ámbito de actuación céntrase, globalmente, na familia, a través da facilitación de información no tocante ás características e ó proceso de evolución da enfermidade, así como da orientación
e asesoramento precisos para realizar unha boa planificación de coidados e unha futura toma de
decisións. Especificamente, diriximos a nosa intervención ós enfermos e ós seus coidadores que,
normalmente, posúen o perfil dunha muller de mediana idade dedicada á atención do seu familiar e
das tarefas domésticas. Así mesmo, en Afaor dámoslles prioridade ós casos nos que os recursos
económicos e a rede social de apoio son escasas ou practicamente nulas, o que adoita acompañar
unha situación de crise familiar.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Este programa diríxese, de xeito xeral, a todas aquelas persoas que estean dispostas a colaborar de
forma solidaria coa nosa asociación. Á marxe de todo isto, farase especial fincapé en determinados
sectores:
1. Colectivos da terceira idade (clubs de xubilados, fogar do pensionista, etc.).
2. Asociacións veciñais.
3. Estudantes de disciplinas que poden ter relación coa enfermidade de alzheimer.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Habana, nº 11 galerías, local 6
32003 Ourense (Ourense)
Tfno.: 988 219 292 | Fax: 988 219 292
Correo electrónico: afaor@afaor.org
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ASOCIACIÓN DE PAIS A FAVOR DAS PERSOAS CON RETRASO
MENTAL DE OURENSE-ASPANAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Aspanas é unha entidade sen ánimo de lucro, que naceu no ano 1966 e, na actualidade, funciona
como centro asistencial, ocupacional e residencial. Préstalles os seus servizos a un número aproximado de 100 persoas e ás súas familias, aínda que ten como usuarios potenciais un número moi
superior en toda a provincia. Ofrece como servizos globais de atención:
1. Centro ocupacional-talleres de lavandería, carpintería, reciclaxe, cepillos, enmarcación,
serigrafía e artes plásticas.
2. Centro residencial.
3. Centro especial de emprego.
4. Centro de día para persoas dependentes.
5. Pisos tutelados.
Esta entidade presenta unha serie de servizos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Área sanitaria (psiquiatría, psicoloxía e enfermería).
Área educativa (logopedia, aula educativa...).
Área socio-familiar (apoio a familias, respiro familiar...).
Área de ocio, deporte e tempo de lecer.
Outros servizos: transporte, comedor, etc.

É unha asociación cun claro obxectivo solidario: impulsar a igualdade de oportunidades dentro da
nosa comunidade, traballando para conseguir o desenvolvemento integral das persoas con atraso
mental da provincia de Ourense. E, na consecución dese obxectivo, participan todos os voluntarios
de Aspanas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A persoas adultas con atraso mental de ambos os sexos e da provincia de Ourense.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Poden colaborar as persoas adultas que queiran dedicar parte do seu tempo de lecer a colaborar con
Aspanas. O único que se pide é un compromiso por parte do voluntario ou da voluntaria. Non importa a cantidade de tempo dedicado á asociación, senón a implicación co seu cometido.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Batundeira, 13
32960 Velle (Ourense)
Tfno.: 988 227 164 - 988 226 546
Fax: 988 240 088
Correo electrónico: aspanas1@terra.es
Persoa de contacto: Ana González
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ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E XUBILADOS DA RÚA UDP
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación de ámbito local, nacida no ano 1994, sen ánimo de lucro, que ten como
finalidade principal procurar o desenvolvemento cultural, deportivo e de ocio dos seus asociados.
Para este fin xenérico, realizamos as actividades seguintes:
1. Xornadas de convivencia anual coa UDP provincial ou rexional de Valdeorras.
2. Realizamos normalmente dúas comidas de irmandade con todos os asociados. As comidas
son servidas polos propios asociados e asociadas.
3. Efectuamos bailes nesta asociación 3 ou 4 veces ó mes con tocadiscos da nosa propiedade.
4. Tamén proxectamos películas de cine co DVD e pantalla xigante, 3 ou 4 veces ó mes.
5. Recollemos os asociados e asociadas nas súas casas e trasladámonos ó centro cando
temos ceas, bailes ou cine.
6. Tamén facemos excursións culturais por distintas cidades de España, catro cada ano.
7. Realízanse visitas ás dúas residencias de anciáns desta localidade dúas veces á semana co
voluntariado desta asociación.
Dentro da nosa asociación, pertencemos ó voluntariado social nacional para a atención das persoas maiores que viven soas neste concello, para ser visitadas cando somos requiridos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ós nosos socios, así como ós internos das residencias da terceira idade existentes no noso concello.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa da terceira idade que se identifique cos fins da asociación

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Doutor Vila, nº 30, baixo
32350 A Rúa (Ourense)
Tfno.: 988 311 154 - 988 312 096
Persoa de contacto: Francisco Cebrián
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ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E XUBILADOS UDP DE CHANDREXA
DE QUEIXA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación de ámbito local, nacida no ano 1998, sen ánimo de lucro, que ten como
finalidade principal procurar o desenvolvemento cultural, deportivo e de ocio dos seus asociados.
Para estes fins xenéricos, realizamos actividades como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Xornada de convivencia anual coa UDP provincial (mes de marzo).
Xornada de convivencia anual (mes de setembro).
Cea fin de ano (mes de decembro).
Catro excursións anuais.
Desenvolvemento do Museo Etnográfico de Chandrexa de Queixa.
Boletín informativo Voz de Queixa.
Actividades e colaboracións con outras institucións:
7.1 Asociación provincial de Pensionistas e Xubilados de Ourense.
7.2 Asociación Cultural Queixa (Chandrexa de Queixa).
7.3 Concello de Chandrexa de Queixa.
7.4 Colexio de Ensinanza Infantil Primaria Chandrexa de Queixa.
7.5 Publicación O Sil Ano 2000 (O Barco de Valdeorras, Ourense).

Dentro da nosa asociación, temos constituído un grupo de voluntariado social de persoas maiores
que se preocupa de persoas que viven soas no noso concello. Agardamos que a nosa residencia da
terceira idade funcione para visitar periodicamente os residentes.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Òs nosos socios e, no seu día, ós internos da residencia da terceira idade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa da terceira idade que se identifique cos fins da asociación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Camiño da Ladeira, nº 9. Finca O Puleiro
32786 Celeiros-Chandrexa de Queixa (Ourense)
Tfno.: 988 334 043 (Flaminio González) - 988 334 025 (Bienvenido Álvarez)
Persoa de contacto: Flaminio González Núñez (presidente UDP Chandrexa)
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ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS E XUBILADOS DE LAROUCO UDP
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación de ámbito local, nacida no ano 1995, sen ánimo de lucro, que ten como
finalidade principal procurar o desenvolvemento cultural, deportivo e de ocio dos seus asociados.
Para estes fins xenéricos, realizamos actividades como:
1. Xornada de convivencia anual coa UDP provincial, así como coas UDP do Barco de
Valdeorras, Villamartín e A Rúa.
2. Xornada de Convivencia Anual da Terceira Idade de Carballiño.
3. Cea fin de ano cos nosos socios.
4. Cinco ou seis excursións anuais culturais e socioculturais.
5. Actividades e colaboracións con outras institucións: compartimos o traballo e o voluntariado con Valdeorras.
Dentro da nosa asociación temos constituído un grupo de voluntariado social de persoas maiores
que se preocupa de persoas que viven soas no noso concello.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ós nosos socios e, no seu día, ós internos da residencia da terceira idade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa da terceira idade que se identifique cos fins da asociación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Langullo, nº 1
32358 Larouco (Ourense)
Tfno.: 639 818 446 - 609 104 052
Persoa de contacto: Victoriano Fernández Mateo
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS MARÍA ANDREA-OURENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación de Viudas María Andrea é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída en 1984, co
fin de impulsar a solidariedade e o espírito de servizo respecto dos demais, da propia viúva, da súa
familia e da sociedade, por medio do voluntariado social e en colaboración con outras ONG. Na
actualidade, contamos con 125 socias, que nos reunimos todos os días no noso local social, onde
se presta acollida, escoita activa, apoio humano-social, información, orientación, etc.
Esta asociación actúa como un taller de restauración cunha convivencia pacífica, defendendo os
dereitos da muller viúva e dos seus fillos, axudándoos a recobrar o equilibrio e a súa propia identidade (autoestima) para ser útil á sociedade onde vive, empezando nas súas propias familias.
As actividades que realizamos son as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

Talleres de formación e reciclaxe.
Fomento da cultura e promoción do emprego.
Xuntanzas.
Congresos.
Participación en foros.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades están dirixidas especialmente á muller viúva e ó seu contorno. Este movemento
realiza unha importante tarefa de voluntariado, ignorada pola sociedade, desenvolvendo un potencial humano inmenso, ofrecéndolle á familia e ó seu contorno un servizo altruísta sen ningún tipo
de recoñecemento. Editamos o boletín informativo Encuentros e establecemos contactos de seguimento e avaliación, potenciando a ilusión con novos proxectos e dinamizando as asociacións, xa
que somos 390 grupos de asociacións distribuídos por toda España, con 300.000 asociadas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera muller maior de idade que se sinta solidaria co noso proxecto.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Progreso, nº 83 (gal. Roma P-Q)
32005 Ourense (Ourense)
Tfno.: 988 245 311

Programas de acción voluntaria ❙ 263

ASOCIACIÓN DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL VOLUNTARIAS
DE LA CARIDAD
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación benéfico-social sen ánimo de lucro, que ten por obxectivo a promoción e o
desenvolvemento dos menos favorecidos, e loitar contra a pobreza e o sufrimento. A asociación
conta con estatutos e regulamento propio en contínua adaptación ós tempos e necesidades. Somos
persoas seglares, cristiás que, fieles ó mandato do amor, optamos por honra-la caridade de Cristo,
servindo ós que sofren , sempre animados polo espíritu evanxélico da sinxeleza. Esta Asociación de
voluntarios foi fundada por San Vicente de Paúl en Francia no ano 1617, que vistas as moitas necesidades naquel país, funda a asociación de voluntarias, entón chamadas Damas da Caridade. É unha
Asociación de ámbito nacional e internacional. San Vicente atópase na rúa con anciáns e nenos
abandonados , propios daquela época . Sente a necesidade de atendelos, por iso funda a dita asociación de voluntarias, coa finalidade de que a caridade estivese correctamente organizada. Na Rúa,
vendo o aumento de necesidades por causa do paro, organízase o voluntariado en 1984 e en 1986
foi aprobada a asociación . Conta coas debidas aprobacións eclesiásticas e civiles. Na actualidade
conta con 257 socio . A súa sede está na R/ Felgar , nº 13 da Rúa . É unha asociación mixta, católica , caritativa que traballa para convertirse na expresión viva da caridade de Cristo. Somos membros da Platafoma para a Promoción do Voluntariado en España. Está rexistrada no Ministerio de
Xustiza; así mesmo, forma parte do Foro de Laicos e do Comité do Benestar Social. Estamos a traballar en mutua colaboración coas Fillas da Caridade- Colexio Nosa Señora de Fátima e outras asociacións (Xuventudes Marianas Vicencianas-X.M.V.; Asociación da Medalla Milagrosa, Cáritas
Parroquial e Asuntos Sociais do Concello de A Rúa).
Promovemo-la formación integral de tódolos membros. Pretendemos facer dos centros locais lugares de formación permanente e de apoio mutuo na fe.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
• Atendemos a anciáns, nenos, familias, marxinados...
• Estamos abertos a novas formas de traballo : Atención de nenos da rúa en Luanda (Angola),
reparto de alimentos. Atención ó transeúnte (desprazamentos,etc). Reparación e distribución de roupa. Pagos de recibos de luz e rendas de casa a persoas necesitadas.
Cooperación no desenvolvemento de proxectos solidarios en Marrocos. Construcción
dunha casiña para unha familia “leprosa” en Guinea. Axudar a familias con problemas de
drogadicción. Adquirir e doar material escolar. Visitar a enfermos no seu domicilio ou en
Residencias da Terceira Idade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas seglares que voluntariamente o desexen e poidan prestar algún servicio a favor dos necesitados.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Colexio Nuestra Señora de Fátima
R/ Felgar, nº 13 | 32350 A Rúa Ourense
988 310 315 / 988 311 273 | Fax: 988 311 375
Persoas de contacto: Sor Celestina Martínez Iglesias / Ana Lorenzo Rodríguez
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO DE OURENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A AECC é unha entidade social, privada, sen ánimo de lucro e declarada de utilidade pública, co
obxectivo de loitar contra o cancro en todas as súas modalidades coñecidas ou que se coñezan no
futuro. En Ourense, a AECC constituíuse no ano 1993 e está formada por voluntarios, socios, profesionais e colaboradores.
Os servizos actuais cos que conta a AECC en Ourense son os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Información.
Prevención e promoción da saúde.
Formación.
Atención psicolóxica e social.
Servizos de axuda a domicilio.
Programas Vivir como antes e Vitalia.
Departamento de Xuventude.
Voluntariado
8.1 En atención directa a enfermos de cancro no hospital (CHOU) e no domicilio.
8.2 En campañas de prevención e información, campañas de obtención de recursos, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actuacións e servizos da AECC van dirixidas tanto ás persoas enfermas de cancro coma ós seus
familiares e á poboación en xeral.
Os obxectivos do programa de voluntariado son os seguintes:
1.
2.
3.
4.

Conseguir unha estancia o máis cómoda posible no hospital.
Evitar a soidade das persoas que non estean acompañadas.
Previr a claudicación familiar dos coidadores primarios.
Contribuír á prevención do cancro e á promoción da saúde.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa interesada neste ámbito que sexa maior de idade e que reúna as seguintes características:
1.
2.
3.
4.
5.

Motivación clara e compromiso.
Decisión tomada libremente.
Estabilidade emocional e capacidade de escoita e empatía.
Discreción e confidencialidade.
Capacidade de integración e traballo en equipo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Curros Enríquez, 26, 1º esq. | 32003 Ourense (Ourense) | Tfno.: 988 219 300 - 988 219 306 |
Fax: 988 219 306 | Correo electrónico: ourense@aecc.es | Páxina web: www.aecc.es
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ASOCIACIÓN FOLIÓN POMBARIÑOS, SAN MARTÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Folión Pombariños, San Martín, sitúase na parroquia de San Martiño, no concello de
Manzaneda, na zona oriental da provincia de Ourense.
Esta asociación naceu no ano 2003 como unha entidade sen ánimo de lucro, co claro obxectivo de
recuperar unha antiga tradición chamada folión, existente só na nosa comarca, cunha orixe que nin
os máis vellos do lugar acordan e na cal participan a totalidade dos veciños, así como de recuperar
outras tradicións ancestrais.
Entre as actividades principais que leva a cabo esta asociación destacan:
1. Promover manifestacións culturais, festivas e tradicionais, como a celebración do Xoves de
Lardeiros e Lardeiras, o Martes de Entroido, así como a celebración do Día Grande do
Entroido, con representacións teatrais, comparsas, comida popular…
2. Recuperación de tradicións e costumes tradicionais, particularmente o folión e outras festas populares que permanecen na memoria dos habitantes destas terras.
3. Estimular a participación dos cidadáns, especialmente dos rapaces e mozos, mediante a
oferta de actividades de formación (cursos de aprendizaxe dos instrumentos tradicionais;
cursos de confección dos traxes das máscaras, comparsas e demais integrantes do folión).
4. Campaña de captación de voluntarios.
Actualmente, contamos cunhas cincuenta persoas que veñen colaborando como voluntarias, ben de
maneira permanente, ben de forma puntual, nas nosas actividades.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas a toda a poboación da nosa comarca e, en xeral, a toda persoa
que desexe beneficiarse das nosas actividades.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Pode colaborar con nós calquera persoa que desexe participar, formarse e contribuír na recuperación do folión e nas demais festas ancestrais, así como nas demais actividades da nosa asociación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
San Martiño, bloque 2, 2º esq.
32781 Manzaneda (Ourense)
Tfno.: 649 974 531
Correo electrónico: pury.blanco.manzaneda@eidolocal.es
Persoa de contacto: Zulema Rosario Prada Fernández
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ASOCIACIÓN JUVENIL JUVENMAR
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Juvenil Juvenmar de Padrenda nace en marzo de 1991, co fin de crear un tecido social
solidario, participativo e sensible nos seguintes ámbitos: apoio e traballo coa xuventude, anciáns,
asistencia a domicilio (enfermos, impedidos, pobres, xente marxinada…).
Na actualidade, contamos con 32 socios. As idades destes van dende os 14 ós 30 anos e a colaboración é nuns casos diaria, semanal e tamén mensual.
As actividades obxecto do voluntariado son as seguintes:
1. Xuventude
1.1 Convivencias.
1.2 Campamentos.
1.3 Excursións.
1.4 Asembleas.
2. Asistencia social e servizos a domicilio
2.1 Acompañamento.
2.2 Desprazamento a centros médicos e hospitalarios.
2.3 Servizos a domicilio (limpeza, compra, comida, compañía…).
2.4 Acollida e coidado de enfermos en Lourdes (Francia), chegados de todos os países do
mundo.
3. Actos e celebracións sociais
3.1 Magosto.
3.2 Entroido.
3.3 Semana Santa.
3.4 Cabalgata de Reis (entrega de regalos ós enfermos, nenos e anciáns).
3.5 Día da Nai.
3.6 Día do Enfermo.
3.7 Comida dos pobres.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral (nenos, mozos, anciáns), sen distinción de sexo, raza…, asentada, en principio, nos termos deste concello. Non obstante, tamén van dirixidas, coma xa se especificou anteriormente, a xentes doutros países.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas entre os 14 e 65 anos, dispostas a perder un pouco do seu tempo en accións solidarias en beneficio do resto e interesadas nalgunha das áreas anteriormente indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Para contactar con nós podes chamar ó teléfono da asociación (988 494 460 - 988 475 926) e preguntar por Dna. María Lourdes ou María Marta, de 9:00 a 21:00 horas, calquera día da semana.
Tamén podes deixar a túa mensaxe na web: www.Juvenmar_91hotmail.com ou no enderezo de
correo: Asociación Juvenmar. R/ Lavandeira, nº 16. 32229 Padrenda (Ourense).
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ASOCIACIÓN LOCAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE
VILAMARTIN DE VALDEORRAS UDP OURENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Esta asociación constituíuse no mes de abril do ano 1992, con 189 asociados, ahora ten 282, inscribíndose nos rexistros correspondentes como entidade sen ánimo de lucro, coordinando as súas funcións coas normas da Nacional UDP, a rexional e a provincial. A súa finalidade é axudar ás persoas
maiores a desfrutar do tempo de lecer do que dispoñen, facilitándolles os medios para iso, que son:
–

–

–

Poñer a súa disposición o local da entidade, con todos os servizos de que dispón, para tertulias, reunións, comidas de irmandade, bailes, xogos, charlas sobre saúde e diversos
actos de interese xeral.
Celebración da festa do xubilado, á que se invita a membros doutras asociacións de maiores, tando da comarca como doutras localidades, degustando os pratos tradicionais e viños
da comarca, á beira do Sil, na súa preciosa paisaxe.
Diversas excursións a distintos lugares de España e Portugal, con motivo de actos culturais e festexos.

O grupo de voluntariado social de maiores para maiores está formado por 21 persoas, 17 asociados, unha independente e tres do Barco-Rúa. Idade 63-84 anos. Media de 70 anos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ó propio grupo, mediante reunión mensual para cambio de impresións que amplíen a formación
obtida no curso e reflexións que profundicen na esencia da misión a cumprir, previo coñecemento
das necesidades das persoas a visitar. Trátase de coñecer os efectos que producen nas persoas
maiores o paso dos anos, o menosprezo da sociedade, a falta de afecto de moitas persoas, incluso
familiares, a perda do fogar, etc., e así obter unha “radiografía” para saber aplicarlles o tratamento
adecuado e non conformarse con distraelas e facerlles pasar unha hora agradable, senón procurar
que a nosa actuación lles deixe certo poso que fortaleza o seu ánimo e a súa esperanza (recordar
que lles sobra pan e lles falta esperanza).
A aquelas persoas maiores que por diversas causas non teñen oportunidade de relacionarse cos
demais e teñen necesidade de que alguén os escoite e os comprenda. Xeralmente viven no seu fogar
en soidade.
Desprazamentos a diversos pobos, nos días e horas sinalados para reunirse cos necesitados formando grupo, os que poden, e visita a domicilio ás persoas incapacitadas.
Visitas previstas a residencias de maiores para reunilos e realizar charlas-coloquio, que lles resultan moi agradables. Realízanse da seguinte maneira: 2 en Vilamartín, con capacidade para 265, e en
outras 5 residencias en municipios inmediatos con 270 residentes.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
As persoas maiores que teñan vontade de contribuír ó ben dos demais, sabendo que, canto máis
dean, tanto máis teñen.

¿CÓMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza Xosé Luis Núñez nº 1-baixo | 32340 Vilamartín de Valdeorras Ourense | 988300002 | Fax:
988300268 (concello)
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ASOCIACIÓN ORENSANA DE AYUDA AL TOXICÓMANO-ATOX
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Atox é unha asociación sen ánimo de lucro, que naceu no ano 1989, por iniciativa de persoas sensibilizadas co problema das toxicomanías, para lles facilitar ós afectados por calquera adicción e ás
súas familias unha saída da situación na que se encontran inmersos, así como recuperar o afectado
para proveito de toda a sociedade, conseguindo a súa rehabilitación e reinserción social.
Actualmente, contamos con 161 socios, entre os que se encontran persoas ás que lles afecta o problema directa e indirectamente, e 10 voluntarios, de idades comprendidas entre os 18 anos ata o
noso voluntario de ouro que ten 84 anos, os cales colaboran e participan das nosas actividades que
abarcan todo o proceso de rehabilitación de diversas adiccións:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prevención, información e orientación.
Apoio á familia.
Pisos de apoio.
Promoción da saúde.
Información e orientación xurídica.
Rehabilitación e reinserción.
Alcolismo.
Ludopatía.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a tres colectivos:
1. Drogodependentes.
2. Alcohólicos.
3. Ludópatas.
O noso obxectivo principal é conseguir a rehabilitación dos afectados a través de programas que,
aínda que libres de drogas, si aproveitan todo o que a medicina actual nos pode achegar, para lograr
que o enfermo siga o programa co mellor rendemento posible e sen desestabilizar calquera outra
patoloxía que lle afecte.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas maiores de idade, libres de drogas que queiran colaborar na axuda á rehabilitación e reinserción de toxicómanos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ do Paseo, nº 15, 2º
32003 Ourense (Ourense)
Tfno.: 988 372 253
Fax: 988 372 253
Correo electrónico: atox.ou.terra.es
Persoa de contacto: Mª Dolores Pérez Casado
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ASOCIACIÓN OURENSANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
É en febreiro de 1996 cando a Asociación de Esclerosis Múltiple empezou a funcionar como asociación de ámbito provincial independente, aínda que adherida a Aedem. Anteriormente, e dende o
ano 1980 ata a súa creación como asociación, funcionaba como delegación da Aedem (Asociación
Española de Esclerosis Múltiple).
Do mesmo xeito, formamos parte da Confederación Galega de Minusválidos Cogami e de Discafis.
Asímesmo, a nosa asociación, de ámbito provincial, está inscrita no rexistro da Consellería de
Xustiza, no da Consellería de Asuntos Sociais e no de Acción Voluntaria.
A nosa finalidade é a de poder prestar unha atención integral, mellorando así a calidade de vida e
respondendo, ó mesmo tempo, ás necesidades fundamentais de todos os afectados de esclerose
múltiple e esclerose lateral amiotrófica.
Durante estes anos, o labor fundamental centrouse en lle dar a coñecer á sociedade en xeral a problemática destas enigmáticas enfermidades, de cara a sensibilizar a toda a poboación sobre as necesidades das persoas que teñen EM e ELA.
Neste momentos, contamos cun total de 104 socios. Entre eles, encóntranse os propios afectados,
familiares e outros que por diversos motivos están sensibilizados con esta enfermidade.
Entre os recursos humanos contamos coa colaboración de importantes asesores médicos (neurólogos e enfermeiras do Servizo de Neuroloxía do CHOU) e o médico de atención primaria, don Emilio
Abellás, así como persoal voluntario que desempeña o seu labor no servizo de transporte adaptado.
As instalacións, tanto propias coma compartidas, son as seguintes: centro de rehabilitación (equipado na súa totalidade), centro de día, biblioteca, cafetería, restaurante (250 persoas), salón de actos
(180 persoas), polideportivo.
Entre as actividades que levamos a cabo destacamos as seguintes:
1. Servizo de mobilidade destinado a persoas con problemas de mobilidade e impedidas para
o uso de transporte público.
2. Servizo de consulta xurídica.
3. Tratamento rehabilitador.
4. Atención de demandas e necesidades formuladas para facilitar a súa integración.
5. Axuda psicolóxica para enfermos e familiares.
6. Actividades formativas e de sensibilización cidadá.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Persoas afectadas de esclerose múltiple e esclerose lateral amiotrófica e os seus familiares.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que desexen colaborar nas necesidades que presenta este sector de poboación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa da Farixa, nº 7, Finca Sevilla | 32005 Ourense (Ourense) | Tfno.: 988 252 251 | Fax: 988 252
251 | Correo electrónico: aoedem@wanadoo.es
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ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES RENAIS
DE OURENSE-ALCER
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación de carácter sanitario e sen ánimo de lucro, que nace o 29 de xaneiro do
1982. Está composta por: a) enfermos renais crónicos (en tratamento de diálise ou transplantados,
b) familiares destes, c) persoas sensibilizadas coa enfermidade e coa súa problemática.
Realizamos actuacións encamiñadas á prevención das enfermidades renais e que estean estreitamente relacionadas con mellorar a calidade de vida dos pacientes e con fomentar a doazón de órganos e transplantes. Isto concrétase nas seguintes actividades:
1. Charlas informativas en centros docentes, comarcais, asociacións de veciños... para grupos predeterminados e concurso Un regalo de vida.
2. Visitas ós pacientes en tratamento de diálise e cea anual de magosto.
3. Participación nos maios da cidade de Ourense.
4. Boletíns informativos (impreso e dixital).
5. Día do Doador (primeiro mércores de xuño).
6. Caseta permanente en Expourense, na Feira de Mostras.
7. Actividades e colaboracións con outras institucións:
7.1 Oficinas de coordinación de transplantes de Galicia, A Coruña e Ourense, Centro de
Transfusión de Galicia, Complexo Hospitalario de Ourense, Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo ( A Coruña), Hospital Comarcal do Barco (Ourense) e
Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (Madrid).
7.2 Diversos concellos da provincia.
7.3 Expourense Feira de Mostras (Ourense).
7.4 Instituto Emmanuel Mounier Galicia (Ourense) e Instituto de Estudos Valdeorreses (O
Barco de Valdeorras, Ourense).
7.5 Outras asociacións (UDP provincial, Aodem, Aixiña, Discafis).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ós pacientes afectados e á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade ou menor autorizada que se identifique coa asociación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa da Farixa, nº 7 (tras Pazo Paz), edificio Aixiña
32005 Ourense (Ourense)
Tfno.: 988 229 615
Fax: 988 229 615
Correo electrónico: alcerourense@hotmail.com
Páxina web:www.mundourense.com/alcer-ourense
Persoa de contacto: Dª Mercedes García Penela (presidenta de Alcer)
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ASOCIACIÓN RECURSO COMUNITARIO CONTRA A EXCLUSIÓN
SOCIAL KOMUNAL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Colectivo de ámbito autonómico, creado en Ourense no ano 2001, coa vocación de ter sempre como
criterios inspiradores das súas actividades o respecto e a defensa dos dereitos fundamentais, en
especial os daquelas persoas e/ou grupos, afectadas directa ou indirectamente pola exclusión social,
promovendo a formación e a participación como forma de desenvolvemento de estruturas sociais
comunitarias máis solidarias, buscando o apoio mutuo no afrontamento individual e colectivo da
pobreza e da diferenza de oportunidades, da discriminación polo motivo que sexa, defendendo a
solidariedade como canle de compensación de agravios sociais, así como a promoción e a defensa
civil dos valores universais recollidos nos desenvolvementos da Carta dos Dereitos do Home e da
Muller.
Estamos cun programa de desenvolvemento comunitario na zona vella de Ourense e de desenvolvemento dunha rede autonómica contra a exclusión.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Terceira idade, mozos estudantes, tanto dos niveis da educación formal, coma da formación ocupacional, etc., parados de longa duración, consumidores de drogas de abuso actualmente ilegais,
e/ou alcol (incluíndo aqueles a tratamento), reclusos e ex-reclusos, mulleres que practican sexo con
outras mulleres, homes que practican sexo con outros homes, transexualidade-intersexualidade,
persoas sen teito, vítimas de violencia doméstica, nais e pais adolescentes, profesionais e clientes
de prostitución feminina e masculina (incluíndo empresarios), menores baixo tutela xudicial e/ou
administrativa, minusválidos físicos, sensorias ou psíquicos, inmigrantes con situación de residencia regular ou irregular, persoas afectadas pola infección por VIH ou enfermas de sida (incluíndo
aquelas que tamén teñan patoloxía psiquiátrica), profesionais, voluntarios e usuarios dos servizos
sociais en xeral; incluíndo en todos os grupos mencionados as respectivas familias.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que, cun compromiso social individual contra a exclusión e a pobreza, desexe
intentar levalo á práctica, aprendendo e traballando a nivel de rúa. Realizamos unha formación básica inicial obrigatoria.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Bos Aires, nº 115, 2º dta.
32004 Ourense (Ourense)
Tfno.: 667 604 521
Fax: 988 254 033
Correo electrónico: komunal@lycos.es
Páxina web: http://www.usuarios.lycos.es/komunal/Index.htm
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ASOCIACIÓN XUVENIL AMENCER
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Amencer é unha asociación xuvenil, constituída en 1987, que ten como finalidade educar no tempo
libre a mozos e nenos da nosa cidade, da nosa provincia e de Galicia, en xeral. Pertence á Federación
de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, da que é socio fundador.
Actualmente, conta cun equipo de máis de 180 animadores voluntarios con distinto ritmo de compromiso. Somos máis de 600 socios e participan das nosas actividades máis de 3.000 nenos, mozos
e adultos, en xeral. Os programas que ofertamos son os seguintes:
1. Programa Asóciate, no que se ofertan grupos de tempo libre educativo dende os 9 anos.
Teñen a súa actividade de ritmo semanal, saídas e convivencias de fin de semana, xuntanzas e campamentos de verán con outros rapaces.
2. Programa Solidariedade, que traballa por un mundo máis xusto e solidario. Realízanse os
proxectos: operación quilo, Mans Unidas, axuda a países empobrecidos, colaboración con
ONG e axuda á infancia en dificultades.
3. Programa En formación, co obxectivo de formarnos e sensibilizarnos no tempo libre educativo. Ofértanse cursos de monitores e directores de tempo libre; cursos monográficos;
seminario de formación permanente Venres de animadores; proxecto premonitores (promoción do voluntariado na idade dos 16 e 18 anos) e proxecto Xalgarete (promoción da
cultura e do idioma galego).
4. Programa Vive a música, cunha feira xuvenil da música; un concerto solidario,
Boscomusic; concertos de grupos afeccionados da cidade e obradoiro de guitarra.
5. Programa Portas abertas, con actividades abertas e puntuais para todos. Os proxectos son:
A tope na ponte (actividades de todo tipo nas pontes e vacacións escolares); Deporte para
todos (torneos promoción deportiva); Campamento urbano (campamento na propia cidade,
aberto, libre e gratuíto); Tardes do urbano (actividades lúdicas os sábados); Obradoiro de
teatro xuvenil; distintas salas para estar, encontrarse e facer actividades, como a sala de
acollida bar-eto, a sala moza, a tebeoteca, o cibermencer, exposicións.
6. Programa Información xuvenil: somos punto de información xuvenil na rede galega.
Realízase unha folla informativa interna, a revista xuvenil AXAR, un centro de recursos de
animación e revisteiros e paneis informativos.
7. Programa Amencer é unha festa onde se potencian festas galegas (magosto, Entroido,
cacharelas...), encontros festivos entre socios e animadores, proxecto de vida sa e actividades de ocio nocturno, denominadas Amencer na noite.
8. Programa Somos federación: actividades lúdicas, formativas, de encontro con voluntarios
de toda Galicia a través da Federación Don Bosco.
9. Programa Organizámonos, cos proxectos: secretaría, tesourería, xestións, relacións externas, informática e relacións coas institucións e outras entidades.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas propostas van dirixidas, directamente, á infancia e á mocidade (franxa de 9 a 30 anos de
idade) e, indirectamente, á sociedade en xeral —familias, adultos, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa (neno, mozo e adulto) á que lle interese o tempo libre educativo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza Don Bosco, nº 1, baixo | 32003 Ourense (Ourense)
Tfno e Fax: 988 218 123 | Correo electrónico: amencer@teleline.es
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ASOCIACIÓN XUVENIL ENROQUE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Na Asociación Xuvenil Enroque dedicámonos a dar a coñecer as diferentes iniciativas xadrecistas
que se levan a cabo en Galicia, torneos, cursos, seminarios, actividades lúdicas, etc.
Ó mesmo tempo, facemos campañas de sensibilización de diferentes temas:
1. Situación de discriminación da muller e do xadrez.
2. Alfabetización xadrecista en Galicia.
3. Campaña de captación de voluntarios.
E colaboramos con outras asociacións para dar a coñecer as súas necesidades sobre voluntarios e
para poñelos en contacto.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A maioría das nosas actuacións van dirixidas á xuventude e á infancia, aínda que informamos de
actividades e programas que van dirixidos a todas as idades.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que o desexen, pero para as actividades que nós realizamos directamente é necesario que se trate de persoas menores de 35 anos e con coñecementos de informática.
Non obstante, pode darse de alta na nosa base de voluntarios calquera persoa e, cando se nos soliciten voluntarios, daremos a información das persoas que estean incluídas na dita base de datos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Celso Emilio Ferreiro, nº 27
32003 Ourense (Ourense)
Tfno.: 650 434 114
Correo electrónico: enroque64@yahoo.es
Páxina web: www.galicia64.com
Persoas de contacto: Pablo Castro Girona ou Manuel Álvarez Fernández
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CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Cáritas Diocesana de Ourense é a entidade oficial da Igrexa católica instituída para promover, coordinar, potenciar e orientar a acción social desta na Diocese de Ourense. Cáritas Diocesana representa
as 30 cáritas parroquiais actuais, formadas por máis de 300 voluntarios.
Así mesmo, desenvolve un total de 12 programas de carácter social e laboral, nos que se conta
igualmente coa colaboración de persoal voluntario.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A continuación, enumeramos os distintos programas da entidade, así como os colectivos ós que se
destinan:
1. Atención directa: persoas en situación de risco de exclusión ou vulnerabilidade social.
2. Desenvolvemento comunitario rural: unidades familiares con baixas condicións de empregabilidade que decidan situarse no medio rural e cultivar destros parroquiais como forma
de inserción laboral.
3. Ludopatía: aquelas persoas e os seus familiares que desexen superar a adicción ó xogo.
4. Inmigrantes: inmigrantes e emigrantes retornados en situación de exclusión social.
5. Atención penitenciaria: internos do centro penitenciario de Pereiro de Aguiar durante os
permisos de saída.
6. Menores en conflito social: menores entre 14 e 18 anos en situación de risco e/ou conflito social, derivados polo Servizo de Menores.
7. Atención á muller: mulleres relacionadas coa prostitución máis marxinal, que desexan buscar unha alternativa normalizada á súa situación.
8. Animación comunitaria: equipos voluntarios das cáritas parroquiais.
9. Escola de tempo libre: mozos e mozas a partir de 18 anos posuidores do título de graduado escolar ou equivalente, dispostos a adquirir formación neste ámbito.
10. Xestión de pezas de vestir: persoas que non poden acceder á adquisición de roupa polos
mecanismos convencionais de compra.
11. Intermediación e inserción laboral: colectivos en dificultade para acceder ó mercado de traballo.
12. Asesoría xurídica: persoas sen recursos que requiran asesoramento legal.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas maiores de idade que desexen colaborar tanto no ámbito das cáritas parroquiais coma
daqueles programas que o requiran. O perfil dependerá de cada programa.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza Obispo Cesáreo, s/n
32005 Ourense (Ourense)
Tfno.: 988 236 819 | Fax: 988 236 819
Correo electrónico: caritasourense@teleline.es
Persoa de contacto: Ignacio Javier Bedoya Batres
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CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Centro de Desenvolvemento Rural O Viso (asociación sen ánimo de lucro), con sede social en
Lodoselo (Sarreaus) e que forma parte da Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder)
con ámbito estatal, nace no ano 1990, despois de cinco anos de traballo como asociación cultural,
cunha clara acción social e baixo unha óptica de traballo integral no rural.
As accións que lle dan corpo a esta experiencia son:
1. Pobo escola: animación do tempo libre infantil, con actividades formativas e lúdicas.
2. Programas para mozos e mozas: formación para o emprego, actividades ambientais,
Oficina de Información Xuvenil e Comunitaria (CIX da Limia).
3. Programa de formación permanente para persoas adultas: alfabetización, grupos de neolectores, campañas informativas...
4. Atención e apoio ós nosos maiores: centro social en Lodoselo, servizo de comedor con
transporte (excepcionalmente, con subministración externa), lavandería, ximnasia de mantemento, acompañamento e apoio a familias socialmente desfavorecidas ou cun maior
dependente.
5. Vivenda comunitaria tutelada para persoas maiores.
6. Servizo de información, asesoramento e divulgación da acción voluntaria.
Na actualidade, contamos con 197 asociados, 11 entidades colaboradoras e 32 voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas accións van dirixidas a toda a poboación rural, preferentemente á máis vulnerable da
comarca da Limia (maiores, discapacitados, enfermos mentais, mulleres, mocidade, infancia...),
colectivos excluídos ou con risco de exclusión social, para que a comunidade rural permaneza no
seu ámbito, cunhas mellores condicións e calidade de vida.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que o desexe.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
32631 Lodoselo. Sarreaus (Ourense)
Tfno.: 988 454 408 - 988 462 004
Correo electrónico: info@cdroviso.org
Páxina web: www.cdroviso.org
Persoa de contacto: Carmen Bohórquez
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CIMO, ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIZOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
CIMO é unha institución sen ánimo de lucro, con carácter de organización non gobernamental,
declarada de utilidade pública.
Nacida en 1994 e xerada polo entusiasmo dun grupo de mozos e mozas motivados por realizar
accións en beneficio dos demais, Cimo mantivo durante toda a súa traxectoria o mesmo obxectivo
central que inspirou a súa fundación: a dedicación ó servizo social.
A filosofía de acción da entidade baséase en tres piares: información, asesoramento e apoio.
Os servizos que ofrecemos son:
1. Colocación: o obxectivo é interrelacionar con eficacia, eficiencia e rapidez oferta e demanda de emprego, o que se traduce na procura dos candidatos adecuados para cubrir calquera
posible posto de traballo ofrecido polas empresas, empregando todos aqueles métodos de
preselección ou de difusión que permitan acadalo no menor tempo posible.
2. Información: servizo orientado a lle facilitar ó usuario a información que require, tanto para
a súa busca activa de emprego, voluntariado, formación, etc.
3. Asesoramento e orientación laboral: ten como finalidade promover a capacidade de autodeterminación de cada usuario, para que poida identificar e elixir entre as alternativas ofrecidas polo mercado laboral.
4. Formación: nas instalacións de Cimo ofrécense diferentes cursos gratuítos destinados a
desempregados que desexen adquirir coñecementos para aumentar as posibilidades de
atopar traballo. Ademais, organiza e imparte, a solicitude de entidades interesadas de toda
Galicia, sesións de técnicas de busca activa de emprego a parados, estudantes e colectivos
en risco de exclusión social.
5. Apoio ó autoemprego e á creación de empresas: dentro do seu obxectivo de apoiar o autoemprego como unha forma efectiva de combater o paro, Cimo titoriza cada ano máis de 300
proxectos empresariais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
O obxectivo que move a nosa entidade é o servizo á comunidade e, en particular, ós sectores máis
necesitados de axuda.
As nosas accións diríxense especialmente a aquelas persoas que demandan información e/ou orientación sobre o mundo laboral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de 16 anos que desexe colaborar na loita contra o desemprego e a marxinación. Non se require ningún tipo de titulación ou formación, simplemente ganas de aprender cousas
novas e de axudar a persoas que están buscando un traballo. Contamos con programas sociais nos
que os voluntarios poden participar realizando tarefas variadas: dende atender o teléfono dando
información sobre ofertas de traballo, resolver dúbidas sobre o mercado laboral, asesorar a persoas estranxeiras, ata colaborar no impartición de cursos para a busca de emprego.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Curros Enríquez, s/n | 32003 Ourense (Ourense) | Tfno.: 988 391 515 | Coreo electrónico:
cimo@cimo.org | Páxina web: www.cimo.org | Persoa de contacto: Raquel Crespo
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COMITÉ CIDADÁN ANTI-SIDA DE OURENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Comité Cidadán Anti-Sida de Ourense é unha entidade sen ánimo de lucro que desenvolve, dende
a súa creación en 1993, proxectos de educación e promoción da saúde na poboación en xeral e, particularmente, coa xuventude e colectivos de alto risco (usuarios de drogas, traballadores de sexo,
homosexuais, menores institucionalizados, poboación reclusa, etc.).
Xestiona unha casa de acollida orientada á incorporación social dos seus residentes, dándolle resposta deste xeito á realidade actual do sector importante de enfermos de VIH/SIDA na nosa comunidade. Evidentemente, este propósito tan ambicioso supón un traballo moi amplo e complexo.
Abarca moitos ámbitos de actuación diferentes: sanitario, social, psicolóxico, xurídico, etc.
As liñas de intervención son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prevención e educación para a saúde na poboación xeral.
Prevención e educación para a saúde en centros de menores.
Intervención en VIH/SIDA, atención personalizada, counselling e grupos de autoapoio.
Prevención de VIH/SIDA en traballadores do sexo e clientes.
Intervención en centros penitenciarios.
Obradoiros de inclusión socio-laboral.
Formación de profesionais e voluntariado.

Actualmente, temos un ciber-centro aberto de caracter gratuíto, dirixido a todas aquelas persoas que
estean interesadas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poboación xeral.
Persoas que padecen VIH/SIDA.
Familiares de persoas afectadas por VIH/SIDA.
Usuarios de drogas.
Traballadores do sexo.
Persoas con calquera tendencia sexual (bisexuais, heterosexuais, homosexuais...).
Menores institucionalizados.
Poboación reclusa.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar nas diferentes actividades e servizos que presentamos no Comité Cidadán Anti-Sida de Ourense.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza do Trigo, nº 6, entres. | 32005 Ourense (Ourense)
Tfno.: 988 233 000 | Fax: 988 233 000
Correo electrónico: antisidaou@hotmail.com
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIÓNS DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS DA PROVINCIA DE OURENSE-DISCAFIS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Discafis foi constituída no ano 1989, co fin de lle dar solución á problemática que padece o colectivo de persoas con discapacidade. É membro da Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)
e forma parte da rede de voluntariado de Cogami. Na actualidade, Discafis está composta polas
seguintes asociacións: Asociación de Minusválidos Físicos de Verín, Asociación de Minusválidos
da Limia, Asociación para Integración do Neno Diminuído, Asociación de Lucha Contra las
Enfermedades del Riñón, Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Aixiña, Asociación Gallega
de Hemofilia, Asociación de Familiares de Alzheimer de Ourense, Asociación de Minusválidos
Vendedores de Prensa e Asociación de Persoas Afectadas por Dano Cerebral Adquirido.
Os nosos principais programas son:
1. Acompañamento e apoio ás persoas con discapacidade: dentro e fóra do domicilio, actividades de ocio e tempo libre, piscina, rehabilitación, apoio educativo, transporte adaptado,
actividades de apoio a integración sociolaboral, apoio social, apoio emocional...
2. Campañas de sensibilización e concienciación en temas de discapacidade.
3. Formación
3.1 Formación básica, dirixida a voluntarios de base.
3.2 Formación específica para as persoas con discapacidade, dirixida tanto ós voluntarios
e voluntarias como a institucións públicas, asociacións, ONG e a todos aqueles que
nolo demanden.
3.3 Outros tipos de formación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades que realizamos están dirixidas principalmente ás persoas con discapacidade, ás súas
familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite, que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización,
cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización, só pedimos que se cumpra un requisito moi importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con
persoas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa da Farixa, nº 7
32005 Ourense (Ourense)
Tfno.: 988 248 769
Correo electrónico: discafis@cogami.es
Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami
Persoa de contacto: Xoán Jardon Pedras
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MULLERES RURAIS DE OURENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense nace en 1998, agrupando 12 asociacións,
como unha entidade sen ánimo de lucro para loitar de forma primordial pola promoción da muller
rural en todos os ámbitos: social, económico, laboral. Aínda que sen esquecer os demais colectivos
de persoas en risco de exclusión social (anciáns desempregados, persoas con algunha minusvalía,
a poboación do medio rural…).
Na actualidade, contamos con 54 asociacións de mulleres rurais de toda a provincia de Ourense para
promover a igualdade de oportunidades e o desenvolvemento das mulleres rurais, a través de actividades de formación para a súa integración no mercado laboral e de actividades culturais. Ademais,
tamén se realizan dende a federación outras actividades dirixidas ós máis novos, á terceira idade e
a persoas en risco de exclusión social.
A federación conta tamén con 80 persoas voluntarias que levan a cabo as diferentes actividades da
federación e que son, entre outras:
1.
2.
3.
4.
5.

Programa de atención a mulleres soas con cargas familiares.
Programa de atención a mulleres anciás soas.
Rede Conecta (programa de alfabetización informática).
Dinamización nas nosas vilas.
Organización de distintos eventos dirixidos á poboación en xeral.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas a:
1. De forma prioritaria, ás mulleres do medio rural.
2. Terceira idade do medio rural.
3. Colectivos en risco de exclusión social (mulleres, desempregados, terceira idade, persoas
con minusvalías...).
4. Poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que teña interese en realizar actividades relacionadas coa promoción da muller e a
alfabetización informática ou calquera outra actividade social que leve a cabo a federación (traballo
con mozos, con nenos, terceira idade, persoas en situación ou risco de exclusión social.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Castiñeiro, nº 4
32620 Laza (Ourense)
Tfno.: 699 415 810
Correo electrónico: femuro@terra.es
Persoa de contacto: Mª Concepción Blanco Piñeira
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FUNDACIÓN FESTA DA ISTORIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha fundación formada pola coordinadora da Festa da Istoria, o Concello de Ribadavia, a
Deputación Provincial de Ourense, a Cooperativa Vitivinícola do Ribeiro e o Consello Regulador da
Denominación de Orixe Ribeiro, con sede en Ribadavia, rúa Escobetes, nº 3.
Os fins desta fundación son realizar unha serie de actividades culturais ó longo do ano para dar a
coñecer Ribadavia e o seu pasado. Tamén se organizan actividades, como concursos de fotografía,
de carteis, de licores, cursos de pintado de estandartes, cortes de traxes medievais, de coiro, de cestería, de talla de madeira, etc.; exposicións de fotografías, de carteis, etc., así como actividades de
promoción turística de Ribadavia; para rematar coa organización da Festa da Istoria o último sábado do mes de agosto.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Van dirixidas ó público en xeral, pero trátase de implicar especialmente a mulleres e xuventude.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Pode colaborar calquera persoa e, dada a gran variedade de actividades que desenvolvemos, temos
a posibilidade de encadrar a xente en varios campos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS
Rúa Escobetes, nº 3
Ribadavia (Ourense)
Tfno.: 988 476 022 - 988 477 100, ext. 26
Correo electrónico: historia@terra.es
Páxina web: festadaistoria.com
Persoa de contacto: Erundina Pumares
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3.4.3 Entidades da Administración local
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE AVIÓN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Avión nace no ano 1998, co obxectivo de colaborar e de lle axudar á sociedade en todas as necesidades propias do tecido social do municipio de
Avión. Tamén temos a obriga de participar nos eventos puntuais que requiran a nosa presenza e así
dinamizar a dita actividade dunha forma máis precisa e eficaz.
Dende a súa creación, unhas 70 persoas voluntarias colaboraron en diferentes momentos e actividades. Actualmente, somos uns 26 voluntarios que colaboramos, participamos e axudamos, en definitiva, en certas actividades culturais, deportivas e sociais que se levan a cabo dentro da agrupación
de voluntarios de protección civil:
1. Área socio-cultural: nas feiras, cines de verán, festas, etc. Estes son os distintos eventos
nos que a colaboración da agrupación de voluntarios de protección civil é fundamental para
que a xente goce plenamente das actividades.
2. Área de deportes: é unha área que tamén require a presenza dos voluntarios de protección
civil para axudar a desenvolver eventos deportivos de distinta índole (partidos benéficos,
partidos puntuais, torneos de fútbol-sala, de bádminton...).
3. Área de cooperación e animación: nesta área os voluntarios da Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil do Concello de Avión axudan a organizar eventos lúdico-recreativos,
como no Nadal, no que participaron os máis cativos de todo o concello de Avión. Tamén
se colabora na realización de xuntanzas entre os colexios de Avión e o resto da comarca do
Ribeiro, como foi a última entre o colexio CEIP de Avión e o CEIP de Leiro. Seguindo cos
centros de primaria, vaise organizar unha gran xuntanza entre todos os colexios da comarca do Ribeiro en Avión, polo mes de maio no concello de Avión. Na dita xuntanza, a
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello Avión ten unha cita obrigada.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Avión e, dependendo das actividades, a
nenos, mozos, ós maiores… e, en definitiva, a todos aqueles que desenvolvan actividades no concello de Avión ou nas proximidades. Tamén se colabora con aquelas persoas en situacións de clara
marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Para formar parte da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Avión simplemente tes que ser maior de idade e ter ganas de axudar e colaborar en todos aqueles sitios onde precisen da nosa actuación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Se estás interesado, invitámoste a que nos coñezas e a que nos fagas unha visita sen compromiso
de ningún tipo. Para iso, ponte en contacto chamando ó teléfono do responsable dos voluntarios de
protección civil (606 365502) e preguntando por Severíno Fernández Rosendo, en horario de 8:00
a 14:00, de luns a venres. O noso enderezo é praza do Concello nº 1. 32520. A nosa páxina web é
a seguinte: concelloavion.org e o noso correo electrónico: concello@concelloavion.org.
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DO
CONCELLO DE BANDE (OURENSE)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A nosa agrupación está integrada actualmente por un total de 41 voluntarios, co fin de establecer
unha organización con base nos recursos municipais, contando coa colaboración das entidades privadas e dos cidadáns, para garantir a coordinación preventiva e operativa respecto da protección de
persoas e bens ante os danos producidos polas situacións de emerxencia no caso de grave risco,
catástrofe ou calamidade pública, sen esquecer todo tipo de emerxencias menores, mediante a realización de actividades que permita evitalas, reducir os seus efectos, reparar os danos e, se é o caso,
contribuír a corrixir as súas causas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral ou a calquera persoa que se atope en situación de risco ou emerxencia, como
incendios forestais ou urbanos, inundacións, nevadas, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Poderán vincularse á AVPC as persoas físicas que, con carácter altruísta, se comprometan a colaborar directamente nas actividades dos servizos de protección civil dependentes do concello.
Poderán incorporarse como voluntarios operativos todos os veciños maiores de 18 anos que cumpran os requisitos de acceso sen que, en ningún caso, poida facerse discriminación por razóns de
sexo, políticas, ideolóxicas, relixiosas ou calquera outra circunstancia persoal ou social.
Así mesmo, as persoas maiores de 16 anos e menores de 18, sempre que consten coa autorización
do que exerza a patria potestade ou a tutela, poderán formar parte da agrupación como voluntarios
de apoio.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Podes contactar con nós a través dos teléfonos do concello: 988 443 001/004 ou 619 077 616, en
horario de luns a venres de 9:00 horas-14:30 horas, ou no enderezo R/ San Roque nº 2, 32840
Bande (Ourense).
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DO
CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS (OURENSE)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Protección Civil de Baños de Molgas é un organismo que agrupa voluntarios do concello e que nace
para lles dar cobertura a aquelas necesidades que xurdan en situacións de emerxencia ou actividades preventivas. Dende protección civil temos claro que, hoxe en día, o voluntariado supón un claro
exercicio de cidadanía e de participación, que consegue o seu máximo significado dende a solidariedade e a xustiza, como dous dos valores humanos máis importantes.
Actualmente, colaboran como voluntarios 24 persoas que colaboraron en diferentes momentos e
actividades.
No noso labor diario abarcamos tres tipos de servizos:
1. Servizos de emerxencia: actuamos conforme a un aviso de emerxencia, ben do 112, de particulares ou de calquera outro organismo oficial. Podemos actuar en accidentes na estrada, en incendios, etc.
2. Servizos preventivos: son servizos programados con antelación e que se dan cando se
prevé unha aglomeración de xente, como por exemplo: a Romaría dos Milagres, anos xacobeos...
3. Servizos ambientais: nos que o noso ámbito de actuación é o medio ambiente e realizamos
labores de limpeza do río Arnoia ou labores de acondicionamento do camiño de Santiago.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas á poboación en xeral do noso concello. Ademais, colaboramos alí
onde solicitan a nosa axuda, tanto en servizos de emerxencia coma en servizos preventivos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade, ou maiores de 16 con autorización paterna, que desexen colaborar con algún dos servizos que realizamos. Para comezar a actividade voluntaria é necesario facer
o Curso Básico de Protección Civil, impartido por profesores da Xefatura Provincial de Protección
Civil.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Se te animas a colaborar, debes poñerte en contacto co responsable da agrupación, José Gómez
Losada, chamando ó concello 988 430 000, de 9 a 14:30 horas.
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DO
CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN (OURENSE)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A agrupación de voluntarios de protección civil constitúese no ano 1998.
Na actualidade, está integrada por 18 voluntarios que traballan de forma desinteresada para contribuír ó benestar de todos os veciños do municipio.
Os campos nos que traballan principalmente son:
1. Prevención e extinción de incendios.
2. Actuacións en catástrofes naturais.
3. Colaboración en actos de tipo cultural e deportivo e en todos aqueles eventos nos que haxa
unha gran confluencia de xente.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquietudes solidarias, activa e comprometida, disposta a compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Outeiro, s/n
32644 Calvos de Randín (Ourense)
Tfno.: 988 434 000
Persoa de contacto: Sandra Rodríguez Rivera
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DO
CONCELLO DE CARTELLE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Cartelle, cunha extensión de 94 km2, está situado no occidente central da provincia de
Ourense, pertence á comarca natural da Baixa Arnoia e actualmente está integrado na mancomunidade de Celanova. A Casa do Concello encóntrase na localidade de Outomuro.
Do desexo de traballar polos demais dun grupo de mozos pertencentes á Asociación Xuvenil Os
Castros, xorde a idea de facer algunha tarefa de voluntariado no ámbito do seu concello.
A partir desa idea, e coa colaboración das autoridades locais, nace, a comezos de 1994, a
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Cartelle, e é a primeira agrupación de
voluntarios de protección civil na comarca de Celanova. Dende 1994 ata agora, o traballo foi moito
e duro, con voluntarios que se deron de baixa daquel primeiro grupo, pero tamén con moitos novos
socios, froito, principalmente, do labor de voluntariado realizado. O importante despois de todos
estes anos é que a ilusión e o desexo de traballar polos demais segue a ser o mesmo có do primeiro día.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral do concello de Cartelle e dos concellos lindeiros nas emerxencias que xurdan
e ás asociacións e administracións públicas que organicen calquera tipo de evento e que soliciten
os nosos servizos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade interesadas ou menores coa autorización dos pais ou dos titores.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Toxal, nº 1
32824 Outomuro. Cartelle (Ourense)
Tfno.: 988 491 111 - 649 254 141
Persoa de contacto: Antonio López Gómez ou Miguel Angel Martínez Armada
Correo electrónico: concello.cartelle@eidolocal.es
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DO
CONCELLO DE COLES
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Coles (Ourense) limita polo oeste co municipio de Ourense. Ten unha extensión territorial duns 38,246845 quilómetros cadrados. Conta con 10 parroquias e a poboación é duns 3.900
habitantes.
A agrupación de voluntarios de protección civil do concello de Coles vén actuando dende o ano
1994. Comezou a funcionar con 15 voluntarios e, na actualidade, conta con 212 voluntarios.
Estes voluntarios realizan diferentes servizos, entre os que destacan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inundacións, temporais.
Incendios urbanos e forestais.
Sapraga.
Accidentes.
Actos deportivos e montañismo.
Persoas desaparecidas.
Colaboración cos servizos sociais.
Traballos ambientais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas á poboación en xeral no termo municipal de Coles e dependendo de onde requiran a nosa presenza e das actividades que haxa que realizar.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade, ou menores con autorización dos pais, poden facerse voluntarios e colaborar en todos os servizos e emerxencias que realicemos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Se estás interesado nalgunha actividade na que participamos contacta connosco, chamando ó teléfono 988 206 300, en horario de 8 da mañá a 8 da tarde de luns a venres, ou se prefires envíanos
un correo electrónico ó enderezo AVPCCOLES@terra.es.
Tamén podes visitarnos en Vilarchao, s/n. 32152 Coles (Ourense).
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE OURENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Ourense, capital da provincia, ten unha extensión de 85 quilómetros cadrados e conta
con 107.060 habitantes. A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ourense (AVPC
Ourense) nace no ano 1995, co fin de axudar a cubrir as necesidades da poboación do dito concello, mediante a colaboración en todos os ámbitos da vida social en Ourense.
Dende a súa inauguración en 1995, 800 persoas voluntarias colaboraron en diferentes momentos e
actividades. Neste ano, contamos con 250 persoas voluntarias cunha colaboración semanal nalgunha das nosas actividades.
A AVPC de Ourense está dividida en distintas seccións:
1. Sección Operativos: apoio e colaboración no agrupamento de masas (eventos culturais,
deportivos e musicais...). Con 1.566 operativos no ano 2003.
2. Sección Ambulancia: na AVPC Ourense participamos co 061 mediante un convenio e temos
na dita agrupación dúas ambulancias, así como persoal voluntario cualificado. Con 1.258
servizos de ambulancia no ano 2003.
3. Sección Formación: programación e realización de cursos para formar os nosos voluntarios, onde no ano 2003 se realizaron 17 cursos (básico, auxiliar técnico de protección civil,
salvamento acuático, operador de emerxencias, patrón de embarcacións...).
4. Sección Mergullo, Rescate, Incendios: colaboración e participación en rescates e incendios
cos distintos corpos de seguridade da cidade de Ourense (policía, bombeiros).
5. Sección Comunicacións, Documentación, Mantemento, Vehículos, Ciclismo: nesta sección
os propios voluntarios ocúpanse do mantemento e do bo funcionamento da base de protección civil, como son as comunicacións, vehículos, bicicletas, periódicos, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Ourense (Sección Operativos), a enfermos
e persoas desvalidas (Sección Ambulancia) e tamén a persoas desaparecidas (Sección Mergullo e
Rescate).

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade e menores co permiso dos seus pais, que estean interesadas nalgunha das seccións antes nomeadas. Estas formaranse nas nosas aulas para a boa realización do
seu voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Para contactar con nós é moi fácil, chamando ós teléfonos 988 210 931 e 649 881 916, que son os
teléfonos da nosa base. Tamén podes chamar a Juan Carlos Villanueva, responsable da AVPC
Ourense, ó teléfono 639 892 010. A base esta na rúa da Feira Nova, s/n, en fronte das termas da
Chavasqueira.
Tamén podes poñerte en contacto coa agrupación mediante o noso correo electrónico: basepcourense@hotmail.com e podes entrar na nosa páxina web: www.pcivilourense.org, e así ves o que facemos.
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE VILAR
DE SANTOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Vilar de Santos (Ourense) está situado ó sur da provincia de Ourense, ten unha extensión de 20 Km2, está integrado por 11 núcleos de poboación e atópase agrupado na mancomunidade da Limia. Conta cunha poboación de 1.010 habitantes. A creación da agrupación data do ano
1992 e, durante todo este período, colaboraron como voluntarios un total de máis de trinta persoas.
Como agrupación de voluntarios nun concello integrante da mancomunidade, dependemos da
Oficina de Voluntariado Comarcal, creada en setembro de 2003 e situada en Xinzo de Limia. Este
servizo nace co fin de configurar unha rede solidaria, participativa e susceptible de accións voluntarias, mediante a colaboración das distintas administracións, asociacións, entidades..., optimizando recursos do partenariado local. Os programas que levan a cabo os oito voluntarios que forman a
agrupación actualmente especifícanse a continuación:
1. Participa no programa Provolgapor: promoción do voluntariado en Galicia e Norte de
Portugal. Interreg III A España-Portugal. Este programa ten por obxecto verificar, mediante
un proxecto piloto de investigación-acción, a capacidade do nivel local para fomentar a
solidariedade dos cidadáns, a través da acción voluntaria organizada e das actividades de
axuda mutua e do asociacionismo.
2. Voluntariado cultural: campaña de sensibilización solidaria. Mesas redondas informativas
e sensibilización
3. Voluntariado social: campaña de Nadal 2003. Este proxecto pretende ser un referente para
anos posteriores e consiste na recollida e no posterior repartimento de alimentos non perecedoiros e de xoguetes entre as familias menos favorecidas da comarca, coa axuda de
voluntarios.
4. Accións de protección civil: colaboración na ordenación do tráfico, na atención a persoas,
organización de eventos, accidentes, etc. dentro do concello.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, en función dos obxectivos e da natureza dos proxectos e/ou actividades,
estarán dirixidas a determinados colectivos, nenos, mozos, persoas en risco social, terceira idade...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquedanzas solidarias, activa e comprometida, disposta a compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Vilar de Santos
Oficina de Voluntariado Comarcal
R/ Celanova, nº 77
R/ Curros Enríquez, nº 17
32650 Vilar de Santos (Ourense)
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Tfno.: 988 465 883
Tfno.: 988 461 384
Persoa de contacto: Elena Domínguez Rodríguez
Persoa de contacto: Ana Rivero González
Correo electrónico:
Correo electrónico: anarigo@terra.es
elena.dominguez.vilardesantos@eidolocal.es
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DO
CONCELLO DE XINZO DE LIMIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A agrupación pertence ó concello de Xinzo de Limia (Ourense), cunha extensión de 133 metros
cadrados, na que se distribúen as súas 200 parroquias e os seus 10.000 habitantes. A agrupación
nace no ano 1995, co fin de axudar os demais mediante a colaboración participativa dos seus voluntarios.
Neste ano contamos con 29 voluntarios, con colaboracións semanais, dependendo da dispoñibilidade de cada voluntario e do seu tempo libre.
As nosas actuacións van encamiñadas á operatividade en emerxencias, incendios urbanos e forestais,
accidentes nas estradas, operativos organizados en eventos tanto deportivos coma culturais, etc.
Dispoñemos de medios para atender todas esas emerxencias, equipo de excarceración, medios de
comunicacións, vehículo todoterreo, medios contraincendios, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, a poder ser residente nos termos municipais de Xinzo de Limia.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que queiran colaborar. Tamén poden colaborar con nós as persoas maiores de dezaseis anos ata os dezaoito, con autorización dos pais. Non son voluntarios de
pleno dereito ata que non asistan a un curso básico de protección civil.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Podes contactar con nós chamando ó número de teléfono 629 470 812. O noso correo electrónico
é: avpcxinzodelimia@yahoo.es
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AGRUPACIÓN LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIO AMBIENTE,
SERVIZOS SOCIAIS, SANIDADE, CULTURA E DEPORTES DO
CONCELLO DE CARBALLIÑO (OURENSE)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha entidade sen ánimo de lucro que naceu en 1982 exclusivamente como unha agrupación de voluntarios de protección civil pero que, co percorrer dos anos e vendo o abano de actividades que se viñan desenvolvendo, se transformou nunha asociación que, ademais das tarefas propias de protección civil, desenvolve outras no ámbito social, medioambiental, cultural, sanitario e
deportivo.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, xa que non hai un colectivo concreto destinatario das nosas actividades.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas maiores de 16 anos que dispoñan de tempo libre (nos nosos estatutos esíxese unha dedicación de, polo menos, 60 horas anuais) e que teñan interese en participar nalgunha, ou en todas, das actividades que desenvolvemos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa 25 de Xullo, s/n (estación FF. CC.)
32500 O Carballiño (Ourense)
Tfno.: 988 270 054
Fax: 988 275 151
Correo electrónico: pccarballino@arrakis.es
Persoa de contacto: Juan Míguez
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CONCELLO DA GUDIÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello da Gudiña (Ourense) está situado ó sueste da provincia de Ourense, cunha extensión de
182 quilómetros cadrados, na que se distribúen as súas 5 parroquias e os seus 1.681 habitantes. A
Oficina Municipal de Voluntariado nace co fin de fomentar a solidariedade na poboación, principalmente dos máis novos, a través da súa participación en colaboración co concello nunha serie de
actividades enmarcadas nos proxectos das diferentes áreas que se indican:
1. Área de deportes: Colaboración na organización de eventos deportivos, maratón fútbolsala, baloncesto 3x3 e diversos xogos populares.
2. Área de ocio e tempo libre
2.1 Colaboración na organización de diversos xogos infantís (carreira de sacos, cucaña,
paseo con ovos, piñata, etc.). A finalidade destes xogos, á parte do divertimento que
supón para os pequenos, é a de fomentar a súa participación na vida social e servir de
exemplo de solidariedade.
2.2 Colaboración co concello para organizar e facer rutas de sendeirismo. Percorrido polas
5 rutas de sendeirismo que existen no municipio da Gudiña en grupos de mozos cos
seus monitores (persoas voluntarias).
3. Área de medio ambiente: Actividades de coñecemento da natureza. Encamiñadas a concienciar a todos os participantes na grande importancia do coidado e mantemento do noso
contorno paisaxístico e do medio ambiente, realizáronse diversas actividades, entre elas,
cabe destacar o Día da Árbore, coa plantación de especies arbóreas autóctonas, en colaboración tamén cos alumnos do colexio público Laureano Prieto.
4. Área de cultura: Colaboración en festas (Nadal, carnavais, etc.); Promoción da nosa cultura e valores arquitectónicos e paisaxísticos no Camiño de Santiago, informando os peregrinos e guiándoos para que o coñezan; Colaboración cos campamentos urbanos de verán,
grupos de mozos e mozas que recompilaron cancións típicas da zona, contos populares,
refráns, lendas, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación en xeral residente nos termos municipais da Gudiña, a nenos, maiores, mozos
e membros de entidades de acción voluntaria, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que estean interesadas en colaborar nalgunha das actividades de acción voluntaria enmarcadas nas áreas indicadas. Antes de empezar a desenvolver actividades, terán que entrevistarse co técnico en promoción do voluntariado e será un requisito imprescindible que asistan a
un curso de formación básica de voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Invitámoste a que contactes con nós, chamando ó teléfono 988 594 006 e preguntando por Antonio
Vega (técnico en promoción do voluntariado), ou que pases pola Oficina do Voluntariado, situada na
rúa Sebastián de Aparicio, s/n. A Gudiña (no edificio da Biblioteca Municipal, piso primeiro), en
horario de 8:30-14:30 horas, de luns a venres.
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CONCELLO DA PEROXA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello da Peroxa (Ourense) está situado ó norte de Ourense e pódese chegar a el desviándose
na N-525 de Ourense a Santiago á altura de Gustei.
A Oficina Municipal de Voluntariado da Peroxa nace no ano 2003, co fin de crear un tecido social
solidario, sensible e participativo nas diferentes necesidades da poboación, colaborando nos servizos e accións levadas a cabo polo concello e, sobre todo, nas actuacións coa xuventude que se indican a continuación:
1. Concienciación do labor do voluntariado.
2. Xornadas lúdicas.
3. Conservación, mantemento e fomento das rutas de sendeirismo e do espazo natural protexido existente no concello.
4. Conservación e mellora do medio ambiente.
5. Colaboración na organización de eventos deportivos municipais (maratóns, torneos, etc.).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente no termo municipal da Peroxa e, en ocasións, a persoas en situación de marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das actividades que se levan a cabo. Para isto, deberán de asistir a un curso de formación básica de voluntariado que organice o propio concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Chamando ó teléfono do concello (988 206 614) e preguntando por José Manuel Rodríguez, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres. Estamos na praza do Concello nº 83, 32150. O noso
correo electrónico é: concelloperoxa@terra.es.
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CONCELLO DE ALLARIZ
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Allariz ocupa o centro da metade occidental da provincia de Ourense. Ten unha extensión de 85,3 quilómetros cadrados e 5.300 habitantes, repartidos en 96 núcleos de poboación, que
se agrupan nas 16 parroquias do municipio.
O labor de voluntariado lévase a cabo a través das seguintes áreas:
1. Protección civil
1.1 Servizos de emerxencia.
1.2 Operativos para a extinción de incendios.
1.3 Intendencias.
2. Grupo de intervención en eventos deportivos e culturais
2.1 Intervención en eventos deportivos municipais (Andaina, Marcha popular, etc.).
2.2 Colaboración no programa cultural municipal (festas etnográficas, Nadal…).
2.3 Participación en programas da radio local.
3. Anfitrións culturais
3.1 Grupo de maiores, xubilados e prexubilados, que dan a coñecer o noso patrimonio
cultural.
4. Servizo de acompañamento
4.1 Axuda a persoas en situación de marxinación, illamento ou soidade.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Allariz.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que desexen participar nas áreas indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Casa do Concello
Praza Maior, 1
32660 Allariz (Ourense)
Tfno.: 988 440 001
Fax: 988 440 078
Centro Social
Rúa O Portelo, nº 4
32660 Allariz (Ourense)
Tfno.: 988 442 210
Fax: 988 442 320
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CONCELLO DE AMOEIRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Amoeiro (Ourense) aséntase na meseta dos Chaos, situada ó noroeste do val do Miño
e limita, pololeste, co concello de Coles; polo norte, cos de Vilamarín e San Cristovo de Cea; polo
sur, co de Ourense e Punxín e, polo oeste, co de Maside. Posúe unhas características xeográficas
moi singulares que o converten nun dos concellos mellor individualizados de toda Galicia. O concello ten unha extensión de 37,5 quilómetros cadrados e conta con 2.260 habitantes, que se distribúen entre as súas oito parroquias. O voluntariado de Amoeiro nace no ano 2000, co fin de crear un
servizo social solidario que cubra as distintas necesidades da poboación, mediante a colaboración
nas actividades, eventos, accións, etc. programados no concello.
Dende a existencia do voluntariado neste concello, 70 foron as persoas voluntarias que colaboraron
en diferentes momentos e actividades. Neste ano, contamos con 12 persoas voluntarias cunha colaboración semanal nalgunha das actividades das seguintes áreas que se indican:
1

Área de educación: Cursos de formación dirixidos a mozos, maiores, mulleres e ós propios
voluntarios do concello.

2. Área de deporte e tempo de lecer: Realización de eventos deportivos (ligas locais, campionatos, xogos populares, etc., nas diversas actividades existentes no mundo do deporte e
que son demandadas pola poboación do concello); Actividades de animación á lectura.
3. Área cultural e turística: Realización de rutas turísticas polo concello (ruta dos pazos, rutas
de sendeirismo, rutas culturais, etc.) e actividades culturais; Voluntarios na ruta da Vía da
Prata, Xacobeo 2004.
4. Área social: Acompañamento ás persoas maiores do concello.
5. Área de protección civil: Realización de operativos de emerxencia; Vixilancia en eventos do
concello (festas patronais, festas do Entroido, actividades deportivas, etc.).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Amoeiro e, dependendo das actividades
ou servizos, a nenos, mozos, maiores, membros do voluntariado do concello, mulleres, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas. Será requisito indispensable, antes de empezar como voluntario, asistir a un curso de formación básica de voluntariado organizado polo concello e impartido por algún dos distintos coordinadores das diferentes áreas de voluntariado do concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Estrada Barbantes-Tamallancos, s/n | 32170 Amoeiro (Ourense)
Tfno.: 988 281 000 (Concello) | Fax: 988 279 988 (Concello)
Correo electrónico: amoeirovoluntario@hotmail.com
Persoa de contacto: Pancho Camacho (responsable de voluntariado)
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CONCELLO DE ARNOIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Arnoia forma parte da comarca do Ribeiro (Ourense). Trátase dun concello de pouca
extensión, de tan só 2 km2, que ten unha única parroquia e que conta con 1.260 habitantes, que viven
principalmente da agricultura. Está situado nas marxes do Arnoia.
A Oficina Municipal do Voluntariado nace para asesorar, informar, coordinar e orientar a todas as
persoas interesadas na acción voluntaria, así como para lles proporcionar formación e apoio ás persoas e entidades que o soliciten.
Actualmente, o noso labor está encamiñado á promoción e sensibilización sobre a acción voluntaria. Os nosos proxectos están pensados para traballar en distintas áreas do concello:
1. Área de familia
1.1 Atención ós maiores, acompañamento e axuda en necesidades puntuais, en colaboración cos servizos sociais.
2. Área de cultura
2.1 Colaboración cos monitores de tempo libre nas actividades que se realizan no mantemento de tradicións do noso pobo (Entroido, magosto, festas populares...).
2.2 Creación de actividades para dinamizar os distintos sectores socias.
2.3 Colaboración coa canle da televisión local.
2.4 Colaboración coas distintas asociacións (mulleres rurais, grupos de gaitas e danzas,
asociacións veciñais...).
3. Área de deportes
3.1 Colaboración e organización das distintas actividades deportivas que se realizan ó
longo do ano no concello.
4. Área de medio ambiente
4.1 Actividades encamiñadas á sensibilización da poboación, co fin de mellorar o noso
contorno: grupos de limpeza nas beiras do río, protección das árbores autóctonas e
actividades lúdicas relacionadas co ambiente para os nenos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á sociedade en xeral. Queremos sensibilizar a todos os grupos de poboación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda a xente con inquedanzas e con ánimo de traballar para os demais, maiores de idade e que realizasen o curso de formación básica do voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Outeiro Cruz, s/n | 32417 Arnoia (Ourense)
Tfno.: 988 486 900 | Fax: 988 486 901
Correo electrónico: concelloarnoia@telefónica.net
Persoa de contacto: Concepción Álvarez
Horario: de 9 a 14 horas de luns a venres
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CONCELLO DE AVIÓN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Avión pertence á provincia de Ourense e atópase encadrado entre as serras prelitorais
da dorsal: serra do Suído, serra do Faro de Avión e as montañas de Pena Corneira. Dispón dunha
extensión superficial de 123,10 km2, o que supón o 1,66% da superficie provincial e o 0,41 da galega, e estrutúrase en 9 parroquias e 36 entidades singulares.
A Oficina Municipal de Voluntarios de Avión nace no ano 2001 co obxectivo, ó igual cá protección
civil de Avión, de colaborar e de lle axudar á sociedade en todas as necesidades propias do tecido
social do municipio de Avión.
Dende a súa creación, unhas 30 persoas voluntarias axudamos en diferentes momentos e actividades. Actualmente, somos uns 12 voluntarios os que colaboramos, participamos e axudamos, en
definitiva, en certas actividades culturais, deportivas e sociais que se levan a cabo dentro das concellerías que a continuación mencionaremos:
1. Concellería de Cultura e Deportes: axudar nos distintos eventos deportivo-culturais que se
leven a cabo no propio concello ou tamén nas súas inmediacións, tales como festas e
romarías, colaboracións co turismo e cos visitantes que se acheguen ó concello, torneos
deportivos, etc. Tamén se colaborou na sinalización das rutas de sendeirismo, xa que dende
o concello estamos a promover este tipo de actos para todas as persoas interesadas polo
sendeirismo.
2. Concellería de Servizos Sociais: colaboracións con actos en beneficio do tecido social de
Avión; como por exemplo, na campaña de recollida de pilas, na asistencia e colaboración
coas persoas máis necesitadas (anciáns e persoas en situación de marxinación social), etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Avión e, dependendo das actividades, a
nenos, mozos, ós maiores e, en definitiva, a todos aqueles que desenvolvan actividades no concello de Avión ou nas proximidades. Tamén se colabora con aquelas persoas en situacións de clara
marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Para formar parte do Servizo Municipal de Voluntarios do Concello Avión simplemente tes que ser
maior de idade e ter ganas de axudar e colaborar en todos aqueles sitios onde precisen da nosa
actuación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Se estás interesado, invitámoste a que nos coñezas e a que nos fagas unha visita sen compromiso
de ningún tipo. Para iso, ponte en contacto chamando ó teléfono do propio Concello de Avión (988
486 000), en horario de 9:00 a 13:30 horas, de luns a venres. O noso enderezo é praza do Concello
nº 1. 32520, a nosa páxina web é: concelloavion.org e o noso correo electrónico: concello@concelloavion.org.
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CONCELLO DE BALTAR
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Baltar (Ourense) está situado ó sur da provincia de Ourense. Ten unha extensión de
86,3 km2, está integrado por 16 núcleos de poboación e atópase agrupado na mancomunidade da
Limia. Conta cunha poboación de 1.236 habitantes.
Como concello integrante da mancomunidade, a Oficina de Voluntariado é de carácter comarcal, creada en setembro de 2003 e situada en Xinzo de Limia. Este servizo nace co fin de configurar unha
rede solidaria, participativa e susceptible de accións voluntarias, mediante a colaboración das distintas administracións, asociacións, entidades..., optimizando recursos do partenariado local. Os
programas que se levan a cabo, coa colaboración de 10 persoas voluntarias, son especificados a
continuación:
1. Participa, como concello integrado na mancomunidade da Limia, no programa
Provolgapor: promoción do voluntariado en Galicia e Norte de Portugal. Interreg III A
España-Portugal.
Este programa ten por obxecto verificar, mediante un proxecto piloto de investigaciónacción, a capacidade do nivel local para fomentar a solidariedade dos cidadáns a través da
acción voluntaria organizada e das actividades de axuda mutua e asociacionismo.
2. Voluntariado cultural
2.1 Iª Xornadas sobre saúde, impartidas por voluntarios.
2.2 Campaña de sensibilización solidaria. Mesas redondas informativas e de concienciación, coa colaboración de persoal voluntario.
3. Voluntariado social
3.1 En colaboración cos servizos sociais da mancomunidade, estase levando a cabo un
Programa de respiro familiar.
3.2 Campaña de Nadal 2003. Este proxecto pretende ser un referente para anos posteriores
e consiste na recollida e no posterior repartimento de alimentos non perecedoiros e de
xoguetes entre as familias menos favorecidas da comarca, coa axuda de voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral. En función dos obxectivos e da natureza dos proxectos e/ou das actividades,
estarán dirixidas a determinados colectivos, nenos, mozos, persoas en risco social, terceira idade...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquedanzas solidarias, activa e comprometida, disposta a
compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Baltar
Sarxento Seoane, nº 3
32632 Baltar (Ourense)
Tfno.: 988 466 503
Persoa de contacto: Silvestre Rodríguez Lorenzo
Correo electrónico: anarigo@terra.es

Oficina de Voluntariado Comarcal
Curros Enríquez, nº 17
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Tfno.: 988 461 384
Persoa de contacto: Ana Rivero González
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CONCELLO DE BARBADÁS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Barbadás (Ourense), formado por 24 entidades singulares de poboación, atópase
integrado na provincia, partido xudicial e diocese de Ourense. Actualmente, as súas localidades
máis significativas son: A Valenzá, Piñor, Sobrado, Barbadás, Bentraces, Parada, Loiro, Finca Fierro,
As Lamas, Fonsillón, Vilaescusa, Sta. Uxía e Pontón.
Comprende unha extensión aproximada de 30,24 km2. A Oficina Municipal de Voluntariado créase
no ano 2000, toma como base a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e ten como campo
de acción a colaboración nos servizos seccións do concello. Colabórase nas seguintes áreas:
1. Área de servizos sociais
1.1 Organización e impartición de xornadas formativas dirixidas ó voluntariado.
1.2 Apoio e colaboración ás mulleres e nenos en situación de marxinación.
2. Área de cultura
2.1 Impartición de cursos de primeiros auxilios ós monitores de tempo libre.
2.2 Colaboración nas distintas actividades organizadas por esta concellería.
3. Área de deportes
3.1 Colaboración na organización de eventos deportivos municipais (maratón popular,
partidos de fútbol, vixilancia das piscinas públicas, etc.).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
En xeral, a toda a poboación do concello sen ter en conta nin a idade, nin a situación social, atendendo a calquera evento para o que sexan solicitados os voluntarios.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todos os maiores de idade, ademais dos comprendidos entre os 16 e 18 anos con permiso paterno.
É imprescindible a asistencia a un curso básico de formación, antes de empezar como voluntario.
Este curso é gratuíto e será impartido polos voluntarios xa existentes e organizado polo concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Podes contactar connosco chamando ós teléfonos do concello (988 360 000 / 988 360 001), preguntando por José Cuíñas Conde (responsable do voluntariado), en horario de 8:30 a 14:00 horas
de luns a venres ou ós teléfonos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (988 391 479 /
629 208 607) as 24 horas do día. Estamos na rúa do Ensino, nº 5, baixo, na Valenzá (fronte ó colexio público). O noso correo electrónico é: avpcbarbadas@hotmail.com.
Agradecemos que contactes connosco e que te intereses polo noso funcionamento.
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CONCELLO DE BEADE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Beade forma parte da comarca do Ribeiro, Ourense. É un concello de pouca extensión,
8 quilómetros cadrados, situado no corazón da comarca, que comprende dúas parroquias: Beade e
Regadas. A súa principal actividade é a agricultura e case toda a súa superficie cultivable está dedicada ó viñedo, polo que é zona produtora de viños de fama.
A Oficina Municipal do Voluntariado xorde para informar, coordinar, orientar e asesorar a todas as
persoas interesadas polo voluntariado, así como para lles proporcionar formación e apoio ás persoas e entidades que o soliciten.
Actualmente, o noso labor é promover o voluntariado e sensibilizar na acción voluntaria. Os proxectos programados por esta oficina están pensados para traballar nos distintos ámbitos sociais e
culturais do concello:
1. Área de familia
1.1 Traballos realizados cos maiores, co fin de mellorar a súa calidade de vida.
2. Área de cultura
2.1 Colaboración coas asociacións dedicadas ó tempo libre nas actividades que realizan
para a dinamización do noso pobo (festas, magosto, Entroido…).
2.2 Creación de actividades para recuperar antigas tradicións (xogos populares, festas…).
2.3 Colaboración coas asociacións pertencentes ó concello nas actividades que programan.
3. Área de deportes
3.1 Colaboración e organización das distintas actividades deportivas que se realizan ó
longo do ano.
4. Área de medio ambiente
4.1 Actividades encamiñadas á sensibilización da poboación, co fin de mellorar o noso
contorno; grupos de limpeza, protección do medio ambiente e creación de actividades
lúdicas relacionadas con el.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á sociedade en xeral. Queremos sensibilizar a todos os grupos de poboación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda a xente con preocupacións polos distintos problemas que se presentan na vida en todos os
seus aspectos, con ánimo de traballar para os demais, que sexa maior de idade e formada para a
actividade que se vaia realizar.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Caudillo, s/n
32431 Beade (Ourense)
Tfno.: 988 480 034 | Fax: 988 480 075
Persoa de contacto: Pablo Loureiro
Horario de 9:00-14:00 horas de luns a venres
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CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Calvos de Randín está situado ó sur da provincia de Ourense, ten unha extensión de
96,9 Km2, está integrado por 19 núcleos de poboación e está agrupado na mancomunidade da Limia.
Conta cunha poboación de 1.246 habitantes.
Como concello integrante da mancomunidade, a Oficina de Voluntariado é de carácter comarcal, creada en setembro de 2003 e situada en Xinzo de Limia. Este servizo nace co fin de configurar unha
rede solidaria, participativa e susceptible de accións voluntarias, mediante a colaboración das distintas administracións, asociacións, entidades..., optimizando recursos do partenariado local. Os
programas que se levan a cabo, coa colaboración de 10 persoas voluntarias, especifícanse a continuación:
1. Participa, como concello integrado na mancomunidade da Limia, no programa
Provolgapor: promoción do voluntariado en Galicia e Norte de Portugal. Interreg III A
España-Portugal.
Este programa ten por obxecto verificar, mediante un proxecto piloto de investigaciónacción, a capacidade do nivel local para fomentar a solidariedade dos cidadáns a través da
acción voluntaria organizada e das actividades de axuda mutua e asociacionismo.
2. Voluntariado cultural
2.1 Iª Xornadas sobre saúde, impartidas por voluntarios.
2.2 Campaña de sensibilización solidaria. Mesas redondas informativas e de concienciación, coa colaboración de persoal voluntario.
3. Voluntariado social
3.1 En colaboración cos servizos sociais da mancomunidade, estase levando a cabo un
Programa de respiro familiar.
3.2 Campaña de Nadal 2003. Este proxecto pretende ser un referente para anos posteriores
e consiste na recollida e no posterior repartimento de alimentos non perecedoiros e de
xoguetes entre as familias menos favorecidas da comarca, coa axuda de voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral. En función dos obxectivos e da natureza dos proxectos e/ou actividades, estarán dirixidas a determinados colectivos, nenos, mozos, persoas en risco social, terceira idade...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquedanzas solidarias, activa e comprometida, disposta a compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Calvos de Randín
Outeiro, s/n
32644 Calvos de Randín (Ourense)
Tfno.: 988 434 000
Persoa de contacto: Sandra Rodríguez Rivera
Correo electrónico: anarigo@terra.es
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Oficina de Voluntariado Comarcal
Curros Enríquez, nº 17
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Tfno.: 988 461 384
Persoa de contacto: Ana Rivero González

CONCELLO DE CARTELLE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Cartelle, cunha extensión de 94 km2, está situado no occidente central da provincia de
Ourense, pertence á comarca natural da Baixa Arnoia, e actualmente está integrado na mancomunidade de Celanova. A Casa do Concello encóntrase na localidade de Outomuro.
1. Protección civil: O concello de Cartelle promove e impulsa a acción voluntaria durante todo
o ano, co fin de captar novos voluntarios, facilitándolles formación, asesoramento, etc. no
eido da protección civil. Así mesmo, proporciona equipamento persoal, equipos de prevención e protección e financia parte dos gastos ocasionados durante as actuacións levadas a cabo pola agrupación de voluntarios de protección civil.
2. Ocio e tempo libre: O concello de Cartelle colabora coas distintas persoas, entidades e asociacións sen ánimo de lucro que levan a cabo as súas actividades no eido do ocio e tempo
libre e da cultura, financiando parte dos gastos ocasionados pola organización de eventos
festivos, asesorando as xestións burocráticas que estas van realizar, proporcionando persoal en accións puntuais, etc.
3. Xuventude: O concello de Cartelle, directamente e a través da Oficina Municipal de Información
Xuvenil, colabora coas entidades e asociacións xuvenís ou prestadoras de servizos á xuventude. O concello de Cartelle, co fin de dinamizar os grupos xuvenís, organiza directamente distintas actividades destinadas ós mozos: escolas deportivas, curso de gaita e percusión, maratón de fútbol-sala, visita dos nenos do concello ó Parque Pazolandia de Ourense, etc.
4. Cultura e educación: O concello de Cartelle, directamente coa contratación dun animador
sociocultural e tamén en colaboración coas distintas persoas, entidades e asociacións sen
ánimo de lucro que levan a cabo as súas actividades no eido da cultura e da educación,
financiando parte dos gastos ocasionados pola organización de eventos e actos culturais e
cursos e asesorando as xestións burocráticas que estas han realizar, persoal, etc.
5. Consumo: O concello de Cartelle, a través da Oficina Municipal de Información ó
Consumidor, ten a finalidade de promover a educación, formación e información dos consumidores e usuarios do concello. Ante a falta de asociacións propiamente de consumidores, a colaboración lévase a cabo coas asociacións de mulleres rurais de Cartelle, Santomé
e Espiñoso, financiando parte dos seus gastos neste eido e proporcionando os recursos
técnicos e toda a información que estas necesiten.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no concello de Cartelle e, dependendo das actividades, tamén á
poboación de concellos lindeiros.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas interesadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Toxal, nº 1 | 32824 Outomuro. Cartelle (Ourense)
Tfno.: 988 491 111 - 988 491 120 | Persoa de contacto: Carmen Leyte Coello (alcaldesa)
Correo electrónico: concello.cartelle@eidolocal.es
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CONCELLO DE CASTRELO DO VAL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O termo municipal do concello de Castrelo do Val sitúase xeograficamente ó sur da provincia de
Ourense e ocupa unha extensión de 122,40 quilómetros cadrados. Ten unha poboación de 1.325
habitantes e componse de 18 núcleos de poboación.
Como concello integrante na mancomunidade da comarca de Verín, participa no proxecto
Provolgapor e dispón dunha Oficina de Voluntariado na sede da mancomunidade, creada no ano
2003.
Un dos obxectivos principais desta oficina é verificar a capacidade local para levar a cabo proxectos
de solidariedade e crear unha rede social estable e comprometida co seu contorno.
Entre as actividades que se queren levar a cabo destacan:
1. Promoción
1.1 Promoción da cultura da solidariedade a través de charlas, mesas redondas, xornadas,
etc.
1.2 Fomento do asociacionismo e asesoramento a entidades sociais, asociacións, etc.
2. Voluntariado de servizos sociais
2.1 Apoio complementario en proxectos sociais que se están a levar a cabo.
2.2 Elaboración de programas de voluntariado social centrados na terceira idade, muller,
inmigrantes, minusválidos e persoas en situación de exclusión social.
3. Voluntariado no ocio e tempo libre
3.1 Organización de actividades de ocio e tempo libre con monitores voluntarios e dirixidas a rapaces en situación de risco ou exclusión social: campamentos urbanos, talleres de animación á lectura, campamentos itinerantes, talleres solidarios, actividades
interxeracionais, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente nos termos municipais do concello de Castrelo do Val, en función
de que tipo de actividades se leven a cabo ou para quen están dirixidas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que queiran colaborar nas actividades previstas e as entidades
ou asociacións que amosen interese por este tipo de actividades.
O concello organizará cursos de formación básica para voluntarios, impartidos por entidades de
acción social da comarca.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa O Toural, nº 15
32625 Castrelo do Val (Ourense)
Tfno.: 988 419 002
Persoa de contacto: Raúl Fernández Fernández
Correo electrónico: ccastrelo@concellocastrelodoval.com
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CONCELLO DE CELANOVA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Celanova (Ourense), esta comarca tanta veces cantada por Curros, Celso Emilio e
Ferrín, comprende a metade inferior do río Arnoia, os seus afluentes Sorga, Tuño e parte do val de
Deva. As montañas do límite setentrional son as que limitan pola dereita do val do Arnoia. Polo
norte, limita cos dous arcos montañosos do couto de Novelle e polo sur con Cibrán de Monte Calvo,
Cexo, Penegache, Silva Escura e Cortegada, cunha extensión de 67,31 quilómetros cadrados, na que
se distribúen as súas dezaoito parroquias e os seus 6.180 habitantes.
Todos os anos contamos cunhas 120 persoas voluntarias para colaborar nas diferentes actividades
das seguintes áreas que se indican a continuación:
1. Área de familia (Concellería de Servizos Sociais)
1.1 Apoio a mulleres en situación de marxinación na adquisición de hábitos e habilidades
sociais.
1.2 Colaboración coa educadora da familia en actividades de apoio educativo a nenos.
2. Área de cultura (Concellería de Cultura)
2.1 Celanova é unha das comarcas municipais máis cargada de historia e arte dentro de
Ourense. Contamos con guías durante todo o ano para satisfacer os numerosos turistas que nos veñen visitar. Achéganse uns 8.000 turistas. Monumentos: Mosteiro de
San Rosendo. Capela de San Miguel ( Do século X); Santuario do Cristal (Do séc.
XVIII); Vilanova dos Infantes e Torre Medieval; Igrexa de San Salvador de Vilanova dos
Infantes; Xacemento arqueolóxico de Castromao (Do século VI a. C); Alcázar de
Milomanda. Peto das Ánimas de Santa Eufemia.
2.2 Entre as actividades culturais, tamén contamos con diferentes eventos ó longo do ano:
VII Premio de Investigación Manuel Iglesias; A Semana Santa. Do 4 ó 11 de abril.
Corpus; Diversos concertos de órgano. Concerto de guitarra; Actuacións de grupos de
baile e de música tradicional; Entrega do premio Celanova Casa de Poetas; Romarías:
San Cibrao-Da Virxe da Armada-Da Virxe do Cristal-Folión Castrexo; Festas locais: da
Magdalena, da Encarnación, do San Roque; Xornada do folclore.
3. Área de deporte (Concellería de Deportes): Torneos, maratón, etc. O concello actualmente
ten escola de fútbol, baloncesto, xadrez e atletismo.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, a nenos, mozos e maiores, residentes nos termos municipais de Celanova e
tamén van dirixidas ós turistas que nos visitan anualmente.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Gustaríanos que visitases a vila de Celanova. Por iso, invitámoste a que contactes co noso equipo,
chamando ó teléfono do concello 988 431 481 ou a través do correo electrónico: concello.celanova@eidolocal.es e preguntando por Antonio Piñeiro Feijoó.
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CONCELLO DE CENLLE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Cenlle (Ourense) é un pequeno municipio que forma parte da comarca do Ribeiro,
integrada polos termos municipais do oeste da provincia de Ourense, no sur da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Nos seus 29 km2 de superficie viven 1.593 habitantes, que se distribúen en 10 parroquias.
A Oficina Municipal de Voluntariado de Cenlle nace en novembro do 2003, co fin de crear unha
agrupación de voluntarios que actúen no municipio mediante a colaboración nas accións e servizos
das diferentes concellerías.
Neste momento, o número de voluntarios que colaboran nas diferentes áreas é escaso e as actividades que se desenvolven nas distintas áreas son as seguintes:
1. Área de cultura
1.1 Colaboración en actividades culturais, mediante a organización de concursos e festas
dirixidos a toda a poboación do concello.
2. Área de educación
2.1 Apoio no CEIP de Cenlle a alumnos que precisen un reforzo extraescolar.
2.2 Colaboración na realización de cursos de informática, pintura e manualidades etc. e
nas actividades da biblioteca.
3. Área de lecer e tempo libre
3.1 Apoio en actividades de asociacións deportivas.
3.2 Colaboración nas saídas de sendeirismo polo Ribeiro.
4. Área de servizos sociais
4.1 Acompañamento e apoio a persoas da terceira idade, facilitando a atención persoal e
sanitaria e realizando visitas a domicilio.
4.2 Apoio ás familias con escasos ingresos económicos, mediante o repartimento de alimentos adquiridos durante a campaña de Nadal.
5. Área de xuventude
5.1 Colaboración en actividades destinadas á xuventude, tales como charlas informativas,
cursos de formación...
5.2 Colaboración na campaña de Nadal, mediante o repartimento de xoguetes ós nenos e
mozos do municipio.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nas distintas localidades do concello de Cenlle.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das áreas arriba
citadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Estrada Vella Logroño - Vigo. Trasariz, nº 2 | 32454 Cenlle (Ourense) | Tfno.: 988 400 603 | Correo
electrónico: cenlle2@inorde.com | Páxina web: www.concellodecenlle.com | Persoa de contacto:
Cristina Sousa Rodríguez
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CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Chandrexa de Queixa (Ourense) está situado ó sueste da provincia de Ourense, cunha
extensión de 173 quilómetros cadrados, na que se distribúen as súas 17 parroquias, cun total de 43
poboacións e cun número total de habitantes de 854.
Este concello é de alta montaña, cunha altitude media duns 1.100 metros e, dentro deste, encóntranse os montes da serra de Queixa.
O voluntariado está composto por unhas 35 persoas, colaboradoras das seguintes áreas:
1. Área de familia (servizos sociais).
2. Área de cultura.
3. Área de protección civil.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente neste termo municipal de Chandrexa de Queixa, en todas as actuacións que soliciten a nosa colaboración.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das áreas indicadas, unha vez realizados os cursos de formación básica de voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Pasando persoalmente polo concello, que se encontra na localidade de Celeiros (Chandrexa de
Queixa).
Chamando ó teléfono 988 334 000, en horario de 9 a 14 horas de luns a venres, preguntando polo
señor alcalde.
Por correo electrónico, no enderezo: chandrexadequeixa@eidolocal.es
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CONCELLO DE COLES
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Coles está situado ó oeste da provincia Ourense, ocupa unha superficie de 38,25 km2,
na que se distribúen as súas 11 parroquias e os seus 3.233 habitantes. A Oficina do Voluntariado
de Coles naceu no ano 2003, co fin de realizar accións e actividades relacionadas co voluntariado
nos ámbitos de medio ambiente, xuventude, cultura, servizos socias, deporte e ocio e tempo libre.
Dende a súa inauguración, 43 persoas colaboraron en diferentes actividades. Neste ano contamos
con 18 persoas voluntarias que colaboran nalgunha das seguintes actividades:
1. Área de medio ambiente
1.1 Vixilancia, protección e conservación de zonas de alto valor paisaxístico.
1.2 Limpeza de zonas verdes dedicadas ó tempo libre.
1.3 Sensibilización da poboación en xeral da conservación do medio ambiente.
2. Área de educación
2.1 Colaboración en actividades da biblioteca para fomentar a lectura.
2.2 Información ós mozos sobre cursos, bolsas e trámites administrativos.
3. Área de ocio e tempo libre
3.1 Promoción do deporte entre a xente nova e colaboración en actividades deportivas
(sendeirismo, torneo de xadrez, etc.).
4. Área de servizos sociais
4.1 Acompañamento ás persoas da terceira idade.
4.2 Colaboración coas familias en situacións desfavorables.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no concello de Coles e, dependendo das actividades que se realicen,
irán dirixidas a nenos, mozos, maiores, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das actividades
indicadas. Antes de empezar como voluntario, débese asistir a un curso de formación básica de
voluntariado organizado polo concello e impartido por algunha das entidades de acción voluntaria
do concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Se queres contactar connosco só tes que chamar ó teléfono do concello 988 204 184 e preguntar
por Jorge Pumar, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres. Estamos en Vilarchao, s/n. 32152 ou
ben na web: www.ConcellodeColes.org
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CONCELLO DE CUALEDRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O termo municipal do concello de Cualedro sitúase ó sur da provincia de Ourense e limita cos concellos de Monterrei, Xinzo de Limia, Trasmiras, Baltar e coa fronteira de Portugal. Ocupa unha extensión de 118 quilómetros cadrados, ten unha poboación de 2.309 habitantes e componse de 20
núcleos de poboación.
Como concello integrante da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín, participa no proxecto Provolgapor, a través dunha Oficina de Voluntariado de carácter comarcal, creada no 2003 e
situada no concello de Verín.
Este servizo nace co obxectivo principal de verificar a capacidade do nivel local para levar a cabo
proxectos de solidariedade e promover actividades de carácter voluntario.
Entre as actividades que se queren levar a cabo destacan:
1. Promoción
1.1 Sensibilización con proxectos de solidariedade, a través de charlas, mesas redondas,
xornadas, etc.
1.2 Fomento do asociacionismo e asesoramento a entidades sociais, asociacións, etc.
2. Voluntariado no ocio e tempo libre
2.1 Organización de actividades de ocio e tempo libre con monitores voluntarios e dirixidas á terceira idade, nenos, etc., campamentos urbanos, talleres de animación á lectura, campamentos itinerantes, talleres solidarios, actividades interxeracionais, etc.
3. Voluntariado de servizos sociais
3.1 Apoio complementario en proxectos sociais que se están a levar a cabo.
3.2 Elaboración de programas de voluntariado social.
4. Voluntariado de protección civil
4.1 Captación e formación de voluntariado en protección civil.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente nos termos municipais do concello de Cualedro, en función do tipo
de actividades que se leven a cabo ou para quen estean dirixidas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que queiran colaborar nas actividades previstas e as entidades
ou asociacións que amosen interese por este tipo de actividades.
O concello organizará cursos de formación básica para voluntarios, impartidos por entidades de
acción social da comarca.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Portugal, nº 8 | 32689 Cualedro (Ourense) | Tfno.: 988 424 004 | Persoas de contacto:
Departamento de Servizos Sociais. Begoña López Castillo (traballadora social) e Sonia Justo Justo
(técnico local de emprego) | Correo electrónico: Correo.Cualedro@fegam.es ou
soniajustojusto@yahoo.es
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CONCELLO DE ESGOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Esgos (Ourense) atópase a 17 quilómetros da capital de Ourense. Ten unha superficie de 37,86 km2 e conta con 1.329 habitantes, que se distribúen en 33 vilas.
A Oficina Municipal de Voluntariado de Esgos nace en novembro do ano 2003, co fin de crear un
tecido social solidario, participativo e sensible coas diferentes necesidades da poboación, mediante a colaboración nas accións e servizos das diferentes concellerías.
Dende a súa recente creación, as actividades centráronse no estudo de necesidades e posibles
actuacións a levar a cabo, así como na captación e sensibilización de voluntarios. Ó longo deste ano,
as actividades que se pretenden realizar son as seguintes:
1. Área de servizos sociais
1.1 Acompañamento e axuda na realización de xestións a persoas maiores ou discapacitadas.
1.2 Apoio a grupos marxinados na adquisición de hábitos e habilidades sociais.
2. Área de cultura
2.1 Colaboración na realización de actividades culturais (magosto, Entroido, Festa do
Emigrante, etc.).
2.2 Colaboración na dinamización da biblioteca municipal e animación á lectura.
3. Área de deportes
3.1 Colaboración na organización de eventos deportivos (torneos de fútbol-sala, atletismo,
etc.).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Esgos e, en especial, a aqueles sectores que
contan con menos recursos ou que están en situación de marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas. Será requisito imprescindible, antes de empezar como voluntario, asistir a un curso de formación básica de voluntariado organizado polo concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Para contactar connosco ou ter máis información podedes pasar polo concello ou chamar ó teléfono 988 290 000, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres e preguntar por Silvia Gómez
ou Ángeles Rodríguez. Xa sabes que estamos na praza da Souteira, s/n. 32720 Esgos. O noso correo
electrónico é: volunesgos@wanadoo.com.
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CONCELLO DE LAZA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Laza (Ourense) está situado no sueste da provincia de Ourense, na comarca de Verín,
e está atravesado polo río Támega. Ten máis de vinte núcleos de poboación, nos que se reparten os
seus case dous mil habitantes. O servizo de voluntariado do concello de Laza ponse en funcionamento no ano 2003, para lle dar cobertura a unha longa tradición de voluntariado en materias de
protección civil e medio ambiente no concello, hai xa máis de dez anos.
Os voluntarios que colaboran no concello de Laza dedícanse con periodicidades diarias na maior
parte dos casos ás seguintes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Transporte sanitario.
Actuacións en situación de emerxencia e accidentes.
Protección e vixilancia ambiental.
Funcións propias de protección civil dentro e fóra do concello de Laza.
Actividades na natureza e tempo libre.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Laza e, en determinados operativos, préstanse servizos en concellos veciños e, incluso, de fóra da nosa comarca natural.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das funcións
indicadas antes. Será requisito, antes de comezar a colaboración voluntaria, superar un curso de formación básica en materia de voluntariado e de protección civil, organizado polo propio concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Queremos que coñezas o noso funcionamento e para iso podes chamar por teléfono ó 988 422 112
as 24 horas do día todos os días do ano, xa que dispomos dun servizo de atención continuada as
24 horas do día, os 365 días do ano. O noso enderezo é: concello de Laza, rúa Castiñeiro, 4. 32620
Laza (Ourense). A persoa responsable no concello en materia de voluntariado é o seu primeiro
tenente de alcalde, José Ramón Barreal Novo.
Tamén podes enviarnos os vosos correos electrónicos ó seguinte enderezo de correo: proteccióncivil@concellodelaza.org.
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CONCELLO DE MACEDA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Maceda (Ourense) está situado no interior da provincia considerado como de alta
montaña, cunha extensión de 102 km2, no que se distribúe unha poboación de 3.367 habitantes,
repartidos en 52 núcleos de poboación. A Oficina Municipal de Voluntariado de Maceda nace no ano
2002, co fin de crear un tecido social solidario participativo e sensible coas diferentes necesidades
da poboación, mediante a colaboración nas accións e servizos das diferentes concellerías, estendendo este ámbito de actuación a outras iniciativas que poidan xurdir na zona.
Dende a súa inauguración, 6 voluntarios colaboraron en diferentes momentos en actividades que se
levaron a cabo durante este tempo. Neste ano 2004 contamos cos mesmos 6 voluntarios que participan en actividades das seguintes áreas que a continuación se indican:
1. Área de cultura (Concellería de Cultura)
1.1 Colaboración na realización (organización, difusión, etc.) do Concurso para Cartel de
Voluntariado, organizado entre os nenos dos distintos colexios de Maceda.
1.2 Proxección de películas para o aproveitamento de ocio e tempo libre durante as vacacións escolares.
2. Área de servizos sociais (Concellería de Servizos Sociais)
2.1 Colaboración coa Oficina de Servizos Sociais nos programas destinados á terceira
idade: acompañamento, colaboración no tema de teleasistencia domiciliaria, etc. E
tamén participación en actividades destinadas á muller, etc

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termo municipal de Maceda e, dependendo das actividades, a
persoas maiores, nenos, mozos, muller, membros de entidades de acción voluntaria, etc. En determinadas ocasións, irán dirixidas ás persoas en situación de marxinación social ou excluídas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas no Proxecto de Voluntariado deste concello de Maceda. Será requisito necesario, antes de
empezar como voluntario, asistir a un curso de formación básica de voluntariado, organizado polo
concello de Maceda e impartido por algunha das entidades de acción voluntaria do concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Invitámoste a que contactes co noso equipo responsable do voluntariado, chamando ó teléfono do
concello 988 463 001 / 988 463 761 e preguntando por José Antonio Carballo Pose ou por Antonio
Fernández Fernández, en horario de luns a venres, de 9:00 a 15:00 horas. Estamos na rúa Toural nº
2, 32700 Maceda (Ourense).
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CONCELLO DE MANZANEDA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Manzaneda (Ourense), cos seus 650 metros de altitude, está situado xeograficamente na Galicia suroccidental, entre o profundo val que forma o río Bibei, ó leste, e os cumios da serra
de Queixa, ó sur, que rematan no límite natural de Cabeza Grande de Manzaneda, con 1.778 metros
de altitude máxima do macizo central ourensán.
Manzaneda consta de 32 núcleos de poboación agrupados en 10 parroquias, distribuídas nos 114
km2 de superficie. O número de habitantes é de 1.149.
O concello de Manzaneda está integrado na mancomunidade das terras do Navea Bibei, xunto cos
concellos da Pobra de Trives e San Xoán de Río. Os voluntarios —49 actualmente— actúan nos tres
concellos.
O programa de voluntariado do concello abrangue as seguintes áreas:
1.
2.
3.
4.
5.

Maiores.
Seguridade.
Vixilancia.
Xuventude.
Ambiente.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade, sen distinción de xénero, dispostas a traballar de maneira altruísta e gratuíta en favor de quen as necesite.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rolda da Cabarca, nº 10
32781 Manzaneda (Ourense)
Tfno.: 988 333 043 en horario de 8 a 15 horas ou 659 889 521 (servizo permanente)
Fax: 988 333 048
Correo electrónico: clemente.perez.manzaneda@eidolocal.es
Persoas de contacto: Clemente Pérez ou José Alejandro Moure Iglesias
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CONCELLO DE MELÓN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Melón, situado no extremo occidental da provincia de Ourense, pertence á comarca
do Ribeiro. O concello de Melón linda polo leste cos concellos de Arnoia e Ribadavia, polo norte
cos concellos de Avia e Avión, polo oeste co concello pontevedrés de Covelo e polo sur co concello da Cañiza.
O concello de Melón está formado por dúas parroquias, Melón e Quins, constituídas por 28 entidades de poboación que se estenden sobre 53,24 km2 e cunha poboación aproximada ós 1.600 habitantes.
O concello de Melón destaca polas súas boas comunicacións con Ourense e Vigo, a través da estrada nacional 120 e da autovía do Atlántico (A-52) e pola súa orografía, formado por vales e montañas.
Coa adscrición ó Plan galego do voluntariado para o período 2004-2005, o concello de Melón pretende a consecución dos seguintes obxectivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Promover a acción voluntaria entre a mocidade.
Crear un rexistro de voluntarios.
Realizar accións de captacións para crear un grupo de voluntarios suficiente.
Deseñar accións prioritarias sinxelas, adaptadas ás necesidades específicas.
Realizar as primeiras actuacións do grupo de voluntariado.

As actividades de voluntariado irán destinadas ás áreas de actuación que se sinalan a continuación:
1. Área de servizos sociais: acompañamento a persoas da terceira idade.
2. Área de ocio e tempo libre: colaboración en actividades lúdicas para os colectivos dos
mozos e persoas maiores.
3. Área de cultura: fomento da lectura, concursos culturais e actividades de ludoteca.
4. Área de xuventude: colaboración en programas dirixidos á xuventude.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As accións de voluntariado van dirixidas á poboación en xeral, residentes nos termos municipais de
Melón e, en particular, á xuventude e ás persoas da terceira idade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade interesadas en inscribirse no noso rexistro de voluntariado, para
a posterior colaboración nalgunha das áreas anteriormente mencionadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Para contactar connosco poñerse en contacto coa persoa responsable do programa, Alberto
Pardellas Álvarez, alcalde en funcións do concello de Melón.
Tfno.: 988 481 620
Fax: 988 481 791
Correo electrónico: melon@inorde.com
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CONCELLO DE MONTERREI
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Monterrei (Ourense) está situado ó sueste da provincia de Ourense, cunha extensión
de 118 km2, na que se distribúen as súas 16 parroquias e os seus 3.188 habitantes.
Como integrante da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín, participa no proxecto de
desenvolvemento comunitario, Provolgapor (promoción do voluntariado en Galicia e Norte de
Portugal).
A Oficina de Voluntariado é de carácter comarcal e foi creada en setembro de 2003.
Este servizo nace co fin de configurar unha rede solidaria, participativa e responsable á hora de levar
a cabo proxectos de solidariedade, mediante a participación de distintas administracións, asociacións, entidades de acción social e contando cos recursos do partenariado local.
Os proxectos que se pretenden levar a cabo son:
1. Promoción
1.1 Promoción da cultura da solidariedade a través de charlas, mesas redondas, xornadas,
etc.
1.2 Fomento do asociacionismo e asesoramento a entidades sociais, asociacións, etc.
2. Voluntariado social
2.1 Apoio complementario en proxectos sociais que se leven a cabo.
2.2 Elaboración de programas de voluntariado social centrado na terceira idade, muller,
inmigrantes, minusválidos e persoas en situación de exclusión social.
3. Voluntariado no ocio e tempo libre
3.1 Organización de actividades de ocio e tempo libre dirixidas a nenos en situación de
risco social: actividades de tempo libre, actividades educativas, campamentos itinerantes, talleres solidarios, actividades interxeracionais, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente nos termos municipais do concello de Monterrei, en función do tipo
de actividades que se leven a cabo ou para quen estean dirixidas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que queiran colaborar nas actividades previstas.
O concello organizará cursos de formación básica para voluntarios e voluntarias, impartidos por
entidades de acción social da comarca.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Fontiñas, nº 2
32618 Albarellos-Verín (Ourense)
Tfno.: 988 418 002
Persoa de contacto: Xosé Luis Suárez Conde
Correo electrónico: concello@monterrei.org
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CONCELLO DE MUÍÑOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Muíños está situado ó sur de Galicia e tamén da provincia de Ourense, da que forma
parte administrativamente. Situado no Parque Nacional da Baixa Limia-Serra do Xurés que, unido
recentemente ó veciño Parque Nacional Portugués da Peneda Gères, conforma un dos espazos naturais mellor conservados da Europa Occidental.
Limita, polo norte, cos concellos de Lobeira, e Bande; polo leste, cos da Porqueira, e Calvos de
Randín; ademais de con Portugal; polo sur, coa veciña nación de Portugal e, polo oeste, co concello de Lobios.
No concello temos algunhas persoas voluntarias no grupo de protección civil (80), que actúan nas
seguintes áreas:
1. Área de cultura: participación en xuntanzas, colaboración cos monitores de tempo libre e
animadores socioculturais.
2. Área de deportes: colaboración nas regatas de piragüismo e vela que se celebran no complexo turístico do Corgo.
3. Eventos nos que prestan a súa colaboración: festas, situacións nas que se produce aglomeración de persoas, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación do concello de Muíños, en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade interesadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza San Rosendo, s/n
32880 Mugueimes – Muíños (Ourense)
Tfno.: 988 456 403
Fax: 988 456 480
Correo electrónico: concello.muiños@eidolocal.es
Horario: 9:00 a 14:30 horas
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CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Nogueira de Ramuín, en Ourense, ten unha superficie de 99,5 km2, conta con 104 entidades de poboación e 2.565 habitantes.
A capital do concello está en Luíntra, a 20 km de Ourense. A súa situación xeográfica é un marco
incomparable, xusto no ángulo de confluencia do Sil co Miño. A súa beleza abraia a todos os visitantes que, ano tras ano, se deixan ver polas nosas terras e que admiran dun xeito moi especial tanta
natureza, nun mundo onde o asfalto prima sobre todas as cousas.
O tema do voluntariado, nun concello fermoso pero moi disperso, está pouco a pouco cobrando
unha maior importancia, sobre todo dende o ano 2002, co que pretendemos que a cooperación, a
solidariedade e a participación formen parte dos novos voluntarios que se acheguen ata o noso concello.
Actualmente, contamos con voluntarios de distintas idades, pero hai un incremento de voluntariado
xuvenil, sobre todo en épocas de verán.
Trinta persoas son as que, habitualmente e repartidas en todo o ano, traballan e colaboran como
voluntarias nas seguintes áreas:
1. Área de servizos sociais (acompañamento ás persoas maiores, colaboración co equipo de
servizos sociais do concello, actividades do centro de día, servizos con sectores de
risco...).
2. Área de ocio e tempo libre (tarefas dedicadas ó turismo, campañas de animación á lectura,
fomento do asociacionismo...).
3. Área de protección civil (colaboración en actividades do concello, actividades de prevención ós cidadáns...).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación en xeral, pero sobre todo a persoas que teñen as súas capacidades limitadas e
persoas en situación de risco.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que teñan ganas de facer algo polos demais de forma desinteresada.
As vías serán definidas polo equipo de servizos sociais do concello: educadora social e traballadoras sociais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Se estades animados, hai moita xente que está esperando o voso apoio.
O noso teléfono é 988 201 122 e preguntando por Luz Rodríguez (a educadora social responsable
do programa de voluntariado) ou ben por calquera persoa do equipo de servizos sociais resolveremos as vosas dúbidas.
Correo electrónico: concello.nogueiraderamuin@eidolocal.es
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CONCELLO DE OÍMBRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O termo municipal do concello de Oímbra sitúase xeograficamente ó sur da provincia de Ourense e
limita cos concellos de Verín e Monterrei e coa fronteira de Portugal. Ocupa unha extensión de 72
km2, ten unha poboación de 1.999 habitantes e componse de 9 núcleos de poboación.
Como concello integrante da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín participa nun
proxecto de desenvolvemento comunitario, Provolgapor, que ten por obxecto a promoción e o
fomento do voluntariado en Galicia e no Norte de Portugal.
1. Promoción
1.1 Sensibilización con proxectos de solidariedade a través de charlas, mesas redondas,
xornadas, etc.
1.2 Fomento do asociacionismo e asesoramento a entidades sociais, asociacións, etc.
2. Voluntariado no ocio e tempo libre
2.1 Organización de actividades de ocio e tempo libre con monitores voluntarios e dirixidas a rapaces en situación de risco ou exclusión social: campamentos urbanos, talleres de animación á lectura, campamentos itinerantes, talleres solidarios, actividades
interxeracionais, etc.
3. Voluntariado de servizos sociais
3.1 Apoio complementario en proxectos sociais que se están a levar a cabo.
3.2 Elaboración de programas de voluntariado social centrado na terceira idade, muller,
inmigrantes, minusválidos e persoas en situación de exclusión social.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente nos termos municipais do concello de Oímbra, en función do tipo
de actividades que se leven a cabo ou para quen estean dirixidas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que queiran colaborar nas actividades previstas e as entidades
ou asociacións que amosen interese por este tipo de actividades.
O concello organizará cursos de formación básica para voluntarios, impartidos por entidades de
acción social da comarca.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. do Carregal, nº 3
32613 Oímbra (Ourense)
Tfno.: 988 426 160
Persoa de contacto: Alfonso Villarino Rodríguez
Correo electrónico: oimbra@inorde.com
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CONCELLO DE OURENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Ourense está situado no noroeste da provincia de Ourense.
A Oficina Municipal do Voluntariado nace no ano 2002, co fin de sensibilizar a sociedade sobre a
importancia do voluntariado e de facilitar a incorporación ás entidades das persoas que se ofrecen
a ser voluntarios, así como de impulsar a creación de novas entidades de voluntariado e intercambiar experiencias de voluntariado entre os diferentes sectores, que permitan unha maior presenza da
acción voluntaria.
A bolsa de voluntarios coa que contamos non é demasiado extensa, pero está en continuo crecemento. Os voluntarios colaboran nas seguintes áreas:
1. Educación: programa de animación á lectura, Coñece a túa cidade, Días con nome propio,
programa de teatro e cine na escola, programa verde, educación viaria (adultos e escolares), programa de apoio educativo, bibliotecas escolares, charlas, programa de música na
escola, saídas didácticas, programa Aprendamos os dereitos como consumidores, programas de ocio e tempo de lecer.
2. Cultura: bibliotecas, música (concertos), teatro, información sobre o Camiño de Santiago,
colaboración co festival de cine.
3. Ambiente: cumio de medio ambiente, protección do medio ambiente, colaboración en mantemento de xardíns, Día Mundial do Medio Ambiente, programa verde.
4. Deportes: promoción da participación xuvenil, programa de educación nos hábitos, saúde
e deporte.
5. Servizos sociais
5.1 Infancia: colaboración no Día Internacional dos Dereitos do Neno, colaboración nas
campañas de recollida de xoguetes.
5.2 Terceira idade: programa de acompañamento domiciliario, colaboración en actividades
de servizos sociais (teatro, pintura, manualidades, animación á lectura, habilidades
sociais, natación, ximnasia...).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas á poboación en xeral e, dependendo das actividades, a nenos,
mozos, maiores, membros de entidades de acción voluntaria, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de dezaseis anos que estean interesadas en colaborar nalgunha das áreas
indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Contactando cos coordinadores da Oficina Municipal do Voluntariado (Javier F. Quintas ou Ana I.
Pérez), pasando polas nosas oficinas na rúa Arcediagos, nº 3, 2º esquerda ou chamando ó teléfono
988 388 131 ou no Fax: 988 388 130. Tamén en: voluntariado@concelloourense.org.
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CONCELLO DE PADRENDA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Padrenda (Ourense) está situado ó sur de Ourense, cunha extensión de 57 km2, na que
se distribúen as súas 7 parroquias e os seus 2.700 habitantes.
A Oficina Municipal de Voluntariado de Padrenda nace a finais do ano 2003, co fin de crear un tecido social solidario, participativo e sensible nos seguintes ámbitos: protección da nosa natureza e
voluntariado civil ante calquera imprevisto.
Dado o escaso tempo que leva funcionando, esta oficina está aínda intentando poñerse en marcha e
é por isto polo que resulta case imposible facer unha valoración completa.
As áreas que atende son as seguintes:
1. Área da natureza
1.1 Actuacións e medidas que revaloricen o noso contorno natural: os bosques, montes,
ríos...
1.2 Vixilancia e protección do noso patrimonio natural-paisaxístico.
2. Voluntariado civil
2.1 Accións de protección, asistencia, sinalización, etc. ante calquera imprevisto, sexa da
natureza que sexa (ambiental, climatolóxica, civil...).
2.2 Cooperación ante eventos culturais, deportivos, solidarios...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais deste concello.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas entre os 18 e os 65 anos, dispostas a perder un pouco do seu tempo en accións
solidarias, en beneficio do resto e interesadas nalgunha das áreas anteriormente indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Para contactar connosco podes chamar ó teléfono do concello (988 494 783) e preguntar por voluntariado no concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas, calquera día da semana. Tamén podes deixar
a túa mensaxe na web: www.Padrenda.org, no apartado dedicado ó foro.
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CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Pereiro de Aguiar (Ourense) está situado na marxe esquerda do río Miño, cunha extensión de 62,5 km2, na que se distribúen as súas 13 parroquias e os seus 5.403 habitantes. A Oficina
de Voluntariado de Pereiro de Aguiar nace co fin de crear un tecido social solidario, participativo e
sensible coas diferentes necesidades da poboación, mediante a colaboración nas accións e servizos
das diferentes concellerías.
Dende a súa inauguración, 38 persoas voluntarias colaboraron en diferentes momentos e actividades. Neste ano, contamos con 18 persoas voluntarias cunha colaboración semanal nalgunha das
actividades das seguintes áreas:
1. Área de servizos sociais
1.1 Apoio a mulleres en situación de marxinación na adquisición de hábitos e habilidades
sociais.
1.2 Acompañamento e visitas a persoas en soidade.
2. Área de ocio
2.1 Colaboración con monitores de tempo libre na dinamización das bibliotecas municipais mediante actividades de animación á lectura.
3. Área de medio ambiente
3.1 Actividades de prevención de incendios.
3.2 Limpeza de espazos naturais.
4. Área de deportes e educación
4.1 Colaboración coa educadora de familia en actividades de apoio educativo a nenos en
situación de marxinación social.
4.2 Colaboración na organización de eventos deportivos municipais (maratón popular, torneo de xadrez, escola de atletismo, etc.).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Pereiro de Aguiar e, dependendo das actividades, a nenos, maiores, mozos, membros de entidades de acción voluntaria, etc. En ocasións, a
persoas en situación de marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con nós nalgunha das áreas
indicadas e posuír aptitudes para levar a cabo a actividade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Gustaríanos que vises como funcionamos. Por iso, invitámoste a que contactes co noso equipo responsable de voluntariado, chamando ó teléfono 988 259 385 e preguntando por María, en horario
de 9-14 horas, de luns a venres. Xa sabes que estamos na praza do Concello, s/n 32710. O noso
correo electrónico é: concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es.
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CONCELLO DA POBRA DE TRIVES
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello da Pobra de Trives está situado ó nordeste da provincia de Ourense, cunha extensión de
83,21 km2, na que se distribúen 20 parroquias e os seus 2.734 habitantes. A maioría da poboación
concéntrase na capitalidade. Ó ser un municipio turístico, a estacionalidade condiciona a poboación,
polo que en verán, por exemplo, a poboación pode chegar a triplicarse.
O municipio conta coa única estación de esquí de Galicia, polo que é preciso garantir a seguridade
dos usuarios desta estación que, en tempada alta, poden chegar ás 3.000 persoas.
O concello da Pobra de Trives está integrado na mancomunidade das terras do Navea Bibei, xunto
cos concellos de San Xoán de Río e Manzaneda. Os voluntarios —49 nestes momentos— actúan
nos tres concellos.
O programa de voluntariado do concello abarca as seguintes áreas:
1.
2.
3.
4.
5.

Maiores.
Seguridade.
Vixilancia.
Xuventude.
Ambiente.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade, sen distinción de xénero, dispostas a traballar de maneira altruísta e gratuíta en favor de quen as necesite.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Paseo de San Roque, nº 4
32780 A Pobra de Trives (Ourense)
Tfno.: 988 330 000 en horario de 8:30 a 15 horas - 659 889 521 (servizo permanente)
Fax: 988 331 010
Correo electrónico: ctrives@teleline.es
Persoa de contacto: José Alejandro Moure Iglesias
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CONCELLO DE PORQUEIRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Porqueira está situado ó sur da provincia de Ourense, ten unha extensión de 41,9 km2,
está integrado por 20 núcleos de poboación, atópase agrupado na mancomunidade da Limia e conta
cunha poboación de 1.168 habitantes.
Como concello integrante da mancomunidade, a Oficina de Voluntariado é de carácter comarcal, foi
creada en setembro de 2003 e está situada en Xinzo de Limia. Este servizo nace co fin de configurar unha rede solidaria, participativa e susceptible de accións voluntarias, mediante a colaboración
das distintas administracións, asociacións, entidades..., optimizando recursos do partenariado local.
Os programas que se levan a cabo, coa colaboración de 10 persoas voluntarias, son especificados
a continuación:
1. Participa, como concello integrado na mancomunidade da Limia, no programa
Provolgapor: promoción do voluntariado en Galicia e Norte de Portugal. Interreg III A
España-Portugal.
Este programa ten por obxecto verificar, mediante un proxecto piloto de investigaciónacción, a capacidade do nivel local para fomentar a solidariedade dos cidadáns, a través da
acción voluntaria organizada e das actividades de axuda mutua e asociacionismo.
2. Voluntariado cultural
2.1 Iª Xornadas sobre saúde, impartidas por voluntarios.
2.2 Campaña de sensibilización solidaria. Mesas redondas informativas e de concienciación, coa colaboración de persoal voluntario.
2.3 Datas sinaladas. Participación de voluntarios na preparación de festas, magosto...
3. Voluntariado social
3.1 En colaboración cos servizos sociais da mancomunidade, estase levando a cabo un
Programa de respiro familiar.
3.2 Campaña de Nadal 2003. Campaña de Nadal 2003. Este proxecto pretende ser un referente para anos posteriores e consiste na recollida e no posterior repartimento de alimentos non perecedoiros e de xoguetes entre as familias menos favorecidas da comarca, coa axuda de voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral. En función dos obxectivos e da natureza dos proxectos e/ou actividades, estas
estarán dirixidas a determinados colectivos, nenos, mozos, persoas en risco social, terceira idade...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquedanzas solidarias, activa e comprometida, disposta a compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Porqueira: Estrada Xinzo a Bande, Forxa | 32642 Porqueira (Ourense) | Tfno.: 988
466 102 | Persoa de contacto: Mercedes Gándara Rodríguez
Oficina de Voluntariado Comarcal: Curros Enríquez, nº 17 | 32630 Xinzo de Limia (Ourense) |
Tfno.: 988 461 384 | Persoa de contacto: Ana Rivero González | Correo electrónico: anarigo@terra.es
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CONCELLO DE PUNXÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Punxín pertence á comarca do Carballiño, provincia de Ourense, consta dunha extensión de 17 km2, na que se distribúen as súas 6 parroquias e os seus 975 habitantes, está situado
nun val á beira do río Barbantiño e dista uns 17 quilómetros da capital. Posúe unhas comunicacións
fluídas favorecidas polo feito de cruzar o termo municipal a estrada nacional 541, de Ourense a
Pontevedra. A Oficina Municipal de Voluntariado de Punxín nace no ano 2003 a través do proxecto
Provolgapor, coa intención de crear unha rede de voluntariado que una Galicia co Norte de Portugal,
ademais de pretender espertar na poboación a conciencia solidaria, participativa e sensible coas
necesidades dos nosos habitantes.
Dende a súa recente creación, a Oficina de Voluntariado de Punxín dedícase a labores de promoción
e difusión dentro do propio concello. Tamén se pretende conseguir un número de persoas estable
para realizar actividades nas distintas áreas que se indican a continuación:
1. Área de saúde: conseguir unha mellora na calidade de vida das persoas que viven na nosa
vila
2. Área de protección civil: Prestar servizos de apoio e axuda nas actuacións da comunidade;
Colaboración con campañas e eventos municipais.
3. Área de xuventude: Actividades de colaboración e apoio en proxectos socioculturais e
deportivos; Divulgar e sensibilizar os mozos sobre a acción voluntaria; Estimular valores
de participación, solidariedade, responsabilidade, liberdade…, na poboación xuvenil.
4. Área social: Apoio a aquelas persoas ou grupos en situación de marxinación ou que sofren
algunha carencia ou desatención; Axuda a persoas maiores que se atopan soas ou desatendidas e que son bastante numerosas no noso concello.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Os nosos proxectos van dirixidos á poboación en xeral que reside no noso termo municipal. Cada
actividade depende do grupo ó que vaia dirixida: nenos, mozos, persoas maiores, persoas en situación de marxinación social…

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas que residan no concello (mozos, nenos, maiores…) e que estean interesadas en colaborar con algunha das actividades que nel se desenvolven. O único requisito imprescindible antes de iniciar a actividade como voluntario é a realización dun curso de formación básica de
voluntariado, que será organizado e impartido nas dependencias do concello, cando se teña un
número mínimo de persoas que asistan a este.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Como somos unha oficina de recente creación e aínda estamos empezando necesitamos axuda de
todas aquelas persoas dispostas a colaborar con nós. Por iso, invitámoste a que cando teñas un
momento te acerques ás dependencias municipais, onde poderás falar con Sonia Martínez (técnico
de promoción do voluntariado), quen te informará e orientará das actividades que se poden realizar,
en horario de 9-14:30 horas, de luns a venres.
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CONCELLO DE QUINTELA DE LEIRADO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Quintela de Leirado está situado ó sueste da provincia de Ourense, facendo fronteira
con Portugal. Está formado por cinco parroquias e conta cunha poboación de case 800 veciños.
A finais do ano 2003, decidiuse rexistrar o concello como entidade de acción voluntaria, polo que
inda estamos organizando o seu funcionamento.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas futuras actuacións estarán destinadas á poboación en xeral —infancia, xuventude, terceira idade— residente no termo municipal de Quintela de Leirado, en situacións especiais de emerxencia social, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
A entidade de acción voluntaria do concello de Quintela de Leirado está aberta a todas as persoas
que estean interesadas en colaborar nas súas diferentes actividades, sempre que sexan maiores de
idade.
Está previsto formar os voluntarios que desexen colaborar con nós, antes de comezar as súas actuacións.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Leirado, s/n
32814 Quintela de Leirado (Ourense)
Tfno.: 988 493 500 (de 9 a 14 horas de luns a venres)
Correo electrónico: concello.quinteladeleirado@eidolocal.es
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CONCELLO DE RAMIRÁS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Ramirás sitúase a 34 quilómetros de Ourense e a súa principal vía de comunicación é a C–531
Xinzo–Vilagarcía de Arousa. Está situado no val do río Tuño, á esquerda do río Arnoia. Limita polo
norte co concello de Cartelle, polo sur con Quintela de Leirado, polo leste con Celanova e polo oeste,
co concello de Gomesende.
O municipio de Ramirás ocupa unha extensión duns 40 km, nos que se concentra unha poboación
de 2.100 habitantes, repartida en 10 parroquias e 78 entidades de poboación.
A Oficina Municipal de Voluntariado nace no ano 2003, co fin de mellorar as características socioculturais e de vida da poboación máis necesitada nun territorio eminentemente rural e a través da
creación dun grupo solidario.
Neste momento, cóntase con 10 voluntarios maioritariamente rapaces mozos e mulleres, que colaboran nas seguintes actividades:
1. Actividades sociais: Programa de axuda a domicilio a persoas maiores, co fin de supervisar que estean cubertas as súas necesidades básicas; Programa de acompañamento social
no domicilio de persoas maiores (programa de lecturas, memoria, paseos e xogos);
Repartimento de xoguetes e pezas de vestir a familias con problemas de pobreza ou desarraigamento social.
2. Actividades ambientais: Programa de limpeza e recollida de lixo nas beiras dos ríos, áreas
recreativas e rutas de sendeirismo do concello de Ramirás; Divulgación de boas prácticas
ambientais e de recollida selectiva do lixo.
3. Actividades culturais: Cooperación e organización de actividades culturais, educativas e
divulgativas para mozos e mozas nos meses de verán.
4. Actividades de cooperación e animación: Organización de xuntanzas formativas dirixidas ás
persoas interesadas na participación en actividades voluntarias; Organización de cursos e
actividades de animación sociocultural para voluntarios; Divulgación e publicidade sobre a
posta en marcha do programa de voluntariado, organizado para o concello de Ramirás.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral do municipio de Ramirás; aínda que, en función das actividades programadas,
a persoas maiores, á xuventude, a aquelas familias en situación de desarraigamento social e ós propios voluntarios.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das áreas indicadas. A formación necesaria para participar en actividades voluntarias estará organizada polo concello de Ramirás.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Se vostede está interesado en participar como voluntario no noso programa de actividades, pódese
pór en contacto co concello de Ramirás. Os nosos datos son:
O Picouto, s/n | 32810 Ramirás (Ourense) | Tfno.: 988 491 523 | Fax: 988 478 604
Persoa responsable do voluntariado: Susana Selas Fernández | Luns-vernes de 9:00 a 14:00 horas
Correo electrónico: susana.selas.ramiras@eidolocal.es
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CONCELLO DE RIBADAVIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Ribadavia está situado ó oeste de Ourense, cunha extensión de 25 km2, na que se distribúen as súas 7 parroquias e os seus 5.888 habitantes. A Oficina Municipal de Voluntariado de
Ribadavia nace no ano 2003, co fin de crear un tecido social solidario, participativo e sensible coas
diferentes necesidades da poboación, mediante a colaboración nas accións e servizos das diferentes concellerías.
Dende a súa inauguración, 28 persoas voluntarias colaboraron en diferentes momentos e actividades. Este ano contamos con 4 voluntarios, cunha colaboración semanal nalgunha das actividades
das áreas que se indican a continuación:
1. Área de cultura (Concellería de Cultura e Turismo)
1.1 Información e difusión turística e cultural de Ribadavia.
1.2 Colaboración en actividades turísticas e culturais.
2. Área de deportes (Concellería de Deportes)
2.1 Realización de campamentos urbanos.
2.2 Realización dos Xogos Comarcais do Ribeiro.
2.3 Adestramentos deportivos a nenos.
3. Área de xuventude – voluntariado internacional (Concellería de Xuventude)
3.1 Apoio ós profesionais que traballan na Oficina Municipal de Información Xuvenil
(Omix) e na Oficina Municipal de Información Turística (Omit).
3.2 Asesoramento a mozos e mozas en temas de subvencións.
3.3 Actividades de animación sociocultural, en áreas rurais con nenos e mozos, teatro,
excursións.
3.4 Colaboración en intercambios culturais internacionais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Van dirixidas á poboación residente no termo municipal de Ribadavia, así como ós demais concellos da comarca do Ribeiro e, dependendo das actividades as actuacións, van dirixidas a nenos,
maiores, mozos, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Voluntarios nacionais: todas as persoas maiores de 15 anos que estean interesadas en colaborar con
algunha das actividades realizadas nas áreas indicadas.
Voluntarios internacionais: a través do Servizo de Voluntario Europeo. Os requisitos son: idade entre
os 18-25 anos, adaptabilidade para vivir nun contorno rural, capacidade para traballar en grupo, dispoñibilidade para viaxar e ter capacidade para relacionarse con mozos e mozas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Invitámoste a que contactes co noso equipo responsable de voluntariado, chamando ó teléfono do
concello 988 477 100 e preguntando por Francisco Javier Pérez Martínez (responsable da Oficina
Municipal de Información Xuvenil). Estamos na Praza Maior, s/n. 32400 Ribadavia (Ourense). O
noso correo electrónico é omix_ribadavia@yahoo.com.
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CONCELLO DE RIÓS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Riós (Ourense) está situado no sur da provincia de Ourense, nas fronteirizas comarcas de Verín e Conso-Frieiras, cunha extensión de 112 km2, na que se distribúen as súas 35 entidades de poboación, agrupadas en 8 parroquias, e os seus 2.096 habitantes.
A Oficina Municipal de Voluntariado de Riós nace no ano 2004, polo que se está constituíndo co fin
de captar voluntarios, promover a formación necesaria para que os voluntarios desenvolvan as
accións, facilitar e promover o acceso a actividades de voluntariado no concello, potenciar accións
voluntarias, dotar o concello dun tecido de voluntariado eficaz na busca dunha mellora na calidade
de vida dos colectivos e informar e orientar de temas de voluntariado.
Contamos cunha colaboración semanal nalgunha das áreas seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Servizos sociais.
Cultura.
Xuventude.
Saúde.
Ocio e tempo libre.
Medio ambiente.
Protección civil.
Educación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Riós e, dependendo das actividades, a
nenos, maiores, mozos, membros de entidades de acción voluntaria, etc. En ocasións, a persoas en
situación de marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas. Será requisito imprescindible, antes de empezar como voluntario, asistir a un curso de formación básica de voluntariado organizado polo concello e impartido por algunha das entidades de
acción voluntaria do concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Para contactar con nós poden dirixirse, preguntando por Francisco Armando Veiga Romero ou
Noelia Barreira Rúa, en horario de 9-14 horas, de luns a venres, ó concello de Riós, na praza Xosé
Antón nº 139. 32611 Riós (Ourense) ou no teléfono 988 425 032, Fax: 988 425 145, correo electrónico: concello_rios@interbook.net.
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CONCELLO DE RUBIÁ
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Rubiá está situado no extremo máis nororiental da provincia de Ourense, incluído dentro da base espacial da comarca de Valdeorras. Unha gran parte do seu territorio limita co Bierzo, na
provincia de León e a outra cos concellos de Carballeda e o Barco de Valdeorras.
Ten unha extensión de 101,6 km2, onde se acollen un total de 1.937 habitantes repartidos en 10
parroquias pertencentes á diocese de Astorga, e 18 núcleos de poboación: Oulego, Robledo, Real,
Porto, Biobra, Covas, Vilar de Silva, Veiga de Cascallá, Castelo, Barrio, Pardollán, Sobredo,
Quereño, Vilar de Xeos, O Val, A Tapada, Trambasaugas e Rubiá.
Está atravesado de leste a oeste pola N-120 e hai dúas estacións da liña de ferrocarril Palencia-A
Coruña, en Quereño e en Covas.
A vila de Rubiá exerce a capitalidade do concello e dista 118 quilómetros de Ourense.
A nosa experiencia en accións de voluntariado é escasa, debido á recente implantación do servizo e
conta coa participación de cinco persoas voluntarias.
1. Accións de divulgación.
2. Accións encamiñadas a lles facer chegar alimentos ás persoas máis necesitadas.
3. Accións de control.
4. Accións de educación.
5. Accións de educación familiar.
6. Accións encamiñadas a detectar e a erradicar o consumo de drogas ilegais.
7. Accións encamiñadas á prestación de axuda no fogar.
8. Accións á axuda e á mellora dos servizos sociais.
8.1 Servizo de Información, Orientación e Valoración (SIO).
8.2 Servizo de Convivencia e Reinserción Social.
8.3 Servizo de Cooperación Social.
9. Accións de servizos administrativos.
10. Accións de información.
11. Accións de colaboración.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no noso concello de Rubiá e, dependendo das actividades, a nenos,
maiores, mulleres, persoas en situación de marxinación social, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todos os maiores de idade que estean interesados en colaborar connosco, en calquera das áreas que
se traballan, con tempo e ganas suficientes para participar nas actividades programadas e outras que
se poidan programar.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Pódese contactar con nós chamando ó teléfono do concello (988 324 146) e preguntando pola responsable Eva Canal, en horario de luns a venres de 9 a 14 horas, ou no propio concello nas oficinas municipais sitas na rúa Campo, 8. 32310 Rubiá. Podes contactar tamén a través do correo electrónico (concello.rubia@eidolocal.es).
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CONCELLO DE SAN XOÁN DE RÍO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de San Xoán de Río está situado na comarca de Terras de Trives, ó nordeste da provincia de Ourense. Ten unha extensión de 60,09 km2, que se distribúen en 9 parroquias e 59 lugares e
conta cunha poboación de 873 habitantes.
A dispersión da poboación é moi elevada. Nos períodos vacacionais a poboación dalgúns lugares
pode chegar a duplicarse.
O concello de San Xoán de Río está integrado na mancomunidade das terras do Navea Bibei, xunto
cos concellos de Pobra de Trives e Manzaneda. Os voluntarios, 49 actualmente, actúan nos tres concellos.
O programa de voluntariado do concello abarca as seguintes áreas:
1.
2.
3.
4.
5.

Maiores.
Seguridade.
Vixilancia.
Xuventude.
Medio ambiente.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade, sen distinción de xénero, dispostas a traballar de maneira altruísta e gratuíta en favor de quen as necesite.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza da Constitución, nº 1
32770 San Xoán de Río (Ourense)
Tfno.: 988 346 002, en horario de 8:30 a 15 horas ou 659 889 521 (servizo permanente)
Fax: 988 346 130
Correo electrónico: sxoanrio@teleline.es
Persoa de contacto: Estrella Fernández Gómez ou José Alejandro Moure Iglesias
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CONCELLO DE SANDIÁS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Sandiás está situado ó sur da provincia de Ourense, ten unha extensión de 53,2 Km2,
está integrado por 17 núcleos de poboación, atópase agrupado na mancomunidade da Limia e conta
cunha poboación de 1.665 habitantes.
Como concello integrante da mancomunidade, a Oficina de Voluntariado é de carácter comarcal, foi
creada en setembro de 2003 e está situada en Xinzo de Limia. Este servizo nace co fin de configurar unha rede solidaria, participativa e susceptible de accións voluntarias, mediante a colaboración
das distintas administracións, asociacións, entidades..., optimizando recursos do partenariado local.
Os programas que se levan a cabo, coa colaboración de 10 persoas voluntarias, especifícanse a continuación:
1. Participa, como concello integrado na mancomunidade da Limia, no programa
Provolgapor, promoción do voluntariado en Galicia e Norte de Portugal. Interreg III A
España-Portugal.
Este programa ten por obxecto verificar, mediante un proxecto piloto de investigaciónacción, a capacidade do nivel local para fomentar a solidariedade dos cidadáns a través da
acción voluntaria organizada e das actividades de axuda mutua e asociacionismo.
2. Voluntariado cultural
2.1 Iª Xornadas sobre saúde, impartidas por voluntarios.
2.2 Campaña de sensibilización solidaria. Mesas redondas informativas e de concienciación, coa colaboración de persoal voluntario.
3. Voluntariado social
3.1 En colaboración cos servizos sociais da mancomunidade, estase levando a cabo un
Programa de respiro familiar.
3.2 Campaña de Nadal 2003. Este proxecto pretende ser un referente para anos posteriores
e consiste na recollida e no posterior repartimento de alimentos non perecedoiros e de
xoguetes entre as familias menos favorecidas da comarca, coa axuda de voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, en función dos obxectivos e da natureza dos proxectos e/ou actividades, estas
estarán dirixidas a determinados colectivos, nenos, mozos, persoas en risco social, terceira idade...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquedanzas solidarias, activa e comprometida, disposta a compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Sandiás
Oficina de Voluntariado Comarcal
32702 Sandiás (Ourense)
Curros Enríquez, nº 17
Tfno.: 988 465 001
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Persoa de contacto: Concepción Méndez Gándara
Persoa de contacto: Ana Rivero González
Tfno.: 988 461 384
Correo electrónico: anarigo@terra.es
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CONCELLO DE SARREAUS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Sarreaus está situado ó sur da provincia de Ourense, ten unha extensión de 74,6 Km2, está configurado por 19 aldeas, atópase agrupado na mancomunidade da Limia e conta cunha poboación de
1.876 habitantes.
Como concello integrante da mancomunidade, a Oficina de Voluntariado é de carácter comarcal, foi
creada en setembro de 2003 e está situada en Xinzo de Limia. Este servizo nace co fin de configurar unha rede solidaria, participativa e susceptible de accións voluntarias, mediante a colaboración
das distintas administracións, asociacións, entidades..., optimizando recursos do partenariado local.
Os programas que se levan a cabo, coa colaboración de 10 persoas voluntarias, especifícanse a continuación:
1. Participa, como concello integrado na mancomunidade da Limia, no programa
Provolgapor, promoción do voluntariado en Galicia e Norte de Portugal. Interreg III A
España-Portugal.
Este programa ten por obxectivo verificar, mediante un proxecto piloto de investigaciónacción, a capacidade do nivel local para fomentar a solidariedade dos cidadáns a través da
acción voluntaria organizada e das actividades de axuda mutua e asociacionismo.
2. Voluntariado cultural
2.1 Iª Xornadas sobre saúde, impartidas por voluntarios.
2.2 Campaña de sensibilización solidaria. Mesas redondas informativas e de concienciación, coa colaboración de persoal voluntario.
2.3 Datas sinaladas. Participación de voluntarios na preparación de festas, actividades culturais...
3. Voluntariado social
3.1 En colaboración cos servizos sociais da mancomunidade, estase levando a cabo un
Programa de respiro familiar.
3.2 Campaña de Nadal 2003. Este proxecto pretende ser un referente para anos posteriores
e consiste na recollida e no posterior repartimento de alimentos non perecedoiros e de
xoguetes entre as familias menos favorecidas da comarca, coa axuda de voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, en función dos obxectivos e da natureza dos proxectos e/ou actividades,
estas estarán dirixidas a determinados colectivos, nenos, terceira idade...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquedanzas solidarias, activa e comprometida, disposta a compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Sarreaus
Rúa Ourense, nº 40
32631 Sarreaus (Ourense)
Tfno.: 988 454 002
Persoa de contacto: José Ángel Garrido Pérez
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Oficina de Voluntariado Comarcal
Curros Enríquez, nº 17
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Tfno.: 988 461 384
Persoa de contacto: Ana Rivero González
Correo electrónico: anarigo@terra.es

CONCELLO DE TOÉN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Toén (Ourense) ten unha extensión aproximada de 59 km2, conta cunha poboación de
2.700 habitantes, dispersados en 38 núcleos de poboación e 8 parroquias, e dista uns 10 km2 da
cidade de Ourense. A agrupación local de protección civil nace no ano 2002, co fin de dispoñer dun
grupo de auxilio civil para garantir a coordinación preventiva e operativa respecto da protección de
persoas e bens ante os danos producidos polas situacións de emerxencia nos casos de grave risco,
catástrofe ou calamidade pública, sen esquecer todo tipo de emerxencias menores, mediante a realización de actividades que as permitan evitar, reducir os seus efectos, reparar os danos e, se é o
caso, contribuír a corrixir as súas causas produtoras. E achegan a súa colaboración:
1. Área de familia (Concellería de Servizos Sociais).
2. Apoio a mulleres en situación de marxinación na adquisición de hábitos e habilidades
sociais.
3. Axuda ós maiores e ás persoas con minusvalía.
4. Colaboración coa educadora de familia en actividades de apoio educativo a nenos en situación de marxinación social, familias con menores en situación de risco...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Toén e, dependendo das actividades, a
nenos, maiores, mozos, asociacións veciñais, etc.
En ocasións, a persoas en situación de marxinación social, minusvalía física ou psíquica.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas. Será requisito imprescindible asistir a un curso de formación básica de voluntariado organizado polo concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Gustaríanos que vises como funcionamos. Por iso, invitámoste a que contactes co noso equipo responsable de protección civil, chamando ó teléfono do concello (988 261 074) e preguntando por
Beatriz Cruz en horario flexible. Xa sabes que estamos na rúa Ribadela, 1, 32930 e tamén en
www.concello.toeneidolocal.es
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CONCELLO DE TRASMIRAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Trasmiras sitúase ó sur da provincia de Ourense, conta cunha extensión de 55,5 Km2,
está integrado por 18 núcleos de poboación, atópase agrupado na mancomunidade da Limia e ten
unha extensión de 1.880 habitantes.
Como concello integrante da mancomunidade, a Oficina de Voluntariado é de carácter comarcal, foi
creada en setembro de 2003 e está situada en Xinzo de Limia. Este servizo nace co fin de configurar unha rede solidaria, participativa e susceptible de accións voluntarias, mediante a colaboración
das distintas administracións, asociacións, entidades..., optimizando recursos do partenariado local.
Os programas que se levan a cabo, coa colaboración de 10 persoas voluntarias, especifícanse a continuación:
1. Participa, como concello integrado na mancomunidade da Limia, no programa
Provolgapor, promoción do voluntariado en Galicia e Norte de Portugal. Interreg III A
España-Portugal.
Este programa ten por obxecto verificar, mediante un proxecto piloto de investigaciónacción, a capacidade do nivel local para fomentar a solidariedade dos cidadáns, a través da
acción voluntaria organizada e das actividades de axuda mutua e asociacionismo.
2. Voluntariado cultural
2.1 Iª Xornadas sobre saúde, impartidas por voluntarios.
2.2 Campaña de sensibilización solidaria. Mesas redondas informativas e de concienciación, coa colaboración de persoal voluntario.
2.3 Actuacións musicais. Visitas a centros hospitalarios, cárceres, etc. no Nadal, por parte
de voluntarios, con actuacións musicais.
3. Voluntariado social
3.1 En colaboración cos servizos sociais da mancomunidade, estase levando a cabo un
Programa de respiro familiar.
3.2 Campaña de Nadal 2003. Este proxecto pretende ser un referente para anos posteriores
e consiste na recollida e no posterior repartimento de alimentos non perecedoiros e de
xoguetes entre as familias menos favorecidas da comarca, coa axuda de voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, en función dos obxectivos e da natureza dos proxectos e/ou actividades,
estas estarán dirixidas a determinados colectivos, nenos, terceira idade...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquedanzas solidarias, activa e comprometida, disposta a compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Trasmiras
Avda. Otero Pedraio
32082 Trasmiras (Ourense)
Tfno.: 988 445 000
Persoa de contacto: Adolfo Sueiro Suárez
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Oficina de Voluntariado Comarcal
Curros Enríquez, nº 17
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Tfno.: 988 461 384
Persoa de contacto: Ana Rivero González
Correo electrónico: anarigo@terra.es

CONCELLO DE VERÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O termo municipal de Verín sitúase xeograficamente ó sur da provincia de Ourense, ocupa unha
extensión de 93,87 km2 e ten unha poboación de 14.023 habitantes, composta por 18 núcleos de
poboación.
O concello de Verín forma parte da mancomunidade de Verín e a súa Oficina de Voluntariado é de
carácter comarcal, creouse no 2003 e sitúase na sede da mancomunidade, no concello de Verín.
Un dos obxectivos principais desta oficina é verificar a capacidade local para levar a cabo proxectos
de solidariedade e crear unha rede social.
Entre as actividades que se están a levar a cabo destacan:
1. Promoción
1.1 Promoción da cultura da solidariedade a través de charlas, mesas redondas, xornadas,
etc.
1.2 Fomento do asociacionismo e asesoramento a entidades sociais, asociacións, etc.
2. Voluntariado social
2.1 Apoio complementario en proxectos sociais que se están a levar a cabo.
2.2 Elaboración de programas de voluntariado social centrado na terceira idade, muller,
inmigrantes, minusválidos e persoas en situación de exclusión social.
3. Voluntariado no ocio e tempo libre
3.1 Organización de actividades de ocio e tempo libre con monitores voluntarios.
3.2 Campamentos urbanos, ludotecas, campamentos itinerantes, talleres solidarios, actividades interxeracionais, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais do concello de Verín, en función do tipo de
actividades que se leven a cabo ou para quen estean dirixidas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que queiran colaborar nas actividades previstas.
O concello organizará cursos de formación básica para voluntarios, impartidos por entidades de
acción social da comarca.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza do Concello, nº 1 ou R/ Muralla, s/n-Galerías Portas de Madrid
32600 Verín (Ourense)
Tfno.: 988 410 000 - 988 410 197
Correo electrónico: turismo@verín.net ou mancomunidade@verín.net
Persoa de contacto: Mª Corona Meixeira Romasanta ou Olga Mª Martínez Contreras
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CONCELLO DE VIANA DO BOLO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Viana do Bolo sitúase nunha zona de montaña situada no sueste da provincia de
Ourense, cunha extensión de 280 km2, na que se distribúen os seus 52 núcleos de poboación e os
seus cerca de 4.000 habitantes.
A Oficina de Voluntariado nace no ano 2003, co fin de fomentar e facilitar a participación solidaria
dos veciños do concello en actuacións de voluntariado e de potenciar a rede de voluntariado.
As áreas de actuacións previstas son diversas e inclúen:
1. Servizos sociais
1.1 Colaboración coa educadora familiar e a traballadora social.
2. Ocio e tempo libre
2.1 Colaboración nos campamentos de verán e demais actividades de animación sociocultural.
3. Medio ambiente
3.1 Actividades de recuperación do contorno.
3.2 Actividades de difusión da riqueza natural do noso contorno.
4. Cultura
4.1 Colaboración na biblioteca para a realización de actividades de animación.
Debido á curta idade da oficina, as actividades realizadas ata o momento centráronse na difusión,
sensibilización e promoción da cultura da solidariedade.
Ademais, estamos a traballar na consecución de cursos de formación para o voluntariado.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade interesadas en implicarse nalgún dos nosos proxectos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Constitución, nº 14
Viana do Bolo (Ourense)
Tfno.: 988 329 260
Persoa de contacto: Gemma Matías González (técnico de voluntariado)
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CONCELLO DE VILAMARÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Vilamarín está situado ó norte da provincia de Ourense e a 17 km da súa capital,
Ourense. Ocupa unha superficie de 56 km2, na que se distribúen as súas 9 parroquias e os seus
2.337 habitantes (1.151 homes e 1.186 mulleres).
A Oficina Municipal de Voluntariado nace no ano 2003, co fin de crear un tecido social solidario,
participativo e sensible coas diferentes necesidades da poboación, mediante a colaboración nas
accións e servizos das diferentes concellerías.
Neste ano contamos con 20 persoas voluntarias cunha colaboración semanal, aínda que, sobre todo
na fin de semana, participando nalgunha das actividades que a continuación se indican:
1. Área da terceira idade (Concellería de Servizos Sociais, Sanidade e Terceira Idade)
1.1 Acompañamento de persoas maiores co vehículo de protección civil a centros sanitarios ou á realización de trámites administrativos, xa que pola súa situación pódelles
resultar difícil o desprazamento ou a comprensión dos trámites.
1.2 Realización de actividades de ocio e tempo libre no fogar de persoas asistidas.
2. Área de cultura (Concellería de Educación, Cultura, Deporte e Formación)
2.1 Celebración de festas populares de moita tradición na nosa terra, como pode ser o
magosto pola festividade de San Martiño.
2.2 Viaxes culturais e de ocio, tanto coa terceira idade coma coa xuventude.
3. Área de cooperación e animación (Concellería de Servizos Sociais, Sanidade e Terceira
Idade)
3.1 Potenciar as accións de prevención e protección social a través de protección civil.
3.2 Animación e ocio a través de talleres de manualidades.
3.3 Campaña de recollida de xoguetes no Nadal polas diferentes vilas do concello, para
despois repartilos entre os nenos máis necesitados do concello.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no concello de Vilamarín e, dependendo da actividade da que se trate,
restrinxirase a unha poboación máis concreta (nenos, maiores, mozos, persoas en situación de marxinación social, etc.).

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das actividades
que realiza o voluntariado en Vilamarín.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Chamando ó concello de Vilamarín (A Pena-Readegos, Vilamarín, Ourense), de luns a venres de
10:00 a 13:00 horas.
Tfno.: 988 286 000
Fax: 988 286 113
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CONCELLO DE VILAR DE BARRIO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Vilar de Barrio (Ourense) está situado ó sur da provincia de Ourense, ten unha extensión de 104,4 km2, está integrado por 15 núcleos de poboación, atópase agrupado na mancomunidade da Limia e conta cunha poboación de 2.059 habitantes.
Como concello integrante da mancomunidade, a Oficina de Voluntariado é de carácter comarcal, foi
creada en setembro de 2003 e está situada en Xinzo de Limia. Este servizo nace co fin de configurar unha rede solidaria, participativa e susceptible de accións voluntarias, mediante a colaboración
das distintas administracións, asociacións, entidades..., optimizando recursos do partenariado local.
Os programas que se levan a cabo, coa colaboración de 10 persoas voluntarias, especifícanse a continuación:
1. Participa, como concello integrado na Mancomunidade da Limia, no programa
Provolgapor, promoción do voluntariado en Galicia e Norte de Portugal. Interreg III A
España-Portugal.
Este programa ten por obxecto verificar, mediante un proxecto piloto de investigaciónacción, a capacidade do nivel local para fomentar a solidariedade dos cidadáns, a través da
acción voluntaria organizada e das actividades de axuda mutua e asociacionismo.
2. Voluntariado cultural
2.1 Iª Xornadas sobre saúde, impartidas por voluntarios.
2.2 Campaña de sensibilización solidaria. Mesas redondas informativas e de concienciación, coa colaboración de persoal voluntario.
3. Voluntariado social
3.1 En colaboración cos servizos sociais da mancomunidade, estase levando a cabo un
Programa de respiro familiar.
3.2 Campaña de Nadal 2003. Este proxecto pretende ser un referente para anos posteriores
e consiste na recollida e no posterior repartimento de alimentos non perecedoiros e de
xoguetes entre as familias menos favorecidas da comarca, coa axuda de voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, en función dos obxectivos e da natureza dos proxectos e/ou actividades, estas
estarán dirixidas a determinados colectivos, nenos, mozos, persoas en risco social, terceira idade...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquedanzas solidarias, activa e comprometida, disposta a compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Vilar de Barrio
Praza do Toural, nº 10
32702 Vilar de Barrio (Ourense)
Tfno.: 988 449 001
Persoa de contacto: Sara Dapía Salgado
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Oficina de Voluntariado Comarcal
Curros Enríquez, nº 17
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Tfno.: 988 461 384
Persoa de contacto: Ana Rivero González
Correo electrónico: anarigo@terra.es

CONCELLO DE VILAR DE SANTOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Vilar de Santos está situado ó sur da provincia de Ourense, ten unha extensión de 20
km2, está integrado por 11 núcleos de poboación, atópase agrupado na mancomunidade da Limia e
conta cunha poboación de 1.010 habitantes.
Como concello integrante da mancomunidade, a Oficina de Voluntariado é de carácter comarcal, foi
creada en setembro de 2003 e está situada en Xinzo de Limia. Este servizo nace co fin de configurar unha rede solidaria, participativa e susceptible de accións voluntarias, mediante a colaboración
das distintas administracións, asociacións, entidades..., optimizando recursos do partenariado local.
Os programas que se levan a cabo especifícanse a continuación:
1. Participa, como concello integrado na mancomunidade da Limia, no programa
Provolgapor, promoción do voluntariado en Galicia e Norte de Portugal. Interreg III A
España-Portugal.
Este programa ten por obxecto verificar, mediante un proxecto piloto de investigaciónacción, a capacidade do nivel local para fomentar a solidariedade dos cidadáns, a través da
acción voluntaria organizada e das actividades de axuda mutua e asociacionismo.
2. Voluntariado cultural
Campaña de sensibilización solidaria. Mesas redondas informativas e de concienciación,
coa colaboración de persoal voluntario.
3. Voluntariado social
Campaña de Nadal 2003. Este proxecto pretende ser un referente para anos posteriores e
consiste na recollida e no posterior repartimento de alimentos non perecedoiros e de
xoguetes entre as familias menos favorecidas da comarca, coa axuda de voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, en función dos obxectivos e da natureza dos proxectos e/ou actividades,
estas estarán dirixidas a determinados colectivos, nenos, mozos, persoas en risco social, terceira
idade...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquedanzas solidarias, activa e comprometida, disposta a
compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Vilar de Santos
Rúa Celanova, nº 77
32650 Vilar de Santos (Ourense)
Tfno.: 988 465 883
Persoa de contacto: Elena Domínguez Rodríguez
Correo electrónico:
elena.dominguez.vilardesantos@eidolocal.es

Oficina de Voluntariado Comarcal
Curros Enríquez, nº 17
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Tfno.: 988 461 384
Persoa de contacto: Ana Rivero González
Correo electrónico:
anarigo@terra.es
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CONCELLO DE VILARDEVÓS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Vilardevós (Ourense) está situado ó sueste da provincia de Ourense, cunha extensión
de 151,7 km2, na que se distribúen as súas 30 parroquias e os seus 2.693 habitantes.
Como concello integrado na Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín, participa no proxecto Provolgapor, promoción do voluntariado en Galicia e Norte de Portugal.
O traballo co voluntariado nace co fin de configurar unha rede solidaria, participativa e responsable
á hora de levar a cabo proxectos de solidariedade, mediante a participación de distintas administracións, asociacións, entidades de acción social e contando cos recursos do partenariado local.
Os proxectos que se pretenden levar a cabo son:
1. Promoción
1.1 Promoción da cultura da solidariedade a través de charlas, mesas redondas, xornadas,
etc.
1.2 Fomento do asociacionismo e asesoramento a entidades sociais, asociacións, etc.
2. Voluntariado de servizos sociais
2.1 Apoio complementario en proxectos sociais que se leven a cabo.
2.2 Elaboración de programas de voluntariado social centrados na terceira idade, muller,
inmigrantes, minusválidos e persoas en situación de exclusión social.
3. Voluntariado no ocio e tempo libre
3.1 Organización de actividades de ocio e tempo libre dirixidas a nenos en situación de
risco social: actividades de tempo libre, actividades educativas, campamentos itinerantes, talleres solidarios, actividades interxeracionais, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente nos termos municipais do concello de Vilardevós, en función do tipo
de actividades que se leven a cabo ou para quen estean dirixidas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que queiran colaborar nas actividades previstas.
O concello organizará cursos de formación básica para voluntarios, impartidos por entidades de
acción social da comarca.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Paseo Manuel Núñez, nº 36
32616 Vilardevós (Ourense)
Tfno.: 988 417 032
Persoa de contacto: Xosé Luis Pérez Rodríguez
Correo electrónico: alcaldía@vilardevos.org
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CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Vilariño de Conso está situado ó sueste da provincia de Ourense, cunha extensión de
200 km2 , na que se distribúen as súas 16 aldeas, unha das cales se sitúa a 1.300 metros de altitude. A Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Vilariño de Conso nace no ano
1994, co fin de configurar unha organización con base nos recursos municipais e na colaboración
das entidades privadas e dos cidadáns, para garantir a coordinación preventiva e operativa respecto da protección de persoas e bens ante os danos producidos polas situacións de emerxencia,
mediante a realización de actividades que permitan evitar este tipo de situación, reducir os seus efectos e tratar de reparar os danos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Vilariño de Conso e nos bens sitos no concello e tamén lles prestamos o noso servizo ós peregrinos da ruta xacobea, xa que polo noso concello pasa a Vía da Prata.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Unicamente poderán vincularse á agrupación de voluntarios de protección civil as persoas físicas ou
individuais que residan habitualmente no concello e que teñan interese en colaborar directamente
nas actividades propias dos servizos básicos de protección civil, dependentes deste.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa do Museo, nº 3
988 340 302 - 988 340 410 de 9 a 14:30 horas de luns a venres
Páxina web: Vilarinodeconso.org
Persoa de contacto: Ventura Sierra (responsable de protección civil)
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CONCELLO DE XINZO DE LIMIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
É unha entidade local prestadora de diferentes servizos. Este concello está situado no sur da provincia de Ourense e conta cunha poboación real de 10.000 habitantes, dos que uns 400 son poboación inmigrante. Así mesmo, constitúe o nexo de unión dos once concellos que conforman a mancomunidade da Limia.
Áreas de actuación que abrangue: urbanismo, obras e vivenda; cultura e turismo; educación e deportes; sanidade e consumo; asuntos sociais, emprego, muller e xuventude; medio ambiente e desenvolvemento rural; organización e xestión municipal e tráfico.
A continuación, especfifícanse os programas que se levan a cabo:
1. Participa, como concello integrado na mancomunidade da Limia, no programa
Provolgapor, promoción do voluntariado en Galicia e Norte de Portugal. Interreg III A
España-Portugal.
Este programa ten por obxecto verificar, mediante un proxecto piloto de investigaciónacción, a capacidade do nivel local para fomentar a solidariedade dos cidadáns, a través da
acción voluntaria organizada e das actividades de axuda mutua e asociacionismo.
2. Voluntariado cultural
Datas sinaladas. Participación de voluntarios na preparación de festas, Entroido, desfile
dos Reis Magos...
3. Voluntariado social
3.1 En colaboración cos servizos sociais da mancomunidade, estase levando a cabo un
Programa de respiro familiar.
3.2 Campaña de Nadal 2003. Este proxecto pretende ser un referente para anos posteriores
e consiste na recollida e no posterior repartimento de alimentos non perecedoiros e de
xoguetes entre as familias menos favorecidas da comarca, coa axuda de voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Colectivos desfavorecidos e necesitados —xitanos e inmigrantes—, colectivos do medio rural,
mulleres, nenos, mozos e maiores.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquedanzas solidarias, activa, comprometida, con iniciativa
propia, con habilidades sociais e de comunicación desenvolvidas, e disposta a compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Xinzo de Limia
Oficina de Voluntariado Comarcal
Curros Enríquez, nº 17
Curros Enríquez, nº 17
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Tfno.: 988 550 111
Tfno.: 988 461 384
Persoa de contacto: Xosé Luis Saburido Nóvoa
Persoa de contacto: Ana Rivero González
Correo electrónico: concello@xinzodelimia-ayt.com Correo electrónico: anarigo@terra.es
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CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Xunqueira de Ambía está situado no centro da provincia de Ourense, cunha extensión
de 47 km2, na que se distribúen as súas 40 entidades de poboación, na que viven 2.300 persoas.
Este servizo municipal de voluntariado nace a finais do ano 2003, para cubrir necesidades que os
seus servizos sociais non poden acadar polos escasos recursos humanos e monetarios cos que
conta. Leva a cabo actividades e programas de acción voluntaria dirixidos a promover e a fomentar,
no ámbito local, a participación dos veciños nos labores solidarios e de axuda social.
Conta con 15 persoas voluntarias que traballan nas distintas actividades programadas e con 5 membros do persoal do propio concello.
1. Área de familia
1.1 Acompañamento de usuarios (recollida de receitas médicas).
1.2 Apoio en actividades educativas a nenos fillos de emigrantes.
2. Área de cultura
2.1 Colaboración e apoio nas actividades celebradas no concello nas datas do Nadal:
cabalgata, concurso de postais…
2.2 Campaña de animación á lectura: encontros dos lectores cos nosos escritores.
2.3 Obradoiros de material de reciclaxe.
2.4 Axuda e atención ó peregrino na Ruta da Prata, ó seu paso polo noso concello.
2.5 Axuda e participación en actividades puntuais nas festas: corpus (alfombras florais),
festa castrexa (nas marxes do río Arnoia), Semana Santa e demais celebracións.
3. Área de cooperación e animación
3.1 Reunión coas entidades que colaboran.
3.2 Participación nas xuntanzas formativas organizadas e dirixidas a entidades de acción
voluntaria.
3.3 Colaboración con Cruz Vermella: recollida de xoguetes, repartimento de alimentos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Xunqueira de Ambía, ás persoas con dificultades ou carencias en autonomía persoal que precisan axuda en tarefas puntuais, xuventude, axuda
e participación nas actividades programadas nas distintas áreas co concello.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que sexan capaces de acadar un compromiso de traballo e colaboración. Formación básica de voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Para coñecer as actividades do equipo responsable de voluntariado, chama ó teléfono do concello
ó numero 988 436 040, pregunta por Benilde Vázquez (traballadora social) e Celsa García Gómez
(responsable OMIX), en horario de 9 a 14 horas, os mércores e venres, e de 16 a 20 horas, os luns,
martes e xoves.
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CONCELLO DE XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Xunqueira de Espadanedo é basicamente rural e está situado ó norte de Ourense, provincia da que forma parte administrativamente. Limita polo norte cos concellos de Nogueira de
Ramuín e Parada do Sil, polo sur co concello de Maceda, polo leste cos concellos de Montederramo
e Maceda e polo oeste cos concellos de Esgos e Maceda. O termo municipal de Xunqueira de
Espadanedo ten unha superficie aproximada de 28 km2. Está constituído por 20 entidades de poboación, agrupadas en 4 parroquias e unha delas está compartida co concello de Esgos e nas que se
distribúen os seus 1.039 habitantes (datos de xaneiro de 2004). O concello de Xunqueira de
Espadanedo está inscrito no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria da Consellería de Familia,
Xuventude, Deporte e Voluntariado, co número L-106, dende o ano 2003, co fin de crear un tecido
social solidario, participativo e sensible coas diferentes necesidades da poboación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As principais características demográficas de Galicia e, en concreto, desta comarca son o abandono
da zona rural e o envellecemento da poboación. Esta situación, xunto cos cambios sociais experimentados e, de forma moi especial, na familia, están provocando xa situacións de illamento, soidade e incluso marxinación, nunha parte importante do colectivo da terceira idade. Vendo a importancia que os maiores teñen neste municipio e observando as características da súa vida cotiá, o concello decidiuse a realizar un estudo para determinar as súas necesidades e preocupacións, para así
intentar buscar dende o concello as solucións máis axeitadas ás deficiencias que se presenten. Ante
as conclusións deste estudo, pensouse en darlles solución a dúas das problemáticas contempladas
por medio de actividades de voluntariado:
1. Desprazamento da terceira idade ó centro do municipio, para evitar esa falta de comunicación entre as vilas e a capital municipal.
2. Organización de actividades de ocio orientadas á terceira idade, para evitar situacións de
deixamento, de aburrimento…, provocadas por ter moito tempo libre sen ocupacións.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das actividades
indicadas anteriormente. En canto é posible, todos os voluntarios asisten a algún curso de formación básica na materia, organizado polo propio concello e impartido por voluntarios ou ben organizado por algún concello veciño.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Invitámoste a que contactes con nós chamando ó teléfono do concello 988 291 001 ou ó 988 291
505 e preguntando por Margó González, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres. Estamos
na praza Os Amigos, s/n. 32730.
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CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello do Barco (Ourense) está situado ó noroeste da provincia de Ourense, á beira do río Sil,
e é o núcleo de poboación máis importante da comarca de Valdeorras. Ten unha superficie de 85,7
km2 e unha densidade de poboación de 118 habitantes por km2.
O concello ten un censo de poboación aproximado de 13.596 habitantes.
Preténdese poñer en marcha o programa de voluntariado, empezando pola Concellería de Medio
Ambiente, coa creación das Brigadas Verdes, co obxectivo, entre outros, de promover a toma de conciencia crítica e sensible respecto do medio ambiente e de incentivar a participación social nos planos individual e colectivo, incrementando os niveis de información e corresponsabilidade da cidadanía.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que o desexen, pero especialmente o colectivo de persoas maiores e os mozos e
mozas do concello que teñan inquedanzas respecto da defensa e protección do medio ambiente.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Podes chamar ó teléfono 988 320 202 ou acercarte ó edificio do concello, que sabes que está na
praza do Concello, número 1.
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CONCELLO DO CARBALLIÑO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello do Carballiño atópase no centro do cuadrante da provincia ourensá, cunha extensión de
54,02 Km2 e con 13.023 habitantes. Dende o Goberno municipal viñamos sendo conscientes dunha
realidade cada vez máis evidente: a acción voluntaria estase a converter nun dos instrumentos básicos da actuación da sociedade civil en diferentes eidos do ámbito social e comunitario e, como consecuencia diso, o voluntariado reclama un papel máis activo por parte das diferentes administracións públicas. Non obstante, o nacemento da Oficina Municipal de Voluntariado vese acelerado
como consecuencia do feito acontecido nas nosas costas, o desastre do Prestige, e a grandísima
demanda da poboación carballiñesa de cara ó compromiso con esa causa. Así, a finais do 2002 nace
a Oficina Municipal de Voluntariado do Carballiño, que dende aquela está desenvolvendo importantes labores de fomento e promoción do voluntariado e canalización da demanda de participación
solidaria, ofrecendo:
1. Información directa sobre cuestións relacionadas co tema de voluntariado en xeral e sobre
posibles campos de actuación como voluntario.
2. Formación básica e específica dirixida ós voluntarios para un axeitado desenvolvemento do
seu labor.
3. Contacto entre as persoas interesadas en levar a cabo accións de voluntariado e as asociacións, entidades ou servizos municipais que precisen ou reclamen a incorporación de
voluntarios para o desenvolvemento das súas actividades.
4. Asesoramento e consulta de documentación especializada no tema do voluntariado europeo.
5. Campañas de sensibilización e concienciación.
6. Exposicións solidarias.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e a algún sector da poboación en especial e, dependendo do programa, pode
dirixirse á xuventude, á terceira idade, á infancia, a algún colectivo en situación de marxinación ou
ben a asociacións sen ánimo de lucro, ONG, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas maiores de idade que desexen participar dun xeito responsable e desinteresado na mellora social do seu contorno e que estean dispostas a lle dedicar parte do seu tempo libre
a esta tarefa, así como todas as asociacións e entidades sen ánimo de lucro que formando parte do
tecido social desexen contar coa nosa oficina para articular conxuntamente algún programa de sensibilización ou promoción da acción solidaria.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Estamos no segundo andar do concello do Carballiño, sito na praza Maior, das 9:00 ás 15:00 horas.
Tamén podes chamarnos ó teléfono do concello (988 530 007), preguntando por Yolanda González
ou pedindo que che pasen coa extensión 29. Tamén podes poñerte en contacto connosco a través
do correo electrónico: oixcultura@carballino.org.
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CONCELLO DOS BLANCOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello dos Blancos, cunha extensión de 47,45 Km2, sitúase ó sur da provincia de Ourense, está
integrado por 21 núcleos de poboación, atópase agrupado na mancomunidade de municipios da
Limia e conta cunha poboación de 1.270 habitantes.
Como concello integrante da mancomunidade, a Oficina de Voluntariado é de carácter comarcal, foi
creada en setembro de 2003 e está situada en Xinzo de Limia. Este servizo nace co fin de configurar unha rede solidaria, participativa e susceptible de accións voluntarias, mediante a colaboración
das distintas administracións, asociacións, entidades..., optimizando recursos do partenariado local.
Os programas que se levan a cabo, coa colaboración de 10 persoas voluntarias, son especificados
a continuación:
1. Participa, como concello integrado na mancomunidade da Limia, no programa
Provolgapor, promoción do voluntariado en Galicia e Norte de Portugal. Interreg III A
España-Portugal.
Este programa ten por obxecto verificar, mediante un proxecto piloto de investigaciónacción, a capacidade do nivel local para fomentar a solidariedade dos cidadáns, a través da
acción voluntaria organizada e das actividades de axuda mutua e asociacionismo.
2. Voluntariado cultural
2.1 Iª Xornadas sobre saúde, impartidas por voluntarios.
2.2 Campaña de sensibilización solidaria. Mesas redondas informativas e de concienciación, coa colaboración de persoal voluntario.
3. Voluntariado social
3.1 En colaboración cos servizos sociais da mancomunidade, estase levando a cabo un
Programa de respiro familiar.
3.2 Campaña de Nadal 2003. Este proxecto pretende ser un referente para anos posteriores
e consiste na recollida e no posterior repartimento de alimentos non perecedoiros e de
xoguetes entre as familias menos favorecidas da comarca, coa axuda de voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, en función dos obxectivos e da natureza dos proxectos e/ou actividades, estas
estarán dirixidas a determinados colectivos, nenos, mozos, persoas en risco social, terceira idade...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquedanzas solidarias, activa e comprometida, disposta a compartir e a aprender de novas experiencias.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello dos Blancos
José Luis Baltar, s/n
32632 Os Blancos (Ourense)
Tfno.: 988 467 567
Persoa de contacto: Raquel Rodríguez Méndez

Oficina de Voluntariado Comarcal
Curros Enríquez, nº 17
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Persoa de contacto: Ana Rivero González
Correo electrónico: anarigo@terra.es
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Deputación Provincial de Ourense é unha institución de ámbito provincial á que lle corresponde
o goberno e a administración da provincia e que, ademais, desempeña un papel de aproximación da
Administración ós problemas e solucións que demandan os municipios da rexión.
Dende o Departamento de Servizos Sociais desta entidade temos, entre outras, as seguintes competencias:
1. Proporcionámoslles apoio económico, técnico e xurídico ós concellos para a implantación
e o funcionamento dos servizos sociais da súa competencia, especialmente ós de menos
de 20.000 habitantes e naqueles casos nos que para a súa prestación sexa preciso recorrer
ás asociacións de municipios.
2. Promovemos e colaboramos no financiamento de equipamentos e programas de servizos
sociais de atención especializada de carácter supramunicipal das entidades de iniciativa
social.
Esta deputación provincial figura inscrita como entidade de acción voluntaria de Galicia, dende outubro de 2003.
Áreas de actuación:
1. Área de sensibilización: fomentar, potenciar e participar en campañas de información e sensibilización no campo do voluntariado.
2. Área de formación: facilitar coñecemento de habilidades e técnicas que permitan levar a
cabo unha acción voluntaria de calidade, así como de modelos de xestión e coordinación
de entidades e proxectos da acción voluntaria.
3. Área de cooperación: colaborar con distintas entidades de acción voluntaria con recursos
materiais e técnicos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral de toda a provincia de Ourense e, dependendo das actividades, ós nenos,
maiores, mozos e membros de entidades de acción voluntaria.
Profesionais de todos os ámbitos e persoas voluntarias interesadas na coordinación de proxectos
de voluntariado.
Persoas con responsabilidades de xestión e coordinación de proxectos en entidades de acción
voluntaria das administracións públicas.
Persoal do corpo técnico das diferentes administracións públicas que estea relacionado, directamente ou indirectamente, co voluntariado.
Calquera outra entidade de acción voluntaria.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Progreso, nº 32 | 32003 Ourense (Ourense) | Tfno.: 988 385 163 | Fax: 988 385 184 | Correo electrónico: servizos.sociales@depourense.es | Páxina web: www.depourense.es | Persoa responsable:
Susana Viso Touza (traballadora social) | Horario: de luns a venres, de 8:30 a 14:30 horas
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MANCOMUNIDADE TERRA DE CELANOVA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A mancomunidade Terra de Celanova sitúase ó sudoeste da provincia de Ourense, na zona meridional da Comunidade Autónoma de Galicia e conta cunha poboación de 21.165 habitantes, repartida
polos concellos que a forman.
A mancomunidade Terra de Celanova creouse o 14 de agosto de 1991 e está composta polos
seguintes concellos: A Bola, Cartelle, A Merca, Celanova, Gomesende, Quintela de Leirado,
Pontedeva, Ramirás e Verea. A sede actual da mancomunidade está no antigo Sempa, en Celanova.
A Oficina de Voluntariado formouse no ano 2003, a través do programa de iniciativa comunitaria
Interreg III A (Provolgapor), e ten como principal obxectivo promover e fomentar o voluntariado na
mancomunidade Terra de Celanova.
Programas que se levan a cabo:
1. Proxecto Provolgapor: promoción do voluntariado nos territorios fronteirizos de GaliciaNorte de Portugal (Provolgapor).
2. Área de promoción:
2.1 Potenciar o asociacionismo na comarca Terra de Celanova, co fin de promover e de
mellorar a calidade de vida.
2.2 Promover a solidariedade na poboación envellecida.
2.3 Fomentar a participación dos cidadáns na problemática diaria da súa comunidade.
2.4 Prestar servizos, apoiando e axudando nas súas actuacións e programas á comunidade.
2.5 Promover o cambio social e a redución de desigualdades.

¿A QUE VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Á poboación en xeral.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Barrio da Hermida, 39 baixo
32800 Celanova (Ourense)
Tfno.: 988 451 646
Correo electrónico: mterradecelanova@hotmail.com
Persoa de contacto: Sonia Conde ou Ramiro Couto
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MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA CONSO-FRIEIRAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Conso-Frieiras está situada ó sueste da provincia de
Ourense e está composta de catro concellos, que son: A Mezquita, A Gudiña, Riós e Vilariño de
Conso, cunha poboación total de 6.111 habitantes. A Oficina de Voluntariado Conso-Frieiras nace
no ano 2003, a través do proxecto Provolgapor, co que se pretende promover o voluntariado. Outras
funcións, á parte da principal, serían a de informar as persoas que se acheguen e, se é o caso, desviar os voluntarios cara a outras organizacións non gobernamentais e tamén captar voluntarios para
a súa colaboración nas actividades e proxectos das diferentes áreas que se indican:
1. Área de servizos sociais: proxectos en colaboración cos servizos sociais de base, intercambio interxeracional e de acompañamento a persoas maiores, enfermas, discapacitadas
ou que vivan soas.
2. Área de deportes: colaboración na organización de eventos deportivos, maratón fútbol-sala
e diversos xogos populares.
3. Área de ocio e tempo libre: colaboración cos concellos en organizar e facer rutas de sendeirismo.
4. Área de protección civil: creación dun servizo de emerxencias para a mancomunidade
Conso-Frieiras, que colabore cos empregados municipais de cada concello.
5. Área de medio ambiente: colaboración cos concellos en tarefas de limpeza, plantación de
árbores e acondicionamento de áreas no Camiño de Santiago, na Vía da Prata.
6. Área de cultura:
6.1 Colaboración en festas, Nadal, Entroido, etc.
6.2 Promoción da nosa cultura e valores arquitectónicos e paisaxísticos no Camiño de
Santiago, informando os peregrinos e guiándoos para que o coñezan.

¿A QUE VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación en xeral residente nos concellos que forman parte da mancomunidade de ConsoFrieiras e tamén a aqueles visitantes e peregrinos que se acheguen ás diferentes localidades da mancomunidade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que estean interesadas en colaborar nalgunha das actividades de acción voluntaria enmarcadas nas áreas indicadas. Antes de empezar a desenvolver actividades, terán que entrevistarse co técnico en promoción do voluntariado e será requisito imprescindible que asistan a un
curso de formación básica do voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Invitámoste a que contactes con nós, chamando ó teléfono 988 594 006 e preguntando por Antonio
Vega (técnico en promoción do voluntariado) ou que pases pola Oficina do Voluntariado, situada na
rúa Sebastián de Aparicio, s/n. A Gudiña (no edificio da Biblioteca Municipal, piso primeiro), en
horario de 8:30-14:30 horas, de luns a venres.
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MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE VERÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín constitúese no ano 1991. A súa sede atópase no concello de Verín, ó sur da provincia de Ourense, está formado por sete concellos (Castrelo
do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Verín e Vilardevós), que abarcan unha poboación total
de 27.178 habitantes.
A Oficina do Voluntariado da mancomunidade nace no ano 2003, a través do programa de iniciativa comunitaria Interreg III-A e do seu proxecto de promoción do voluntariado en Galicia e Norte de
Portugal. Preténdese fomentar a solidariedade dos cidadáns e crear unha rede solidaria cun tecido
social, participativo e sensible coas diferentes necesidades da poboación, mediante a colaboración
das distintas administracións, asociacións, entidades non lucrativas, etc.
Os programas que se levan a cabo son:
1. Proxecto Provolgapor
1.1 Promoción do voluntariado en Galicia e Norte de Portugal. Interreg III-A.
1.2 A través deste proxecto piloto de investigación estase a verificar a capacidade do nivel
local para fomentar un voluntariado organizado, actividades de axuda mutua e asociacionismo no ámbito local.
2. Área de promoción
2.1 Potenciar o tecido asociativo no ámbito rural.
2.2 Asesoramento e apoio a entidades de acción voluntaria.
2.3 Sensibilizar a poboación con proxectos de solidariedade que se leven a cabo por entidades sociais da zona, motivando a súa participación.
2.4 Dar a coñecer o traballo voluntario nas distintas áreas de interese xeral, a través de xornadas de promoción, feiras de voluntariado, revistas, charlas e mesas redondas.
3. Área de servizos sociais
3.1 Colaborar con servizos sociais de atención primaria para elaborar un programa de
axuda a domicilio complementaria.
3.2 Colaboración coas educadoras familiares e as Omix de cada concello para organizar
actividades de ocio e tempo libre para nenos.
4. Área de cultura
4.1 Colaborar na dinamización das bibliotecas municipais mediante actividades de animación á lectura.
4.2 Educar para o ocio e a cultura.

¿A QUE VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no territorio que abarca a mancomunidade e, dependendo de a quén
se dirixan as actividades, á terceira idade, nenos, mozos, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en participar nalgún proxecto social de
forma activa e responsable.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Muralla, s/n Galerías Portas de Madrid | 32600 Verín (Ourense) | Tfno.: 988 412 048 - 988 410
197 | Persoa de contacto: Juan Manuel Jimenez Morán
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MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA DE CONCELLOS
DO RIBEIRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Mancomunidade de Concellos do Ribeiro é unha entidade pública supramunicipal que abarca a
comarca do Ribeiro, cunha superficie de 410 km2, sita no oeste da provincia de Ourense, e é unha
zona plural e diversificada.
Os concellos que abarca a comarca do Ribeiro son os seguintes: Arnoia, Avión, Beade, Castrelo de
Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón e Ribadavia.
A Oficina Comarcal do Voluntariado xorde para informar, coordinar, orientar e asesorar todas as persoas interesadas polo voluntariado, así como para lles proporcionar formación e apoio ás persoas e
entidades que o soliciten.
Actualmente, o noso labor é promover o voluntariado e sensibilizar na acción voluntaria. Os proxectos programados por esta oficina están pensados para traballar nos distintos ámbitos sociais e
culturais da comarca:
1. Área de familia
1.1 Apoio ás mulleres en situación de marxinación na adquisición de hábitos e habilidades sociais.
1.2 Traballos coas persoas da terceira idade, co fin de mellorar a súa calidade de vida.
1.3 Colaboración cos departamentos de servizos sociais, nos seus diferentes programas e
fins: nenos marxinados, etc.
2. Área de cultura
2.1 Colaboración coas asociacións dedicadas ó tempo libre nas actividades que realizan
para a dinamización da nosa comarca.
2.2 Creación de actividades para recuperar antigas tradicións.
2.3 Colaboración coas asociacións comarcais no desenvolvemento das súas actividades.
3. Área de deportes
3.1 Colaboración e organización das distintas actividades deportivas que se realizan ó
longo do ano.
4. Área de medio ambiente
4.1 Actividades encamiñadas á sensibilización da poboación, co fin de mellorar o noso
contorno: grupos de limpeza, protección do medio ambiente e creación de actividades
lúdicas relacionadas con el.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á sociedade en xeral. Queremos sensibilizar todos os grupos de poboación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas con preocupación polos distintos problemas que se presentan na vida en
todos os seus aspectos. Han de ter ánimo de traballar para os demais, deben ser maiores de idade
e han de estar formados para a actividade que se vaia realizar.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Fondal de Beade, s/n | 32431 Beade (Ourense) | Tfno.: 988 484 700 | Fax: 988 484 701 | Persoa de
contacto: Pablo Fernández Loureiro, de luns a venres de 9-14 horas
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MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DA COMARCA DA
LIMIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Mancomunidade Voluntaria de Muncipios da Comarca da Limia está constituída dende 1989 e
engloba 10 concellos da Alta Limia: Baltar, Calvos de Randín, Os Blancos, Sarreaus, Trasmiras,
Sandiás, Vilar de Santos, Rairiz de Veiga, Porqueira e Xinzo de Limia. Abrangue unha extensión de
672 Km2, cun total de 22.925 habitantes.
A Oficina de Voluntariado é de carácter comarcal, creada en setembro de 2003 e ubicada en Xinzo
de Limia. Este servizo nace co fin de configurar unha rede solidaria, participativa e susceptible de
accións voluntarias, mediante a colaboración das distintas administracións, asociacións, entidades..., optimizando recursos do partenariado local. Os programas que se levan a cabo, coa colaboración de 10 persoas voluntarias, son especificados a continuación:
1. Provolgapor: Promoción do Voluntariado en Galicia e Norte de Portugal. Interreg III A
España-Portugal.
• Este programa ten por obxecto verificar, mediante un proxecto piloto de investigaciónacción, a capacidade do nivel local para fomentar a solidaridade dos cidadáns a través
da acción voluntaria organizada e as actividades de axuda mutua e asociacionismo.
2. Voluntariado cultural.
• Iª Xornadas sobre Saúde, impartida por voluntarios.
• Campaña de sensibilización solidaria. Mesas redondas informativas e de concienziación coa colaboración de persoal voluntario.
3. Voluntariado social.
• En colaboración cos Servizos Sociais da Mancomunidade estase levando a cabo un
Programa de Respiro Familiar.
• Campaña de Nadal 2003. Este proxecto pretende ser un referente para anos posteriores, consistente na recollida e posterior reparto de alimentos non perecedoiros e
xoguetes destinadas ás familias menos favorecidas da comarca, coa axuda de voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral. En función dos obxectivos e natureza dos proxectos e/ou actividades estarán
dirixidas a determinados colectivos, nenos, mozos, persoas en risco social, terceira idade,...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con inquietudes solidarias, activa e comprometida, disposta a compartir e aprender de novas experiencias.

¿CÓMO CONTACTAR CON NÓS?
Curros Enríquez, 17 | 32630 Xinzo de Limia Ourense
988 461 384
Persoa de contacto: Ana Rivero González
E.Mail: anarigo@terra.es
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3.5 ENTIDADES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

3.5.1 Dependentes da Administración autonómica

UNIVERSIDADE DE VIGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Universidade de Vigo ten en marcha un plan de voluntariado dende o curso 2000/2001, promovido polo Vicerreitorado de Extensión Universitaria e Estudantes, a través da Área de Voluntariado e
Participación, na que colaboran os técnicos das Osix. .
Con esta iniciativa, a Universidade de Vigo pretende promover a integración da comunidade universitaria na realidade social e fomentar a súa participación en accións de voluntariado, así como proporcionarlles a todas as persoas interesadas a formación necesaria para desenvolver a súa actividade voluntaria.
Para iso, dende a Área de Vol.e Partic. desenvólvense programas de voluntariado tales como: apoio
a estudantes de nova incorporación, apoio a universitarios con necesidades especiais, voluntariado
ambiental, etc..Tamén se levan a cabo programas colaboración con outras entidades: apoio a persoas con discapacidades físicas e/ou psíquicas, acompañamento hospitalario, voluntariado con persoas maiores, educación e atención á infancia e á xuventude, voluntariado sociocultural, etc.
Ademais, cada ano deséñase un plan de formación que inclúe obradoiros de formación básica de
voluntariado e de adestramento das habilidades de comunicación, seminarios de formación específica para as tarefas encomendadas e cursos de verán para a profundización e actualización de coñecementos nos distintos ámbitos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
1. Á poboación das tres cidades (Vigo, Ourense e Pontevedra) nas que se sitúan os campus
universitarios e as zonas do contorno.
2. A todas as persoas voluntarias, que poden participar nas actividades de formación organizadas pola Área de Voluntariado e Participación.
3. A todas as entidades de acción voluntaria e institucións do contorno das tres cidades que
desexen promover proxectos e accións de voluntariado, a través de convenios coa
Universidade de Vigo.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Alumnado, persoal docente e investigador, persoal de administración e servizos e ex-membros da
comunidade universitaria.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Osix-Área de Vol. e Partic. do Campus de Pontevedra: Fac. de Ciencias Sociais e da
Comunicación. Campus A Xunqueira | 36005 Pontevedra | Tfno.: 986 801 912 | ce: osix-po@uvigo.es
Osix-Área de Vol.e Partic.do Campus de Vigo: Edif. de Deportes. Campus Lagoas-Marcosende
| 36207 Vigo | Tfno.: 986 814 035/814 060 | ce: osix@uvigo.es
Osix-Área de Vol. e Partic. do Campus de Ourense: Edif. Administrativo. Campus As Lagoas
| 32004 Ourense | Tfno.: 988 387 171 | ce: osix-ou@uvigo.es
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3.5.2 Entidades privadas sen ánimo de lucro

ALDEAS INFANTILES DE GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Aldeas Infantiles SOS é unha obra social independente de toda orientación política ou confesional,
de carácter internacional, que conta en España con 8 aldeas infantís, con presenza en 7 comunidades autónomas. A nosa misión principal é ofrecerlles ós nenos desamparados a atención e os coidados necesarios para o seu normal desenvolvemento.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
O noso obxectivo é integrar familiar e socialmente os nenos e mozos que nos sexan confiados pola
Administración pública competente, de forma eficaz e positiva, impulsando a súa autonomía e emancipación en igualdade de dereitos e obrigacións co resto de rapaces, conseguindo que sexan e se
sintan cidadáns válidos para a sociedade.
Para conseguilo contamos cunha serie de dispositivos, que en Galicia son:
1. Unha aldea infantil, en Redondela, dispositivo de acollemento residencial onde son atendidos rapaces en situación de desamparo, residindo en fogares funcionais.
2. Dúas residencias de mozos, en Vigo, dispositivos destinados a mozos e mozas onde, como
etapa previa á súa emancipación, se responsabilizan cada vez máis das tarefas e dinámicas
da vida cotiá, completando o seu proceso de aprendizaxe, formación persoal e laboral.
3. Un centro de programas sociais, en Vigo, recurso que conta con distintos programas destinados a mozos emancipados da organización e poboación do contorno.
4. Dous centros de atención de día, en Vigo e Redondela, que son dispositivos diúrnos alternativos ó internamento, que permiten a permanencia de menores en situación de risco, no
seu contorno familiar.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que estea interesada en realizar unha actividade de carácter voluntario con nenos e mozos, en programas do tipo: apoio escolar, actividades de ocio e tempo de lecer,
acompañamento xuvenil, obradoiros educativos puntuais —educación para a saúde, habilidades
sociais, manualidades, informática, técnicas de estudo...—.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Aldeas Infantiles SOS de Galicia
Centro de Programas Sociais. Programa de voluntariado
Travesía de Vigo, nº 18, entresollado
36206 Vigo (Pontevedra)
Tfno. 986 471 655
Correo electrónico: aldeagalicia@mixmail.com
Persoa de contacto: José Manuel Solla Torres
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ALENTO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Alento é unha asociación sen ánimo de lucro, fundada en maio do 2000 por un grupo de familias
afectadas por un dano cerebral adquirido.
Alento naceu cun obxectivo moi claro, mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por dano
cerebral adquirido e a da súa familia.
Para iso, trabállase en tres grandes liñas:
1. Atender, na medida do posible, as necesidades dos afectados.
2. Informar, asesorar e atender as necesidades da familia.
3. Previr, sensibilizar e reivindicar en todo aquilo relacionado co dano cerebral adquirido.
Alento conta actualmente con varios programas para poder acadar os nosos obxectivos:
4. Centro de readaptación do dano cerebral.
Ofrece actividades dirixidas a acadar o maior grao de autonomía persoal dos afectados —
actividades ocupacionais, estimulación cognitiva, informática, actividades acuáticas—.
5. Traballo con familias.
Informando, formando e asesorando sobre os coidados e a atención mais apropiada para
os afectados.
6. Divulgación e sensibilización.
Informando a sociedade en xeral sobre o dano cerebral e as súas secuelas.
7. Prevención.
Participando en foros, cursos e campañas de prevención, con especial atención á poboación nova.
8. Ocio e tempo de lecer.
Proporcionándolles actividades de ocio ós afectados, que lles permita ter un tempo de lecer
normalizado e integrador.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ás persoas afectadas por dano cerebral adquirido e ás súas familias.
O dano cerebral é calquera lesión producida na parte branda do cerebro; polo xeral, golpes (traumatismos cranioencefálicos) ou accidentes cerebrovasculares. Dependendo da súa gravidade e da
parte do cerebro onde se localice pode producir unha discapacidade ou pluridiscapacidades que
afecten o movemento, a cognición, a linguaxe, as emocións... O dano cerebral non ten idade, aínda
que o noso obxectivo e traballar con poboación entre 18-50 anos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade con formación ou sen formación no sector das discapacidades que
queira compartir o seu tempo con nós.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. García Barbón, nº 74-76 (interior galería) | Vigo (Pontevedra) | Tfno.: 986 229 069 de 10:00
horas a 14:00 horas ou de 17:00 horas a 20:00 horas | Correo electrónico: alentovigo@wanadoo.es
| Persoa de contacto: Gonzalo Mira
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ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA EN VIGO
ALBORADA VOLUNTARIADO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga en Vigo, Alborada, foi constituída nos anos 1982
para axudar as persoas con problemas de adicción ás drogas e tamén ás súas familias. En todos
estes anos, desenvolveuse unha rede asistencial constituída por un centro de día, unha comunidade terapéutica, unha casa de acollida e un piso de integración, en colaboración con outras entidades. Dentro da rede asistencial creouse un programa de centro de día de atención ó menor e outro
de prevención de drogas en ambientes de movida nocturna, chamado Creative.
1. Na actualidade, nos distintos programas aténdense uns 1.400 pacientes.
2. Conta con 50 profesionais, psicólogos, médicos, psiquiatra, traballador social, farmacéutica, persoal administrativo, educadores.
Areas de intervención
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Física. Saúde.
Comunitaria.
Ocio.
Conduta adictiva.
Psicolóxica.
Relacional.
Formativo-laboral.

¿A QUEN SE DIRIXEN AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Os programas están dirixidos a persoas con problemas de adicción ás drogas e ós seus familiares.
Nos programas de tipo preventivo, a persoas e colectivos en situación de risco.
A menores con problemas de conduta e ás súas familias.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas maiores de idade ás que lles interese traballar con este colectivo, mozos, adultos e, en especial, persoas xubiladas que dispoñan de tempo para colaborar nos programas respectivos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Alclad en Vigo Alborada
Isaac Peral, nº 6
Vigo 36202 (Pontevedra)
Tfno.: 986 224 848
Fax: 986 435 977
Correo electrónico: alborada@alborada.org
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ASOCIACIÓN CULTURAL TRAS SAN XOÁN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos una asociación cultural sen ánimo de lucro que, cando se fundou, era un grupo de xente
reducido. Constituíuse nunha parroquia do concello de Vila de Cruces chamada Tuiriz, máis tarde
ampliouse a Vila de Cruces e, nestes momentos, a maioría dos socios son da propia vila. Agora
somos uns 160 socios, con domicilio en Vila de Cruces e nas distintas parroquias do concello.
Dedicámonos a facer actividades deportivas, como ximnasia de mantemento, Kung’Fu, natación, etc.
e facemos outras actividades, como concurso de disfraces para nenos, concurso de contos para
nenos, cursos de encaixe de palillos, teatro, organizamos excursións...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral e, en función das actividades, ós nenos, ós maiores ou á xuventude.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda aquela persoa maior de idade que estea interesada en colaborar nalgunha das actividades que
se están a facer e tamén se admiten suxestións para facer outras actividades. Sempre irá apoiada con
algunha das persoas que dirixen a asociación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Lugar de Orza, nº 46
Sabrexo-36581 Vila de Cruces (Pontevedra)
De luns a venres de 10 a 14 horas e de 16 a 20 horas. Tfno.: 986 582 491 (Loly) ou 629 706 416
(presidente: José Luis Villaverde)
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ASOCIACIÓN DE CARIDAD SANTIAGO APÓSTOL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos un grupo de voluntarios que, dende 1994, formamos unha asociación para atender e darlles
apoio ás persoas menos favorecidas. A nosa actuación lévase a cabo en frecuente conexión cos servizos sociais do concello e a través das seguintes actividades:
1. Repartimento semanal de alimentos proveniente da Cruz Vermella e da operación Kilo,
levada a cabo nos supermercados da localidade. Así mesmo, repartimos entre as familias
leite especial para bebés, que custeamos coas achegas de socios e con donativos.
2. Repartimento de roupa e calzado, tanto novo coma usado.
3. Visitas ós beneficiarios nos seus domicilios para observar situacións e comprobar posibles
necesidades.
4. En casos moi xustificados, axudamos a lles facer fronte a situacións de emerxencia: importes de aluguer de vivenda, gastos de subministración eléctrica, de gas, auga, etc., así como
desprazamentos dos beneficiarios.
5. Estamos a confeccionar un arquivo de vivendas de aluguer de módico prezo, debido ó problema co que nos atopamos á hora de aloxar os inmigrantes. Tamén facemos chamamentos a través da prensa para solicitar dos veciños a doazón de mobles, electrodomésticos e
roupas da casa.
6. En ocasións precisas, ocupámonos de facer o seguimento da rehabilitación de toxicómanos, animándoos a que se internen nun centro, facéndolles visitas e influíndo na súa familia para que se impliquen na rehabilitación.
7. Na busca de traballo servimos de intermediarios entre o traballador e o que o necesita,
sobre todo empregados de fogar e coidadores de enfermos e anciáns.
8. Temos unha traballadora social para asesorar e orientar a quen o necesite.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todo o que necesite da nosa axuda, sen distinción de raza, ideoloxía ou relixión.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda persoa maior de idade que, empregando a debida discreción, desexe axudar os demais, dedicándolle a esta obra un determinado número de horas ó mes para actividades puntuais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Enseñanza, s/n
36940 Cangas do Morrazo (Pontevedra)
Tfno.: 986 307 240 (luns, mércores, xoves e venres, de 17 a 19 horas)
Fax: 986 305 417
Persoas de contacto: presidenta 986 300 245; tesoureira 615 171 777
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ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES A XUNTANZA-VIGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación sen ánimo de lucro, creada no ano 1989, de ámbito provincial. A nosa principal actividade é a información e defensa dos dereitos dos cidadáns como consumidores e usuarios de servizos, tramitamos reclamacións ante a autoridade competente (Xunta Arbitral de Consumo
da Xunta de Galicia e do Concello de Vigo), ofrecemos asesoramento xurídico e informamos gratuitamente a toda persoa que o solicite telefonicamente ou nas oficinas desta asociación, sitas na rúa
Urzáiz, 38-2º. Durante todo o ano, organizamos conferencias e cursos sobre diversas materias relacionadas con consumo.
Na actualidade, contamos con 5.800 socios de toda a provincia de Pontevedra, moitos dos cales
colaboran coa asociación como voluntarios para a organización de charlas e conferencias.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas a todos os cidadáns en xeral, xa que todos somos consumidores,
pero a nosa actuación vai dirixida principalmente, sobre todo no que se refire a charlas e conferencias, a dous colectivos —persoas maiores e mozos—, que se consideran colectivos vulnerables no
que se refire a temas de consumo.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que así o desexe, dando información sobre os dereitos e os deberes que temos os consumidores.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Asociación de Consumidores e Usuarios A Xuntanza
Rúa Urzaiz, nº 38, 2º
36201 Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 430 538
Fax: 986 430 558
Correo electrónico: axuntanza@mundo-r.com
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ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS FÍSICOS E PSÍQUICOS DE MOS
(ASODIFISI)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Disminuidos Físicos e Psíquicos de Mos é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída en 1991, co fin de lles facilitar a todos os minusválidos a axuda necesaria para desenvolver
ó máximo o seu potencial creativo, artístico e intelectual e lograr unha plena integración social, laboral e educativa.
Na actualidade, o número total de socios é de 620, dos que 130 son minusválidos (físicos, psíquicos ou sensoriais).
Neste momento non contamos con ningún voluntario rexistrado e realizan funcións voluntarias
algúns membros da xunta directiva, independentemente das que lles corresponden en función do
cargo que desempeñan:
1. Axudas a minusválidos con dificultades de mobilidade nas excursións, saídas e actividades formativas.
2. Axuda e apoio psicolóxico ós minusválidos que o demanden.
3. Información e tramitación de axudas, subvencións, bolsas, etc.
4. Axuda na organización das distintas actividades.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a todos os socios minusválidos residentes na comarca.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que desexen colaborar na atención das necesidades das persoas con minusvalías.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Estrada Peinador nº 43, interior, 2º (edificio Garevol)
Tameiga – Mos (Pontevedra)
Tfno. e Fax: 986 487 557
Correo electrónico: asodifisi@cogami.es
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS AMIZADE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Amizade é unha organización sen ánimo de lucro que leva anos traballando. Foi fundada no ano 1988, para conseguir a plena integración social e a defensa dos intereses das persoas
con discapacidade da comarca de Pontevedra; unha integración que abrangue ámbitos diversos,
como o laboral, o ocio, a educación, etc.
As principais actividades e servizos que presta son:
1.
2.
3.
4.
5.

Manualidades, decorado de obxectos de madeira, vidro, cerámica, etc.
Natación terapéutica e hidroterapia.
Aula de informática e multimedia.
Ocio e tempo libre.
Colaborar coas institucións públicas e privadas na eliminación das barreiras de todo tipo
—urbanísticas, arquitectónicas, sociais, etc.—.
6. Campaña de prevención das minusvalías de fin de semana, que consiste en dar charlascoloquio nos IES da comarca, co obxecto de mentalizar a xuventude para que se divirta
conscientemente.
7. Información e asesoramento laboral e empresarial e en todos os temas relacionados coas
discapacidades. Para iso, contamos coa colaboración da Confederación Galega de
Minusválidos (Cogami), da que somos membros dende o ano 1998.

¿A QUEN VAI DIRIXIDA A NOSA ACTUACIÓN?
As nosas actividades e servizos van dirixidos ás persoas minusválidas da comarca de Pontevedra,
aínda que pola configuración do territorio, rural e mariñeiro, onde non hai un movemento asociativo implantado, préstase servizo nun territorio maior.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite, que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización,
cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización só pedimos que se cumpra un requisito moi importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con
persoas.

DATOS DE CONTACTO
Rúa Marquesa, nº 5, galerías, 3º J
36002 Pontevedra (Pontevedra)
Tfno.: 986 845 250
Fax: 986 863 709
Correo electrónico: amizade@cogami.es
Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami
Persoa de contacto: Joaquín Pesqueira Martín

Programas de acción voluntaria ❙ 365

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DO BAIXO MIÑO VONTADE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Discapacitados do Baixo Miño, Vontade, é unha asociación sen ánimo de lucro,
constituída no ano 2003, para apoiar e crear iniciativas que defendan a dignidade e os dereitos das
persoas con minusvalías e para fomentar a súa integración social e laboral.
Na actualidade, contamos con 94 socios.
As actividades para desenvolver son:
1.
2.
3.
4.

Acompañamento.
Campañas de sensibilización e información.
Colaboración en actividades.
Calquera outra susceptible de levarse a cabo dentro do programa de voluntariado.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
De forma específica, as actividades da asociación van dirixidas á poboación discapacitada do Baixo
Miño e, de forma xeral, ás súas familias e á comunidade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención e acompañamento de persoas discapacitadas.

¿COMO CONTACTAR CON NOS?
Centro de formación
R/ San Benito, s/n
36740 Tomiño (Pontevedra)
Tfno.: 629 402 757
Correo electrónico: vontade@wanadoo.es
Persoa de contacto: Miguel Pazo Paramos
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ASOCIACIÓN DE ESTUDANTES GALEGOS PARA A AXUDA SOCIAL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Estudantes Galegos para a Axuda Social constituíuse o 1 de marzo de 1994 en
Santiago e, no curso 1998-1999, trasladou a súa sede a Vigo. É unha organización aconfesional,
apolítica e sen fins lucrativos. Está inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais
e no Rexistro Galego de Organizacións non Gobernamentais de Axuda ó Desenvolvemento e ten
como finalidades:
1. Ofrecer e desenvolver un labor humanitario a prol de calquera persoa necesitada (terceira
idade, enfermos, marxinados, alfabetización de nenos e adultos, apoio e capacitación da
muller e da familia...).
2. Traballar en proxectos específicos para países en vías de desenvolvemento.
3. Iniciar e manter procesos de sensibilización dos cidadáns, mozos e maiores, ante a dor e
as necesidades dos demais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A asociación promove dende a súa fundación a atención de nenos, anciáns, familias e marxinados
sociais que, ocasionalmente ou durante un período máis ou menos prolongado, precisan de atencións ou apoio específico que non recibirían doutro xeito, debido á falta de recursos, a problemáticas familiares diferentes ou mesmo a situacións moi particulares, para as que non se dá cobertura
dende outras institucións.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa interesada en axudar en calquera dos programas que se estean levando a cabo.
Pedimos capacidade de compromiso coa tarefa encomendada, ganas de traballar e participación nos
obradoiros de formación.

¿COMO CONTACTAR CON NOS?
Rúa Pi y Margall, nº 72. Oficina J
Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 243 709
Correo electrónico: egas1@retCorreo electrónico.es
Persoa de contacto: Patricia Cordo Alfaya
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DA
COMARCA DO MORRAZO AFAMO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afamo) é unha entidade sen ánimo de lucro
que naceu no ano 2000, co fin de buscar axuda para as persoas afectadas por esta doenza e apoio
para as súas familias.
Na actualidade, contamos cuns 160 asociados entre persoas que teñen directamente un familiar e as
persoas que desexan colaborar con nós.
Na actualidade e dende o ano 2002, contamos cunha Unidade de Respiro Familiar para enfermos de
Alzheimer e outras Demencias, na que contamos cun servizo de transporte adaptado de recollida nos
domicilios dos enfermos e posterior traslado ó centro de actividades, no que desenvolvemos diferentes terapias non farmacolóxicas de estimulación da mente. Tamén temos servizos de axuda para
os familiares, dende cursos prácticos de coidados a grupos de axuda mutua. O que facemos na asociación son:
1. Campañas informativas e formativas sobre a enfermidade, a súa evolución e os avances
científicos e sociais na actualidade.
2. Axuda psicolóxica ós familiares e cursos de formación.
3. Unidade de Respiro Familiar para Enfermos de Alzheimer e outras Demencias, na que se
desenvolven todo tipo de terapias non farmacolóxicas, estimulación fisico-cognitiva, musicoterapia, logopedia.
4. Transporte adaptado a domicilio.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e actuacións van dirixidas a tres grupos de persoas:
1. Ás familias dos afectados pola enfermidade de Alzheimer ou outra demencia asociada ó
envellecemento.
2. Ós enfermos que as padecen.
3. Á poboación en xeral, para contribuír ó seu coñecemento.
O noso obxectivo a longo prazo é intentar que se creen servizos de atención especializados en todos
os concellos da nosa comarca, así como residencias especializadas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención especializada das persoas afectadas por unha demencia ou un alzheimer, así como persoas que estean interesadas no desenvolvemento das asociación sen ánimo de lucro e no seu funcionamento.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Afamo
Rúa Fragata Lealtad, nº 10, baixo | 36950 Moaña (Pontevedra)
Tfno.: 986 313 761 | Correo electrónico: afamo_morrazo@hotmail.com
Presidenta: Rosa Pena Gestido
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE AYUDA A ENFERMOS
PSÍQUICOS ALBA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha entidade sen ánimo de lucro, constituída en 1997, para axudar nunha atención integral
a persoas con enfermidade mental crónica e ás súas familias. Na actualidade, contamos con 195
socios.
Os voluntarios poden colaborar no acompañamento de persoas con enfermidade mental, excursións,
captación de socios, educación física e deportes e acompañamento dos nosos usuarios en feiras de
artesanía.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A persoas con enfermidade mental crónica e ós seus familiares.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Os maiores de idade que estean interesados nas áreas expostas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Asociación Alba
R/ Montecelo, s/n
36161 Pontevedra (Pontevedra)
Tfno.: 986 859 368
Fax: 986 868 639
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ASOCIACIÓN DE MARKETING SOCIAL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Esta entidade é unha institución de acción voluntaria, sen ánimo de lucro, que leva a cabo actividades e programas de acción voluntaria dirixidos a capacitar o equipo humano que integra as institucións propias do terceiro sector (ONG e ONL), a través de estratexias de marketing social que permitan unha axeitada integración social allea á caridade.
Dende a a súa inauguración, foron distintos os perfís dos colaboradores que se deron cita nas actividades sociais efectuadas; dende líderes de opinión, graduados sociais ata mestres e avogados,
nutren o elenco principal dos denominados voluntarios. O seu apoio resulta interesante para captar
interese mediático, dado que participan vivamente en debates sociais ou campañas de sensibilización vinculadas ás seguintes áreas de acción:
1. Inmigración: asesoramento xurídico e apoio burocrático na procura de solucionar as súas
necesidades de exilio e integración.
2. Grupos marxinais: drogadictos, alcohólicos, ex-convitos… Préstase un auxilio didáctico
que sensibilice a cidadanía e son eles os seus protagonistas, por medio da participación
activa en actos debate e mesas redondas celebradas en colexios e similares entes públicos.
3. Colectivos sociais: en xeral, bautizados por medio de asociacións sen ánimo de lucro e con
apenas recursos económicos, onde se presta un servizo de asesoramento na comunicación
corporativa apta para multiplicar as súas accións sociais, á hora de buscar adeptos ou crear
campañas de comunicación ante a audiencia civil.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral veciña da provincia de Pontevedra e ás distintas organizacións sociais que
residen na zona antes citada e que contemplan a posibilidade de satisfacer as necesidades de colectivos marxinais.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en asesorar gratuitamente os citados
colectivos ou ben aqueles profesionais do mundo da comunicación, tales como deseñadores, publicistas, periodistas, líderes de opinión, que entendan a importancia corporativa das entidades que lle
dan vida ó terceiro sector e que estean dispostos a participar en campañas de sensibilización en calidade de relatores ou ben levando a cabo tarefas de comunicación: cartelería, imprenta, anuncios,
organización de campañas de sensibilización, busca de sponsors, cesión de locais para debates…

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Asociación de Marketing Social Ademas
R/ Uruguay, nº 4, 5º dta.
Vigo 36201 (Pontevedra)
Tfno.: 639 649 920
Correo electrónico: marketingsocial@mundo-r.com
Persoa de contacto: Carlos Mañas Gómez
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ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DO DEZA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Amideza é unha asociación pertencente á rede de voluntariado de Cogami que, dende o ano 2002,
coa colaboración dos voluntarios, loita pola integración social e laboral das persoas con discapacidade, a través da eliminación das barreiras físicas e psicolóxicas coas que este colectivo se enfronta día a día.
Para isto, Amideza leva a cabo varios programas dirixidos a fomentar a participación da cidadanía,
co obxecto de rematar con esta situación de desigualdade na comarca do Deza. Algúns destes programas son:
1. Acompañamento e apoio ás persoas con discapacidade dentro e fóra do domicilio, na realización de xestións, actividades de ocio e tempo libre —campamentos de verán, piscina,
rehabilitación, cine, teatro, etc.—, apoio educativo, transporte adaptado, actividades de
apoio á integración sociolaboral, apoio social, apoio emocional...
2. Campañas de sensibilización e concienciación en temas de discapacidade.
3. Formación.
4. Formación básica, dirixida a voluntarios de base.
5. Formación específica para aquelas persoas con discapacidade, dirixida tanto ós voluntarios
como a institucións públicas, asociacións, ONG e a todos aqueles que nolo demanden.
6. Outro tipo de formación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACCIÓNS?
As actividades que realizamos están dirixidas principalmente ás persoas con discapacidade, ás súas
familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite, que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización,
cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización só pedimos que se cumpra un requisito moi importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con
persoas.

¿COMO CONTACTAR CON NOS?
Praza Calvo Sotelo, s/n
Lalín (Pontevedra)
Tfno.: 986 781 211
Correo electrónico: deza@cogami.es
Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami
Persoa de contacto: Ana Mª López Ameijeiras
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ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS BRINCADEIRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación sen ánimo de lucro que pretende promover un bo clima de convivencia entre
os veciños de Carbia, a través de diversas actividades e da organización de festas tradicionais.
As actividades que realizamos, entre outras, son as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

Planificación e organización de cursos.
Organización de festas populares (Día das Flores, Día dos Nenos, San Xoán, etc.).
Organización de excursións a lugares de interese para as socias.
Actividades gastronómicas no Nadal e no Entroido.
Actividades cos nenos, tales como celebración de Papá Noel, posta en escena de obras de
teatro a cargo dos propios nenos, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todos os veciños ou xente interesada en calquera das nosas actividades.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que queira colaborar nas nosas actividades.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Cruceiro-Carbia, s/n
36582 Vila de Cruces (Pontevedra)
Tfno.: 986 688 540
Persoa de contacto: Estrella
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ASOCIACIÓN DE MULLERES O AGARIMO DO DEZA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Mulleres O Agarimo do Deza somos unha entidade sen ánimo de lucro que se fundou no ano 1995. Nós axudámoslles no que podemos a todas as persoas do noso contorno rural
que o necesitan e centrámonos sobre todo nos anciáns, nos nenos e nas persoas diminuídas.
Na actualidade, contamos con 125 socias e 30 voluntarias, todas elas maiores de idade, as cales
colaboran nas actividades que se relacionan:
1.
2.
3.
4.
5.

Axuda ás persoas que viven soas.
Curso de manualidades para mulleres, posto que no rural non teñen outro ocio.
Asesoramento en varios temas: saúde, xurídico-laboral, etc.
Cursos formativos para nenos.
Charlas informativas e orientación sobre saúde, malos tratos, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda persoa do noso contorno rural que o necesite, pero sobre todo ás persoas que viven soas e
ós nenos que teñen problemas físicos ou psíquicos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda persoa maior de idade que se sinta con vontade de axudar as persoas do contorno.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Moa, nº 43
36580 Merza-Vila de Cruces (Pontevedra)
Tfno.: 986 581 541 - 986 583 648
Persoa de contacto: Josefa Caramés
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ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS A NOSA SEÑORA DO SOCORRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Mulleres Rurais A Nosa Señora do Socorro (Cuntis) é unha entidade sen ánimo de
lucro, constituída no ano 2002, para lles proporcionar ás mulleres e ás familias do medio rural actividades de formación profesional, ocupacional e cultural, así como para fomentar a súa promoción
e contribuír á súa total realización laboral e persoal.
Na actualidade, contamos con 60 socios (mulleres rurais) e 7 voluntarios (todos socios). Os voluntarios, con idades entre os 18 e os 65 anos, tras a formación necesaria, colaboran no desenvolvemento das actividades que a continuación indicamos:
1. Cursos de formación profesional e ocupacional.
2. Seminarios, conferencias, cursos, exposicións, xornadas e certames sobre temas de interese.
3. Actividades de recuperación cultural, arquitectónica e natural.
4. Concursos sobre a cultura galega (literarios, periodísticos, gastronómicos, pictóricos,
musicais…).
5. Fomento e mellora das relacións entre as persoas da localidade.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas, fundamentalmente, a tres colectivos:
1. Mulleres rurais de San Miguel de Couselo (Cuntis).
2. Familias rurais de San Miguel de Couselo (Cuntis).
3. Poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na promoción e formación das mulleres e das
familias do medio rural.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
San Miguel de Couselo
36677 Cuntis (Pontevedra)
Tfno.: 986 532 145
Persoa de contacto: Ángeles García Rodríguez
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ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS AGARIMO DE PILOÑO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos a Asociación de Mulleres Rurais Agarimo de Piloño e encontrámonos no termo municipal de
Vila de Cruces, provincia de Pontevedra. Somos unha parroquia pequena, pero cun índice elevado
de participación nas distintas actividades que a asociación desenvolve.
Traballamos en distintas áreas, como a de muller, xuventude, nenos e maiores.
1.
2.
3.
4.

Charlas sobre malos tratos, acoso sexual, violencia, etc.
Charlas sobre as distintas enfermidades que atinxen a muller e os maiores.
Días dedicados ós maiores e ós nenos. Teatro, excursións, etc.
Curso de formación ó mercado laboral, cursos para mulleres e homes dedicados á gandería.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral do concello de Vila de Cruces, mulleres, maiores e nenos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que teña ganas de traballar e de aprender para que as mulleres, os
maiores e os nenos teñan unha vida mellor e que pretenda poñer un sorriso onde non o hai.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Piloño, nº 16
36586 Vila De Cruces (Pontevedra) (a calquera hora do día)
Tfno.: 669 924 344, Mª del Carmen Montero (presidenta) ou 986 586 020, Dolores Montero (secretaria)
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ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE CAMANZO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Mulleres Rurais de Camanzo naceu no ano 1996, co fin de xuntar a todas as mulleres da parroquia de Camanzo e de poder desenvolver con elas e para elas unha serie de actividades.
Na actualidade, contamos con 83 socias, entre 25 e 70 anos de idade.
Ata a data de hoxe vimos realizando, ó longo de todos estes anos, as seguintes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Excursións por Galicia e Portugal.
Cursos de arte floral, horta, poda e todo o relacionado co campo.
Cursos de palillos, manualidades, restauración de mobles, cestería, traballos en vidro, etc.
Cursos de cociña e repostería.
Charlas sobre a menopausa e o alzheimer.
Celebración de festas —San Xoán, magosto, carnaval e Nadal—.
Merenda para os maiores en fin de ano.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todas as mulleres residentes na parroquia de Camanzo e tamén a todas aquelas que desexen unirse á nosa asociación, sen límite de idade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas e entidades que estean interesadas en impartir algún curso ou en organizar
charlas de interese para as mulleres rurais; por exemplo, sobre a saúde ou relacionadas co campo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Camanzo, nº 28
36587 Vila de Cruces (Pontevedra)
Tfno.: 981 890 936 (Mª Carmen) - 986 689 343 (Isabel) - 625 171 472
Fax: 981 890 936
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ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE CASTRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Mulleres Rurais de Castro (A Estrada) é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 1994, para lles proporcionar ás mulleres e ás familias do medio rural actividades de
formación profesional, ocupacional e cultural, así como para fomentar a súa promoción e contribuír á súa total realización laboral e persoal.
Na actualidade, contamos con 60 socios (mulleres rurais) e 7 voluntarios (todos socios). Os voluntarios, con idades entre os 18 e os 65 anos, tras a formación necesaria, colaboran no desenvolvemento das actividades que a continuación indicamos:
1. Cursos de formación profesional e ocupacional.
2. Seminarios, conferencias, cursos, xornadas, exposicións e certames sobre temas de interese.
3. Actividades de recuperación cultural, arquitectónica e natural.
4. Concursos sobre a cultura galega (literarios, periodísticos, gastronómicos, pictóricos,
musicais…).
5. Fomento e mellora das relacións entre as persoas da localidade.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas, fundamentalmente, a tres colectivos:
1. Mulleres rurais de San Miguel de Castro (A Estrada).
2. Familias rurais de San Miguel de Castro (A Estrada).
3. Poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na promoción e formación das mulleres e
familias do medio rural.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
San Miguel de Castro
36584 A Estrada (Pontevedra)
Tfno.: 986 688 213
Persoa de contacto: Pilar Pereiras
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ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE CODESEDA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Mulleres Rurais de Codeseda (A Estrada) é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 1994 para lles proporcionar ás mulleres e familias do medio rural actividades de formación profesional, ocupacional e cultural, así como para fomentar a súa promoción e contribuír á
súa total realización laboral e persoal.
Na actualidade, contamos con 80 socios (mulleres rurais) e 8 voluntarios (todos socios). Os voluntarios, con idades entre os 18 e os 65 anos, tras a formación necesaria, colaboran no desenvolvemento das actividades que a continuación indicamos:
1. Cursos de formación profesional e ocupacional.
2. Seminarios, conferencias, cursos, xornadas, exposicións e certames sobre temas de interese.
3. Actividades de recuperación cultural, arquitectónica e natural.
4. Concursos sobre a cultura galega (literarios, periodísticos, gastronómicos, pictóricos,
musicais…).
5. Fomento e mellora das relacións entre as persoas da localidade.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas, fundamentalmente, a tres colectivos:
1. Mulleres rurais de Codeseda (A Estrada).
2. Familias rurais de Codeseda (A Estrada).
3. Poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na promoción e formación das mulleres e
familias do medio rural.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Codeseda
36684 A Estrada (Pontevedra)
Tfno.: 986 584 256
Persoa de contacto: María Josefa Picallo
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ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE DORNELAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Mulleres Rurais de Dornelas (Silleda) é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 2002, para lles proporcionar ás mulleres e familias do medio rural actividades de formación profesional, ocupacional e cultural, así como fomentar a súa promoción para contribuír á súa
total realización laboral e persoal.
Na actualidade, contamos con 61 socios (mulleres rurais) e 7 voluntarios (todos socios). Os voluntarios, con idades entre os 18 e os 65 anos, tras a formación necesaria, colaboran no desenvolvemento das actividades que a continuación indicamos:
1. Cursos de formación profesional e ocupacional.
2. Seminarios, conferencias, cursos, xornadas, exposicións e certames sobre temas de interese.
3. Actividades de recuperación cultural, arquitectónica e natural.
4. Concursos sobre a cultura galega (literarios, periodísticos, gastronómicos, pictóricos,
musicais…).
5. Fomento e mellora das relacións entre as persoas da localidade.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas, fundamentalmente, a tres colectivos:
1. Mulleres rurais de Dornelas (Silleda).
2. Familias rurais de Dornelas (Silleda).
3. Poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na promoción e formación das mulleres e
familias do medio rural.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Dornelas
36579 Silleda (Pontevedra)
Tfno.: 986 588 734
Persoa de contacto: Isabel Iglesias

Programas de acción voluntaria ❙ 379

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE LAGARTÓNS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
San Estevo de Lagartóns é unha das parroquias (con trece lugares) que compoñen o concello da
Estrada. A asociación nace no ano 2000 con 26 socias e é unha entidade sen ánimo de lucro que está
destinada á realización de cursos de formación e outras actividades de ocio e lecer para mulleres.
Esta asociación recibe subvencións de diferentes organismos públicos (Deputación de Pontevedra,
Xunta de Galicia, Concello da Estrada…), co cal pode realizar diferentes actividades, destinadas
todas elas ás mulleres. Entre algunhas das actividades que se levaron a cabo nesta andadura da asociación podemos citar algunhas como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diferentes cursos de manualidades.
Curso de tapicería.
Algúns cursos de restauración de mobles.
Varios cursos de arte floral.
Cursos de conservación de alimentos.
Cursos de cociña.
Xornadas xerontolóxicas encamiñadas a aqueles coidadores que teñan persoas ó seu cargo
con dependencia, etc.

Así mesmo, tamén estamos en contacto co Servizo Galego de Igualdade da Xunta de Galicia e co
servizo que ten o concello de mulleres maltratadas para axudar a algunha muller, en caso de que o
precise ou indicarlle a onde se debe dirixir.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Esta asociación está dirixida a mulleres e, nalgún caso, realízanse cursos de formación que van dirixidos a toda a poboación (nenos, homes e mulleres).

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas mulleres que estean interesadas en realizar accións que vaian encamiñadas a mellorar a situación das mulleres rurais, xa ben sexa mediante a realización de cursos, formación, información, lecer ou calquera outra actividade que poida repercutir positivamente no colectivo ó que vai
dirixido.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Para poñerse en contacto connosco pode dirixirse a:
Asociación de Mulleres Rurais de Lagartóns
Lg. Outeiro-Lagartóns
36017 A Estrada (Pontevedra)
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ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS PENA DE FRANCIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Mulleres Rurais Pena de Francia (Dozón) é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 1994, para lles proporcionar ás mulleres e familias do medio rural actividades de formación profesional, ocupacional e cultural, así como para fomentar a súa promoción e contribuír á
súa total realización laboral e persoal.
Na actualidade, contamos con 170 socios (mulleres rurais) e 10 voluntarios (todos socios). Os
voluntarios, con idades entre os 18 e os 65 anos, tras a formación necesaria, colaboran no desenvolvemento das actividades que a continuación indicamos:
1. Cursos de formación profesional e ocupacional
2. Seminarios, conferencias, cursos, exposicións, xornadas e certames sobre temas de interese.
3. Actividades de recuperación cultural, arquitectónica e natural.
4. Concursos sobre a cultura galega (literarios, periodísticos, gastronómicos, pictóricos,
musicais…).
5. Fomento e mellora das relacións entre as persoas da localidade.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas, fundamentalmente, a tres colectivos:
1. Mulleres rurais de Dozón.
2. Familias rurais de Dozón.
3. Poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na promoción e formación das mulleres e
familias do medio rural.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Lugar Diz, nº 3
36518 Dozón (Pontevedra)
Tfno.: 986 682 287
Persoa de contacto: María Flora Rodríguez
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ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS VIRXEN DO FARO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Mulleres Rurais Virxen do Faro é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no
ano 1991, para lles proporcionar ás mulleres e familias do medio rural actividades de formación profesional, ocupacional e cultural, así como para fomentar a súa promoción e contribuír á súa total realización laboral e persoal.
Na actualidade, contamos con 200 socios (mulleres rurais) e 10 voluntarios (todos socios). Os
voluntarios, con idades entre os 18 e os 65 anos, tras a formación necesaria, colaboran no desenvolvemento das actividades que a continuación indicamos:
1. Cursos de formación profesional e ocupacional.
2. Seminarios, conferencias, cursos, exposicións, xornadas e certames sobre temas de interese.
3. Actividades de recuperación cultural, arquitectónica e natural.
4. Concursos sobre a cultura galega (literarios, periodísticos, gastronómicos, pictóricos,
musicais…).
5. Fomento e mellora das relacións entre as persoas da localidade

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas, fundamentalmente, a tres colectivos:
1. Mulleres rurais de Rodeiro.
2. Familias rurais de Rodeiro.
3. Poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na promoción e formación das mulleres e
familias do medio rural.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Osera, 8
36530 Rodeiro (Pontevedra)
Tfno.: 986 790 080
Persoa de contacto: Guadalupe Vázquez
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ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA DE PONTEVEDRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Esta asociación é unha entidade sen ánimo de lucro constituída en 1983 para contribuír á integración social da comunidade xitana, fomentando a educación, formación profesional, promovendo a
súa incorporación laboral, promovendo actuacións que eviten calquera circunstancia de marxinalidade, fomentando hábitos saudables e tratando de evitar calquera brote de racismo.
Ademais, trata de servir como vínculo de conexión coas administracións e coa sociedade en xeral
para acceder a todo tipo de recursos normalizados.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a toda a poboación xitana que se sitúe no espazo xeográfico dos
municipios de Marín, Poio e Pontevedra e que, voluntariamente, queiran afiliarse a esta asociación
e que desexen participar nos seus planos, programas e proxectos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda persoa maior de idade que queira e poida colaborar nas diversas actuacións promovidas con
poboación xitana e que, ademais, demostre un carácter tolerante respecto da súa cultura e tradición.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Arzobispo Malvar, nº 23, baixo
36002 Pontevedra (Pontevedra)
Tfno.: 986 842 570
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ASOCIACIÓN DE VECIÑOS A COSTIÑA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación A Costiña é unha entidade sen ánimo de lucro, fundada o 24 de maio de 1996 por uns
veciños da parroquia de Sabrexo, co fin de pedir e poder levar a cabo certos arranxos na parroquia.
Para tal fin, contouse coa colaboración do Concello, da Deputación Provincial, da Xunta de Galicia
e tamén dos propios veciños. Na actualidade, conta con aproximadamente uns oitenta socios. Os
arranxos e obras máis importantes que se conseguiron levar a cabo foron as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concentración parcelaria solicitada á Xunta de Galicia.
Reforma da igrexa parroquial.
Cemiterio novo parroquial.
Ampliación do campo da festa.
Asfaltado de varias pistas e camiños.
Arranxo do local social.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actuacións desta asociación van sempre dirixidas ós veciños da parroquia de Sabrexo.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade da dita parroquia ou doutra limítrofe.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Orza, nº 3
36581 Sabrexo – Vila de Cruces (Pontevedra)
Tfno.: 986 582 333
Persoa de contacto: José Villaverde López (presidente)
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ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE OLLARES
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Veciños de Ollares somos unha asociación de iniciativa social, que actuamos en
todo o ámbito parroquial de Arnego.
Os nosos fins principais son a mellora material da veciñanza, así como a creación dos servizos
sociais necesarios para a defensa dos intereses veciñais e o desenvolvemento cultural, mediante
actividades como bibliotecas, charlas formativas, conferencias, etc. De igual xeito, búscase unha
acción en áreas como a saúde (fomento de hábitos de vida saudables), o medio ambiente (sensibilización social), a educación (complementos das tarefas educativas que non forman parte da formación regrada), o ocio (establecer e realizar actividades de ocio e tempo libre), a xuventude (participación activa da mocidade), a defensa dos dereitos humanos e a cooperación internacional (mediante o fomento de intercambio de experiencias).
Móvenos a mellora das condicións de vida dos nosos veciños, en ámbitos tales como os servizos
sociais, a educación, o ocio e o tempo libre, a sanidade, a cultura e o deporte, promovendo unha
participación da poboación en actividades comunitarias e a integración dos diferentes colectivos nas
diferentes actividades propostas, destinadas a unha participación efectiva da poboación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Vila de Cruces e da comarca do Deza, así
como a calquera persoa doutro concello que estea interesada en participar e que se poña en contacto con nós.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das actividades.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Asociación de Veciños de Ollares
36586 Ollares
Vila de Cruces (Pontevedra)
Tfno.: 986 681 441
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ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SANTA RITA DE AÑOBRE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Veciños de Santa Rita de Añobre somos unha asociación de carácter privado e de
iniciativa social.
A nosa actuación está centrada en áreas tales como: servizos sociais (atención a colectivos en risco
de exclusión social e área de maiores), medio ambiente (promoción de conciencia ambiental),
fomento de actividades na área de mocidade, promovendo a participación dos mozos na planificación das actividades e prestando atención tamén á área de educación e formación dos máis pequenos, tentando unha prevención na área sociosanitaria.
Buscamos unha actuación solidaria que leve á mellora tanto moral como material da poboación,
buscando unha coordinación efectiva e constante entre as diferentes asociacións e axentes sociais
(tanto técnicos coma administracións), para lograr deste xeito unha atención integral e efectiva dos
problemas que poidan xurdir ó redor da nosa área de actuación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Vila de Cruces e da comarca do Deza, así
como a calquera persoa de calquera outro concello que estea interesada en participar e que se poña
en contacto con nós.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das actividades.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Asociación de Veciños Santa Rita de Añobre
Añobre, s/n
Vila de Cruces (Pontevedra)
Tfno.: 986 988 246
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ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DEZA DE MERZA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A parroquia de Merza, con ó redor de 600 habitantes, pertence ó concello de Vila de Cruces
(Pontevedra), na comarca do Deza. A asociación de Veciños Deza de Merza nace no ano 1977 como
unha entidade privada sen ánimo de lucro e co fin de mellorar as condicións de vida dos veciños,
mediante a promoción ou a creación dos servizos sociais necesarios para a comunidade, a promoción cultural, a defensa dos intereses xerais dos veciños e o desenvolvemento dos valores de convivencia e solidariedade. Para levalos a cabo, organiza eventos deportivos, charlas e cursos formativos, de ocio e tempo libre, actos culturais, creación dunha aula de teatro, mantemento do adro e
do cemiterio, mantemento do local social, etc.
Na actualidade, conta con 147 socios, todos voluntarios e, destes, pódese dicir que vinte e cinco
son asiduos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente na parroquia e, en especial, ós nenos e ós nosos maiores. En ocasións, e por solidariedade, as nosas actuacións tamén van dirixidas a xente de fóra da parroquia.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que queiran facelo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza da igrexa, s/n
Merza-Vila de Cruces (Pontevedra) – 36580
Tfno.: 986 583 523
Correo electrónico: asocimerza@yahoo.es
Persoa de contacto: Manuel Fernández
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ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS SOCIAIS DO DEZA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Voluntarios Sociais do Deza é unha asociación prestadora de servizos á comunidade, que pretende conseguir a inserción e a integración das persoas e colectivos en situación ou
risco de exclusión social a través de actuacións específicas.
A dita asociación naceu a carón dos servizos sociais de atención primaria nos anos 80, para facer o
seu labor cos nenos do rural que, por falta de recursos, non podían ter vacacións nin coñecían o mar.
Así, comezou facendo campamentos de verán en colaboración co Departamento de Servizos Sociais
municipal e leva xa 20 tempadas de campamentos no mar, o que nos fai unha asociación moi coñecida, en especial no concello de Lalín, pois uns 2.000 nenos e nenas pasaron polos nosos campamentos.
Iso, ademais dos campamentos urbanos interxeracionais, as clases de apoio extraescolar e as
accións cos vellos da residencia, dános unha grande implantación social e un coñecemento de primeira man das necesidades e das accións para previr o risco de exclusión, non só dos nenos e
nenas senón das súas unidades de convivencia.
Da necesidade de integración de pequenos con escaseza de recursos e con diversas problemáticas
naceu o compromiso e a necesidade de constituírse como asociación que dera resposta a esas
carencias de xeito multidimensional, complementando as accións públicas e deseñando respostas
a necesidades non cubertas suficientemente.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ademais dos nenos que asisten ós campamentos, a asociación diversificou as actividades a outros
colectivos, como son por exemplo os adolescentes en situación de conflito, os maiores, os inmigrantes e emigrantes retornados e as mulleres.

¿QUEN PODE CONTACTAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar no ámbito da comarca do Deza nalgún dos
aspectos descritos anteriormente.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Asociación de Voluntarios Sociais do Deza
Rúa Manuel Rivero, nº 3, baixo
36500 Lalín (Pontevedra)
Tfno.: 661 768 298 - 986 780 014 (Departamento de Servizos Sociais do Concello)
Correo electrónico: voluntariadosocial@latinmail.com
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ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS XENTE DO TEA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Voluntarios Xente do Tea é unha asociación de voluntariado social sen ánimo de
lucro. Foi creada en decembro do 2001 e conta, a día de hoxe, con 34 membros de idades comprendidas entre os 16 e os 63 anos. Os voluntarios divídense por grupos e cada un deles traballa
nos distintos apartados nos que se basea o labor xeral da asociación (maiores, nenos, medio
ambiente, doazóns, ocio, etc.) para o seu correcto funcionamento. Mantemos reunións os primeiros
venres do mes e invitamos a participar nelas a todo aquel que teña interese. A asociación fai tamén
un labor de integración, tendo en conta a cantidade de estranxeiros que chegaron á nosa vila, e
mesmo de terapia para moita xente, que atopa aquí unha válvula de escape ós seus problemas.
A seguir, achéganse algúns exemplos do traballo desenvolvido.
Programas:
1. Acompañamento a maiores con soidade.
2. Apoio escolar.
3. Xornadas de apoio ás coidadoras.
4. Asesoramento laboral.
5. Integración de nenos no deporte.
6. Apoio psicolóxico.
7. Manualidades para discapacitados.
8. Acompañamento a mulleres con depresión.
9. Intercambios.
Campañas:
1. Recollida e entrega de xoguetes.
2. Recollida e entrega de roupa.
3. Recollida e entrega de utensilios.
4. Divulgación e concienciación do voluntariado (foros).
5. Rutas de sendeirismo.
6. Talleres e obradoiros.
7. Charlas informativas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIONS?
Esta asociación traballa principalmente con aqueles sectores da sociedade máis desfavorecidos, co
fin de contribuír a mellorar a calidade de vida dos seus veciños. Xente do Tea intenta traballar en
todos os campos nos que se se consideren necesarios, dentro da comarca do Condado, e nos que
supoñan un beneficio para aqueles que contan cunha situación económica máis precaria.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que desexe contribuír a unha mellora da nosa sociedade, atendendo as necesidades daqueles que o precisen, investindo o tempo que cada quen estime.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Centro Multiusos | Rúa das Pombas, s/n | 36860 Ponteareas (Pontevedra) | Tfno.: 986 661674 |
Correo electrónico: xentedotea@terra.es
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ASOCIACIÓN DE SORDOS DE VIGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Sordos de Vigo (ASV), fundada en abril de 1972, é unha entidade sen ánimo de
lucro, rexida única e exclusivamente pola vontade dos seus afiliados, segundo se reflicte nos seus
estatutos.
Dende os seus comezos, preséntase como obxectivo prioritario contribuír ó desenvolvemento e á
mellora da calidade de vida das persoas xordas. O seu órgano de representación é a Xunta Directiva,
dentro da que traballan distintas comisións, promovendo accións concretas enfocadas cara a unha
participación real e efectiva das persoas xordas en todos os ámbitos sociais.
As comisións que existen na ASV actualmente son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comisión de Muller e Familia.
Comisión de Xuventude.
Comisión de Lingua de Signos Española.
Comisión de Organización e Participación.
Comisión de Accesibilidade.
Comisión de Cultura.
Comisión de Deportes.
Comisión de Persoas Maiores.

A ASV ofrece un servizo de atención a persoas xordas, onde se ofrece información, orientación, asesoramento, atención e promoción das persoas xordas, coa finalidade de favorecer a súa autonomía e
a súa integración social, un Servizo de Intérpretes de Lingua de Signos, que ten como obxectivo a eliminación das barreiras de comunicación coas que as persoas xordas se encontran todos os días e o
Servizo Galego de Colocación, dende onde se intenta mellorar a vida laboral das persoas xordas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidos a todas as persoas xordas, ós seus familiares e amigos, a profesionais (mestres, profesores, logopedas, traballadores sociais, etc.) e a entidades públicas ou privadas que desexen coñecer aspectos propios da comunidade xorda.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que queiran axudar á mellora da calidade de vida das persoas xordas, preferentemente con coñecementos da lingua de signos española.

DATOS DE CONTACTO
R/ Gregorio Espino, 38, ent.
Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 281 370
Fax: 986 127 322
Correo electrónico: asovigo@asorvigo.org
Páxina web: http://www.asorvigo.es.vg
Persoa de contacto: Mª Carmen González Lloves
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A AECC ten por obxectivo loitar contra o cancro dende todas as perspectivas coñecidas: prevención,
intervención social, psicolóxica, médica, etc. Na actualidade, colaboran con nós máis de 136 voluntarios en toda a provincia e as súas funcións esténdense polos distintos departamentos do seguinte xeito:
1. Departamento de Psicoloxía
1.1 Desenvólvense os seguintes programas: atención psicolóxica ó enfermo e ás familias,
charlas e conferencias, programas de deshabituación tabáquica, obradoiros de tempo
libre dedicados a mastectomizadas. O voluntario ocúpase dos obradoiros e colaboran
como relatores de conferencias.
2. Departamento de Traballo Social
2.1 Este departamento é o encargado de xestionarlles axudas económicas e sociais ós
enfermos. O voluntario ocúpase das tarefas administrativas.
3. Departamento de Coidados Paliativos
3.1 Dúas unidades móbiles, compostas por médicos e enfermeiras, danlles apoio asistencial ós enfermos en fase terminal. O voluntario ocúpase das tarefas administrativas.
4. Departamento de Xuventude
4.1 Este departamento ocúpase da prevención e da educación para a saúde, a través dos
seguintes programas: Mozos pola saúde (obradoiros destinados ós nenos), Edusa
(obradoiros preventivos e de educación para a saúde, dirixidos á comunidade educativa), Saudiña (campamento de verán) e un programa de formación. O voluntario ocúpase do desenvolvemento dos obradoiros, como relatores do programa Edusa e como
monitores no campamento Saudiña.
5. Departamento de Voluntariado
5.1 Aquí xestiónanse todas as actividades de voluntariado da AECC, así como a súa formación e reciclaxe. Os voluntarios, ademais doutros labores, encárganse da obtención
de recursos e de xestionar os eventos benéficos, co fin de obter ingresos para a entidade. Ademais, contamos cun voluntariado en hospitais, no que se lles dá apoio integral ós enfermos de cancro e ás súas familias no hospital e despois na casa.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, en tanto que falamos de prevención, e a enfermos de cancro e ás súas familias, no resto dos departamentos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de 18 anos. É necesario facer un curso xeral de voluntariado da AECC.
Para ser voluntario da AECC en hospitais é imprescindible facer un curso xeral de voluntariado da
AECC e logo un curso específico.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Augusto González Besada, nº 9, entres. | Pontevedra (Pontevedra) | Tfno.: 986 865 220 | Correo
electrónico: Pontevedra@aecc.es | Persoa de contacto: Santiago Piñel, de 8:00-20:30 horas de luns
a venres
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ASOCIACIÓN FREIJEIRO DE AXUDA Ó NECESITADO AFAN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Dende a súa fundación, no ano 1988, vén dedicándose a un labor social dirixido ós máis marxinados pola sociedade actual. Non se trata dunha ONG, nin tampouco dunha sociedade mercantil.
O noso traballo é a atención no día a día a aqueles que o necesitan, tanto no que ten que ver coas
súas necesidades familiares, como co apoio para a súa mellor integración na sociedade.
A nosa entidade colabora dun xeito moi eficaz cos servizos sociais de Vigo e pode considerarse
como un recurso básico, mentres que a burocracia oficial non resolva os problemas que se lle presentan.
O noso ámbito é provincial.
Está recoñecida e rexistrada en:
1.
2.
3.
4.
5.

Goberno Civil, co número 1.721
Concellería de Familia, co F-868-PO-202-CH-00
Concellería de Traballo, co 092-PO-026-K-00
Concello de Vigo, co 55/88
Servizos Sociais, co 075-PO-17-K-00 e NIF G-36660348

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Nestes intres aténdense 260 familias fixas, ademais de transeúntes e persoas sen recursos.
Dentro do conxunto das familias fixas que se atenden hai:
1.
2.
3.
4.

Mulleres maltratadas.
Familias con fillos e pais drogadictos.
Nais separadas e con fillos menores, sen recursos económicos.
Familias marroquís, saharianas, portuguesas, xitanas, etc.

Quincenalmente, e se é posible, entrégaselles un paquete de alimentos, así como roupa se a necesitan.
As familias con nenos pequenos tamén reciben axudas para cueiros, papas, medicinas de pago non
atendidas pola Seguridade Social, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
As persoas, entidades ou organismos que sintan a necesidade de poder, dentro das súas posibilidades, paliar as carencias que teñen os máis desfavorecidos.
Ata o momento, contamos coa colaboración das cotas dos socios, coas achegas das persoas coñecedoras do noso traballo e con subvencións.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Afan
Rúa Pastora, nº 44
36210 Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 606 986 619
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ASOCIACIÓN LAR PRO SALUD MENTAL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Lar é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída en 1990. Trátase dun centro de
rehabilitación psicosocial e ocupacional.
A súa finalidade principal é a de ofrecer e desenvolver programas estruturados e individualizados de
rehabilitación que lles permitan ós usuarios aprender ou recuperar aquelas habilidades e capacidades que cada un necesite para manexarse ou integrarse no seu contorno social e laboral, coa máxima autonomía e independencia.
Na actualidade, contamos con 290 socios e temos capacidade para 45 usuarios con servizo de transporte e comedor.
As actividades que desenvolvemos son as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programas de psicoeducación.
Programas de habilidades sociais.
Programa de integración sociosanitaria.
Axuda psicolóxica a enfermos e familiares.
Programa de automedicación e prevención de recaídas.
Programa de prevención da ansiedade e da depresión.
Programa de ocio e tempo libre (piscina, ximnasio, etc.).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas a persoas con trastornos mentais crónicos, con idades comprendidas entre os 18 e os 65 anos, ós familiares e á poboación en xeral.
Entre os nosos obxectivos a longo prazo está a integración destas persoas na comunidade, a información ós familiares e tamén informar e sensibilizar a poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención das necesidades das persoas con
trastornos mentais persistentes.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rua Muíño Novo, nº 1-3
36619 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Tfno. e Fax: 986 502 571
Correo electrónico: FUNDACIONLAR@telefonica.net
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ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN DE PONTEVEDRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación para el Síndrome de Down de Pontevedra é unha entidade sen ánimo de lucro, que foi
creada polos pais de persoas con síndrome de down en 1989. Con posterioridade, foi declarada de
utilidade pública co nº 90.183, en febreiro de 2000.
O obxectivo desta entidade é lograr a plena integración das persoas con síndrome de down, mellorando todos os aspectos que concirnen a súa calidade de vida.
O ámbito de actuación da asociación é a zona sur da provincia de Pontevedra.
A Asociación para el Síndrome de Down de Pontevedra pertence a nivel nacional á Feisd (Federación
Española de Instituciones para el Síndrome de Down), que conta con sesenta e tres entidades, mentres que a nivel autonómico encóntrase integrada en Down Galicia (Federación Galega de
Institucións para a Síndrome de Down), que está formada por seis asociacións.
A Asociación para el Síndrome de Down de Pontevedra conta cun total de duascentas oito persoas,
distribuídas en cincuenta e seis socios pais e cento cincuenta e dous socios colaboradores.
Dende a súa inauguración, sempre contamos coa colaboración de voluntarios e actualmente contamos coa colaboración de dez persoas, que realizan as seguintes actividades dentro da asociación:
1. Atención temperá e estimulación precoz (0-6 anos).
2. Talleres educativos de reforzo: lectura-escritura, razoamento lóxico-matemático, psicomotricidade, logopedia e musicoterapia.
3. Programa de autonomía persoal, coñecemento do contorno e habilidades sociais.
4. Programa de formación permanente de adultos e prelaboral.
5. Programa de emprego con apoio.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ás persoas con síndrome de down e discapacidade intelectual.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe axudar as persoas con síndrome de down e discapacidade intelectual.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Manolo Martínez, nº 1 – 1ºD
Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 201 656
Fax: 986 214 954
Correo electrónico: downvigo@teleline.es ou www.feisd@sindromedown.net
Persoa de contacto: Ana Tejada Vidal (coordinadora da asociación)
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ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DEL
AFRICANO
¿QUE SOMOS E QUE FACEMOS?
Aida é unha asociación sen ánimo de lucro para o desenvolvemento, que nace coa intención de crear
un grupo de apoio composto por voluntarios e persoal fixos que, dende un marco dun local social,
pretende axudar na resolución dos problemas e dificultades de integración dos inmigrantes africanos, ofrecendo asesoramento legal, aloxamento temporal ou manutención, nos casos precisos, ademais da ensinanza de idiomas e cultura nacional, cursos profesionais, etc.
Aida créase en Vigo a comezos de 1997, como resposta ás necesidades propostas por un grupo de
inmigrantes africanos. Actualmente, a provincia de Pontevedra conta cun número considerable de
inmigrantes de África que chegan na busca de traballo.
A actividade de Aida aséntase en dous piares de actuación: servizos ó colectivo de inmigrantes africanos e difusión da súa cultura e realidade.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asesoramento e asistencia urxente de carácter esporádico a inmigrantes africanos.
Curso de castelán para africanos.
Charlas de sensibilización en colexios, universidade, asociacións e entidades públicas.
Cursos de Wolof e Swahili.
Cursos de cociña africana.
Exposición itinerante do museo étnico A outra cara de África.
Conferencias sobre a realidade africana.
Actividades culturais como concertos de djembes (percusión) e veladas interculturais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Colectivos africanos.
Conxunto da cidadanía española, en xeral, e galega en particular.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa pode colaborar con nós como voluntario e achegar novas ideas ou simplemente
axudar da forma que estime. En todo caso, a presenza do voluntario tomámola como unha colaboración.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Se queres coñecer mellor Aida, podes chamarnos ou visitarnos no noso local social e informarémoste sobre o que estamos a facer na rúa Cuba, 32 – 4º. 36204 Vigo (Pontevedra). Tfno./Fax: 986
413 116. Pódese contactar con el no teléfono 610 831 031 e preguntando por Ibrahima Niang.
Correo electrónico: ibra@wanadoo.es
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ASOCIACIÓN PONTEVEDRESA PARA A SÍNDROME DE DOWN XUNTOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación de pais e familiares de persoas con síndrome de down e, como tal, unha
entidade privada sen ánimo de lucro que ten como obxectivo xeral mellorar a calidade de vida das
persoas con síndrome de down e a dos seus familiares.
Os nosos obxectivos son os seguintes:
1. Estimular e potenciar o pleno desenvolvemento das persoas con síndrome de down e promover un seguimento periódico do seu estado de saúde.
2. Darlles apoio, formación e información ás familias, a profesionais e á sociedade en xeral.
3. Conseguir a plena integración das persoas con síndrome de down nos distintos niveis da
sociedade (familiar, social, escolar, laboral…).
Na nosa asociación préstanse os seguintes servizos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Información, orientación e asesoramento.
Programa de atención temperá.
Logopedia,.e apoio social e psicopedagóxico.
Programa de autonomía e habilidades sociais.
Programa de integración laboral.
Programa para o desenvolvemento da lingua oral a través das linguas signadas.
Escola de pais e colaboración con centros escolares.
Asesoramento médico.
Ocio e tempo libre.
Publicación dunha revista e biblioteca e documentación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIONS?
1. A persoas con síndrome de down e ós seus familiares.
2. Á sociedade en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Tadas aquelas que sexan maiores de 17 anos. Será requisito imprescindible que compartan a filosofía da entidade e que posúan as seguintes características: sentido da responsabilidade e compromiso; habilidades sociais e de comunicación; actitude democrática, dinámica e participativa; predisposición para traballar con persoas con discapacidade…

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Cobián Roffignac, nº 9, 2° | 36002 Pontevedra (Pontevedra)
Tfno. e Fax: 986 865 538
ce: xuntos@ iponet.es | Páxina web: www.iponet.es/xuntos
Persoa de contacto: Paula Villaverde Gondar
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ASOCIACIÓN PROTECTORA DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA ASPANAEX
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A asociación Aspanaex é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 1963 por un grupo
de pais que tiñan fillos afectados por unha minusvalía psíquica e que carecían de servizos e entidades que lle facilitasen a formación que precisaban os seus fillos.
A asociación Aspanaex trata de mellorar a calidade de vida da persoa con discapacidade intelectual
e a da súa familia, traballando na área do benestar persoal, social e laboral.
Na actualidade, contamos con 104 usuarios de idades comprendidas entre os seis e os cincuenta
anos e cun colectivo de trinta voluntarios, cinco deles son nais de persoas que atendemos na asociación. Estes voluntarios colaboran no desenvolvemento das actividades que a continuación indicamos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Actividades de ocio e tempo libre.
Axuda no tempo do comedor, reforzando o programa de autonomía na mesa.
Actividades de natación.
Acompañamento das saídas educativas.
Actividades de vestido e desvestido no vestiario.
Actividades de axuste persoal e social (lectura, musicoterapia, etc.).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIONS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas:
1. Ás persoas con discapacidade intelectual.
2. Ás familias das persoas con discapacidade intelectual.
3. A sensibilizar a poboación en xeral.
Os nosos obxectivos van dirixidos a mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e a da súa familia, fomentando o benestar físico, persoal, social e laboral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de vinte anos que desexa colaborar na mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Aspanaex
R/ Mestros Goldar, 18
36213 Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 208 395
Fax:. 986 208 396
direccion@aspanaex.e.telefonica.net
Persoa de contacto: Mª Jesús Varela Tabarés
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PENSIONISTAS E XUBILADOS DE
PONTEVEDRA EN VIGO-UDP
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación de apoio sen ánimo de lucro que existimos dende febreiro do ano 2000 e
contamos con 490 afiliados, dos que 23 somos voluntarios maiores para maiores. Estamos afiliados ademais ó voluntariado de UDP da mesma organización a nivel nacional.
As actividades que realizamos, entre outras, son as seguintes:
1. Atender as necesidades de compañía das persoas maiores que viven soas ou en residencias e das persoas maiores con problemas de mobilidade.
2. Acompañamento e apoio familiar das persoas maiores dependentes.
3. Organización de actividades formativas, recreativas e culturais, durante todo o ano.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Socios e maiores en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
As persoas maiores que lles queiran axudar a outros maiores.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Pi y Margall, 84-baixo
36202 Vigo
Tfno.: 986 293 509
Persoa de contacto: Francisca Capilla Atienza
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ASOCIACIÓN RURAL DE AMAS DE CASA DE ARNOIS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Rural de Amas de Casa de Arnois (A Estrada) é unha entidade sen ánimo de lucro,
constituída no ano 1994, para lles proporcionar ás mulleres e ás familias do medio rural actividades
de formación profesional, ocupacional e cultural, así como para fomentar a súa promoción para contribuír á súa total realización laboral e persoal.
Na actualidade, contamos con 100 socios (mulleres rurais) e 8 voluntarios (todos socios). Os voluntarios, con idades entre os 18 e os 65 anos, tras a formación necesaria, colaboran no desenvolvemento das actividades que indicamos a continuación:
1. Cursos de formación profesional e ocupacional.
2. Seminarios, conferencias, cursos, xornadas, exposicións e certames sobre temas de interese.
3. Actividades de recuperación cultural, arquitectónica e natural.
4. Concursos sobre a cultura galega (literarios, periodísticos, gastronómicos, pictóricos,
musicais…).
5. Fomento e mellora das relacións entre as persoas da localidade.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas, fundamentalmente, a tres colectivos:
1. Mulleres rurais de Arnois (A Estrada).
2. Familias rurais de Arnois (A Estrada).
3. Poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na promoción e na formación das mulleres e
familias do medio rural.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Arnois
36584 A Estrada (Pontevedra)
Tfno.: 986 587 817
Persoa de contacto: María José Couto
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ASOCIACIÓN SAN XEROME EMILIANI
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación San Xerome Emiliani nace no ano 1977, con ánimo de axudar a todas aquelas persoas con atraso mental.
Xeograficamente está situada no concello da Guarda, pero dálles servizo tamén ós concellos limítrofes, como O Rosal, Tomiño, Tui e Oia, concellos que forman a mancomunidade do Baixo Miño.
As actividades con voluntariado iniciáronse coa prestación social substitutoria, persoal que foi creando áreas que non existían ou que necesitaban persoal, como son o ocio e o deporte.
O club de ocio Trakimazín 500 nace no ano 1998, cunha grande acollida por parte dos usuarios, xa
que se conseguiu que esa utópica integración que sempre buscamos estivera máis cerca da realidade. Entre outras actividades de ocio podemos enumerar as saídas á discoteca, a celebración de
aniversarios, clases de informática, festas, cine, etc.
O club deportivo San Xerome constituíuse legalmente no ano 1993, co obxectivo de poder demostrar todas as aptitudes deportivas que teñen.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades de voluntariado realízanse, sobre todo, no apartado de ocio e de deporte, servizos que sen voluntarios e voluntarias non se poderían realizar.
Van dirixidas a todas as persoas con atraso mental que queiran divertirse, estean no centro ou non.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que teñan unha sensibilidade especial ata as persoas marxinadas. Dicímoslles “SI” a todos os voluntarios e voluntarias. Queremos xente con ganas de traballar,
pero sobre todo con ganas de pasalo ben e de rir.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Centro San Xerome Emiliani
R/ Galicia, nº 23
36780 A Guarda (Pontevedra)
Tfno.: 986 613 719
Fax: 986 609 308
Persoa de contacto: Xosé Carlos González Blanco
Correo electrónico: emiliani@aguarda.com
Páxina web: www.sanxerome.com
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ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL ASPASACO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Parroquial Sagrado Corazón de Xesús Aspasaco está integrada na parroquia do
Sagrado Corazón de Xesús, para dar resposta ás demandas de axuda de persoas que se atopan en
situación de marxinación, calquera que sexa a súa causa.
Na actualidade, conta con 91 voluntarios nos seguintes departamentos:
1. Departamento de asistencia social e atención primaria: acollida e orientación na solución
da problemática de cada persoa, información de recursos e axudas de emerxencia para alimentos, alugueres, medicamentos, etc.
2. Servizo de roupeiro: recollida e selección de roupa usada, reparto de roupa a todo o que a
demande e envío de roupa ó terceiro mundo.
3. Programa de atención a enfermos e terceira idade: actividades socioculturais para as persoas maiores, visitas e acompañamento a enfermos nos seus domicilios ou nos hospitais.
4. Programa de inmigrantes: favorecer a integración dos emigrantes, clases de lingua española e asesoramento xurídico e defensa dos seus dereitos.
5. Programa de solidariedade co terceiro mundo: sensibilización da problemática do terceiro
mundo e realización de proxectos educativos e sociais en Kasempa-Zambia.
6. Programa de promoción do emprego: taller de corte e confección industrial e cursos de soldadura eléctrica, fontanería e electricidade.
7. Programa de infancia e xuventude: actividades lúdicas e de tempo libre, educación en valores de respecto ós demais e á natureza e realización de campamentos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todas as persoas ou colectivos que se encontran en situación de marxinación ou exclusión social
por razón de idade, saúde, sexo, nacionalidade, situación económica ou calquera outra causa.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa interesada en traballar como voluntaria. É requisito que adquira previamente a preparación adecuada mediante cursos impartidos pola propia asociación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Rosalía de Castro, nº 56
36201 Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 643 489
Persoa de contacto: María Valencia (traballadora social)-tardes de 5 a 7
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ASOCIACIÓN SOLIDARIA E DE APOIO DIRECTO A PERSOAS VIVINDO
CO VIH/SIDA (ASADIR)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Solidaria e de Apoio Directo a persoas vivindo co VIH/SIDA (Asadir) constitúese en
Vigo o 27 de abril de 2001, como asociación de estudo, difusión e loita activa contra o VIH/SIDA,
con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro.
Os nosos fins son:
1. Crear conciencia sobre a importancia que ten a implicación de toda a sociedade na solución da problemática que rodea o VIH/SIDA. Partimos da base de que directa ou indirectamente todas e todos estamos afectadas e afectados por este problema; polo tanto, calquera persoa que o demanda obtén o noso apoio.
2. Información: recompilar, modular e facilitarlles a información existente sobre calquera
aspecto do VIH/SIDA a todas as persoas interesadas.
3. Prevención.
4. Axudar a crear foros de intercambio de experiencias.
5. Organización de encontros, conferencias e obradoiros. Estas actividades son levadas a
cabo por persoas expertas e están encamiñadas á formación de persoas interesadas en calquera dos moitos aspectos que ten esta problemática, dándolle prioridade ó traballo entre
iguais.
6. Asesorar, defender e promover os intereses e os dereitos das persoas afectadas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
O noso ámbito de actuación ten carácter local, é dicir Vigo e comarca; polo tanto, calquera persoa
que viva en Vigo e estea interesada ou se sinta afectada polo VIH/SIDA é destinataria das nosas
accións.
As actividades realizadas ata o momento foron principalmente obradoiros de prevención, ós que
acudiron persoas consumidoras de drogas, persoas prostituídas, traballadoras sociais, educadores
de rúa e voluntarias de Cruz Vermella e Médicos do Mundo.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que estea interesada ou se sinta afectada polo VIH/SIDA. Tamén é
necesaria a colaboración de persoas que posúan coñecementos sobre este tema.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Asociación Solidaria e de Apoio Directo a Persoas Vivindo co VIH/SIDA (Asadir)
Sanxurxo Badía, 24 – 7ºC
36207 Vigo (Pontevedra)
Tfno.: (605) 226 805
Fax: 986 442 056
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ASOCIACIÓN XUVENIL ABERTAL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación xuvenil que naceu no ano 1979, coa finalidade última de contribuír no
tempo libre á educación e promoción integral dos nenos e mozos.
Cómpre destacar na historia recente a concesión do galardón Viguesa Distinguida, outorgado polo
concello de Vigo no ano 2002.
A nosa tarefa nace da convicción de que o tempo libre é un espazo privilexiado para a educación, a
prevención e a intervención social e da constatación de que a sociedade non se preocupa por dotar
este tempo de contidos educativos que favorezan o desenvolvemento da mocidade.
Facemos:
1. Alternativa Vaivén, programa de actividades de lecer educativo para nenos de entre 7 e 14
anos, os sábados ó longo do curso escolar. Inclúe excursións, acampadas, campamentos…
2. Campamento urbano, campamento na propia cidade para nenos de 8 a 14 anos. Faise a
primeira quincena de agosto. Na edición de 2003 participaron 581 rapaces.
3. Xinxín, proxecto de intervención con rapaces en situación de risco social, derivados de servizos sociais do concello de Vigo. Inclúe dous grupos de apoio educativo e unha aula de
estudo durante a semana. Con el preténdese a integración en actividades de lecer normalizadas.
4. A Toupeira, programa de integración social de mozos e educación para a saúde, que traballa con mozos de 15 a 25 anos. Baséase na oferta dunha sala/bar que funciona como espazo de referencia, dende a que se promoven actitudes e condutas sas do tempo libre.
Destaca: noites vivas (actividades de lecer nocturno), un ciber, deporte, un punto de información xuvenil, campañas de sensibilización, música...
5. Solidariedade, campañas relacionadas coa solidariedade destinadas, por unha banda, a
colaborar en cubrir unha necesidade social e, por outra, a sensibilizar a mocidade da
importancia de implicarse e de desenvolver accións voluntarias e de solidariedade.
6. Voluntariado, sensibilización e fomento do voluntariado social entre a mocidade e a formación dos voluntarios que se incorporan ós programas da asociación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Na actualidade, Abertal desenvolve programas e actividades para un colectivo de beneficiarios directos duns 600 nenos (7-14 anos) e 300 mozos (15-25), desenvolvidos por un grupo de 150 voluntarios e 4 traballadores.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de dezaseis anos que teñan autorización paterna e os maiores de dezaoito anos que estean interesados en colaborar con algunha das actividades indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Venezuela 3, baixo | 36203 Vigo (Pontevedra) | Tfno.: 986 225 662 | Correo electrónico: abertal@abertal.org ou secretaria@abertal.org | Páxina web: www.abertal.org | Persoa de contacto:
Carlos Rey
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ASOCIACIÓN XUVENIL XENTENOVA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación Xuvenil Xentenova naceu no ano 1985 na cidade de Vigo, máis concretamente no
barrio de San Roque, para lles ofrecer ós mozos da zona resposta e axuda ás súas necesidades e ás
inquietudes formativas, culturais, sociais, recreativas... da asociación e para intentar responsabilizalos no seu propio desenvolvemento e colaborar con outras asociacións e entidades para realizar
accións conxuntas a prol da xuventude.
Na actualidade, conta con 33 voluntarios e voluntarias colaborando nos proxectos que se desenvolven na asociación. Algúns destes proxectos son:
1. Bule – Bule: ofértalles ós mozos e mozas actividades de ocio alternativo, como un ciber e
un bar sen alcol e sen tabaco, actividades deportivas, cafés-concerto, obradoiros, acampadas, sendeirismo... e tamén pretende ser un espazo onde eles poidan levar a cabo as súas
propias iniciativas.
2. Solidariedade e voluntariado: proxectos nos que se realizan actividades e campañas de
sensibilización sobre comercio xusto, programas de apoio escolar, fomento do voluntariado social entre a xuventude, participación na campaña de Nadal de recollida de alimentos,
na campaña de Manos Unidas...
3. Espabila: a asociación colabora con este programa de integración e normalización das actividades de tempo libre con menores e xente nova en situación de exclusión social.
4. Tardes meigas: é unha proposta de ocio e tempo libre para nenos de 8 a 14 anos, onde se
fan actividades como: ludoteca, obradoiros, excursións, xogos e festas populares, acampadas, música...
5. Campamento urbano: a asociación participa na organización deste campamento que se vén
realizando na cidade de Vigo dende 1989.
6. Grupos formativos: fomenta a educación en valores con propostas adaptadas ás idades dos
rapaces, dende o xogo para os máis pequenos, á aventura para os preadolescentes e ó diálogo en grupo para os adolescentes.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Inda que algúns proxectos van dirixidos á poboación en xeral, a meirande parte das actividades e
proxectos que se desenvolven na asociación están dirixidas e encamiñadas a nenos, nenas, mozos
e mozas da cidade de Vigo e arredores.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Poden colaborar connosco e ser voluntarias en Xentenova aquelas persoas que teña interese en calquera das actividades e dos proxectos da infancia e da xuventude que se desenvolven na asociación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Filipinas, 6
36204 Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 110 298 - 626 531 723 | Fax: 986 417 950
Correo electrónico: cxxentenova@yahoo.es ou un
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AYUDA CIVIL GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación sen ánimo de lucro que ten como finalidade axudar as persoas ou os colectivos que teñan calquera problema e que soliciten a nosa presenza, así como colaborar en calquera
situación na que se solicite a nosa participación.
A actividades que realizamos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Asistencia en accidentes na estrada.
Acompañamento de grupos de persoas en diversas actividades.
Prevención de riscos en concentracións multitudinarias.
Comunicación entre distintos coordinadores de eventos.
Colaboración e reforzamento nas tarefas de protección civil.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ás persoas ou colectivos que necesiten a nosa axuda.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que desexe axudar os demais, sen ánimo de lucro.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Daniel Castelao, nº 31, 4ºD
Moaña (Pontevedra)
Tfno.: 678 634 242 - 609 685 074
Correo electrónico: ayudacivilgalicia@hotmail.com
Persoas de contacto: Xosé Antonio López-Cándido Cruz
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CÁRITAS DIOCESANA DE TUI-VIGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Cáritas, como organización de voluntariado, é unha das canles que lle posibilita á comunidade cristiá da diocese de Tui-Vigo pór en práctica o compromiso cos máis pobres e desfavorecidos.
Este voluntariado encárnase nas realidades dos últimos e dos non atendidos e traballa directamente cos excluídos nos espazos sociais, onde fracasaron o progreso e o benestar. É un desafío directo
ó núcleo da sociedade, cun fin transformador que pretende construír unha cultura alternativa baseada na solidaridade, chocando e rompendo co utilitarismo individualista do neoliberalismo insolidario actual.
Somos case 43 novas incorporacións e contamos na actualidade con 800 voluntarios (entre as cáritas parroquiais e Cáritas Diocesana), os cales participan nas actividades dos distintos programas:
1. Programa de acollida e asistencia.
2. Programa de orientación e inserción laboral.
3. Programa de inmigrantes: acompañamento, clases de apoio escolar, grupo de sensibilización, grupo de autoapoio, clases de lingua e cultura para adultos.
4. Programa de saúde: acompañamento, grupos de sensibilización...
5. Programa de atención ó pobo xitano: obradoiros de ocio e tempo libre (piscina, fútbol, clases de guitarra...), obradoiros de carácter educativo (prevención no consumo de drogas,
habilidades sociais, apoio escolar...).
6. Programa de ciganos trasmontanos: obradoiros de ocio e tempo libre, de carácter educativo (alfabetización de adultos, apoio escolar...).
7. Programa de animación comunitaria: grupos de sensibilización e formación, actividades
nas cáritas parroquiais...
8. Programa de cooperación internacional: grupo de sensibilización e campañas.
9. Centro de atención de día: tarefas de habilidades sociais, ocio e tempo libre, apoio escolar...
10. Escola infantil: tarefas educativas e de ocio e tempo libre.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, cun servizo realizado ben feito e co máximo respeto á persoa, independentemente da raza, sexo, credo relixioso ou político.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas sensibilizadas con cada un destes programas que estean dispostas a axudar gratuíta e libremente. Son requisitos imprescindibles unha entrevista e a formación básica e específica
por parte da entidade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
García Barbón, nº 104-baixo | Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 443 310 | Fax: 986 223 170
Correo electrónico: voluntariado@caritastui-vigo.org ou cdtui_vigo@caritas-espa.org
Persoa de contacto: José Ángel Iglesias Álvarez
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HERMANOS MISIONEROS DE LOS ENFERMOS POBRES. CASA DE
REPOSO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres foron fundados na cidade de Barcelona o 10 de
xuño de 1946, polo irmán Antonio Jácome Pumar, natural de Senra, parroquia de Forcas, en Parada
do Sil-Ourense, no mesmo corazón da Ribeira Sacra. Instaláronse na cidade de Vigo en novembro
de 1966, nun principio na rúa Vía Norte e pouco despois na avenida de Galicia, 160 no barrio de
Teis, onde residen na actualidade.
Os irmáns dedícanse a atender gratuitamente os pobres e marxinados sociais e están dispoñibles as
24 horas do día.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades dos irmáns van dirixidas á poboación que máis o necesita e que carece de medios
económicos para vivir, ós máis pobres, marxinados, transeúntes e, agora, xa que teñen un cuarto
voto de asistencia, ós enfermos en caso de contaxio e tamén ós enfermos con sida.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que o desexen. Para facelo ben non hai límite de idade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. de Galicia, nº 160
36216 Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 451 885 - 986 452 100
Fax: 986 453 519
Correo electrónico: hmdlep@teleline.es
Páxina web: www.hermanosmisioneros.org
Persoa de contacto: irmán José Antonio Donaire (director do centro)
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CENTRO CULTURAL, ARTÍSTICO E RECREATIVO DE VALLADARES
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Centro Cultural Artístico e Recreativo de Valladares é unha entidade sen ánimo de lucro fundada
no ano 1971 que leva a cabo actividades e presta servizos de carácter comunitario na parroquia
viguesa de Valladares, tanto a socios (conta cuns 1.600 asociados de carácter familiar) coma ós
demais veciños, sexan ou non de Valladares.
O que facemos son basicamente tres cousas:
1. Velar e demandar que a Administración pública cumpra coas obrigas contraídas cos veciños da parroquia, en canto a dotación e mantemento de servizos públicos.
2. Organizar, programar e difundir todo tipo de actividades socioculturais estables ou eventuais dirixidas á poboación da parroquia en xeral durante todo o ano. Isto inclúe actos
orientados tanto a nenos coma outros destinados a mulleres ou maiores, etc.
3. Soster unha serie de dotacións e servizos igualmente de carácter sociocultural e comunitario (biblioteca, escola de música e danza, aula multimedia, Oficina de Información
Xuvenil, escola de fútbol e patinaxe, servizo de voluntariado europeo, grupo de teatro,
coral, gaitas, pandeiretas, percusión, cantadeiras, formación ocupacional e de tempo
libre…).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Prioritariamente, a todos os veciños da parroquia de Valladares, independentemente do grupo de
idade no que se atopen ou do seu xénero.
Secundariamente, a poboación en xeral que teña preocupación polo traballo sociocultural de base e
pola promoción e preservación da cultura do país.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que teña interese e ganas de comprometerse nalgún campo de actividade no que
actúa a nosa organización.

¿CÓMO PODE CONTACTAR CON NÓS?
Centro Cultural Artístico e Recreativo de Valladares
Estrada Xeral Valladares, nº 233
36314 Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 467 053
Fax: 986 467 053
Correo electrónico: cvallada@ctv.es
http: www.ctv.es/USERS/cvallada
Horario de oficina: luns a venres de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas
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COGAMI PONTEVEDRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Cogami Pontevedra é unha federación de asociacións de minusválidos físicos da provincia de
Pontevedra, pertencente á rede de voluntariado de Cogami e, na actualidade, está integrada por 9
asociacións, tanto de ámbito comarcal coma local.
Cogami Pontevedra pretende colaborar en todas aquelas accións e actividades que posibiliten a integración real das persoas con discapacidade física na provincia de Pontevedra. Para conseguir este
obxectivo, a federación canaliza e fomenta o voluntariado social entre o colectivo das persoas con
discapacidade e entre a poboación en xeral, a través dunha serie de programas, como son:
1. Proxecto de acompañamento nas aulas do Cegadi (proxecto Idefix): ten como finalidade
contribuír a mellorar a accesibilidade dos alumnos do Cegadi, nas actividades formativas
que se desenvolven no centro.
2. Campañas de sensibilización e concienciación en temas de discapacidade.
3. Formación.
4. Formación básica, dirixida a voluntarios de base.
5. Formación específica no eido das persoas con discapacidade, dirixida tanto ós voluntarios
e voluntarias como a institucións públicas, asociacións, ONG e a todos aqueles que nolo
demanden.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACCIÓNS?
As actividades que realizamos están dirixidas principalmente ás persoas con discapacidade, ás súas
familias e ó conxunto da poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas comprometidas socialmente que teñan, como mínimo, 18 anos (ou 16, sempre cunha autorización dos titores) e un máximo sen límite, que contribúan coa súa solidariedade á sensibilización,
cambio e progreso na sociedade. Dende a nosa organización só pedimos que se cumpra un requisito moi importante, responsabilidade, xa que non podemos esquecer que estamos traballando con
persoas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Martínez Garrido, 21 interior, baixo
36205 Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 281 897
Fax: 986 281 893
Correo electrónico: famfip@cogami.es
Páxina web: http://www.cogami.es/voluntariadocogami
Persoa de contacto: Ángel Holguera Domínguez
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CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL BUEN
PASTOR
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
As relixiosas do Buen Pastor é unha congregación dedicada á obra social, especialmente con nenos
e mulleres. Desempeña este labor con nenos e adolescentes da residencia O seixo.
Traballamos para conseguir unha serie de obxectivos xerais:
1. Satisfacer as necesidades dos menores: educación integral, coidado da saúde física e psíquica, desenvolvemento harmónico da súa persoa, etc., nun ambiente de acollida, afecto,
comprensión, seguridade material e seguridade moral.
2. Ofrecer valores sociais, culturais e humanos, susceptibles de acadar un progreso educativo gradual, a base dunha serie de actividades continuadas e da creación duns lazos afectivos novos.
3. Axudarlles ós menores a asimilar novos valores, a conseguir unha independencia de criterio e de actuación con relación a valores e pautas que se vaian indicando.
4. Traballar para que a relación do menor coa súa familia e co seu ambiente se leve a cabo da
mellor forma posible e colaborar á solución da situación que motivou o ingreso.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A menores en protección oficial.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención ás necesidades de menores en
protección.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Ramón Nieto, nº 63
36205 Vigo (Pontevedra)
Tfno. 986 271 498
Fax: 986 274 585
Correo electrónico: mercedesriva@hotmail.com
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COORDINADORA PARA O ESTUDO DOS MAMÍFEROS MARIÑOS
(CEMMA)
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) é unha organización non gobernamental sen ánimo de lucro e de carácter ambiental que desenvolve as súas actividades orientadas ó
estudo, conservación e divulgación das especies mariñas ameazadas (mamíferos e tartarugas mariñas), así como ó medio mariño en xeral. Forman parte da Cemma os grupos: Erva de Vigo, Anabam
da Guarda, Ces do Grove, Biotopo e Habitat da Coruña, Sociedade Galega de Historia Natural e
Adega, ademais de diferentes persoas a título individual, ata un total de 80 socios. As actividades da
Cemma comezaron no ano 1990, aínda que a súa legalización como asociación data de 1992.
Tres son os obxectivos básicos do traballo actual da Cemma:
1. A asistencia ós animais varados que aparecen nas nosas costas e lograr que o maior número deles poidan volver ó mar en perfectas condicións.
2. Afondar na investigación e no coñecemento da bioloxía e da medicina veterinaria (clínica e
patoloxía) aplicada a estas especies mariñas.
3. Afondar nos actos de participación escolar e cidadá dentro dunha liña de educación
ambiental sobre o medio mariño.
O traballo que realiza actualmente Cemma está apoiado dende 1999, polo convenio coa Consellería
de Medio Ambiente e o Instº de Investigacións Mariñas.
As actividades que desenvolvemos e nas que se pode colaborar son:
Asistencia a animais varados: prospección costeira, acompañamento da unidade móbil, apoio á
investigación, apoio á recuperación.
Rede de avistamentos: prospección costeira.
Monitorización de poboacións: participación en campañas específicas de seguimento marítimo ou
de acompañamento a barcos de pasaxe.
Obradoiros de verán: campañas específicas de seguimento costeiro.
Campañas de sensibilización

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas á conservación do medio e das especies mariñas no seu último
fin, pero tamén van dirixidas á poboación en xeral no referido ó aumento de sensibilización ambiental sobre os problemas do medio mariño.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que o desexen, sobre todo aquelas que teñan como ámbito de actuación o litoral
ou o medio mariño, que sexan observadoras, que teñan un mínimo de sensibilidade ambiental e que
desexen darlles un tratamento digno ás especies mariñas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Tomás Mirambell, nº 90 | 36340 Nigrán ou Apartado. 15 | 36380 Gondomar
Tfno. de coordinación da u.móbil: 686 989 008 | Tfno do local: 986 366 149
Páxina web: www.cemma.org | Correo electrónico: cemma@arrakis.es
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ESCOLA DE FORMACIÓN SOCIAL DE VIGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Escola de Formación Social de Vigo foi constituída no ano 1977 e defínese segundo os seus estatutos como unha entidade de iniciativa social, sen ánimo de lucro, orientada á promoción social, cultural e laboral dos grupos e persoas que dispoñen de menos posibilidades de formación. Ó longo
destes anos, a escola foi variando os seus proxectos e actividades e dándolles resposta, na medida
das súas posibilidades, ás problemáticas detectadas no contorno.
As actividades que está desenvolvendo na actualidade son:
1.
2.
3.
4.

Proxecto de integración: cursos de alfabetización.
Proxecto de inclusión social: cursos de formación básica e preparación para o traballo.
Preparación probas graduado en secundaria.
Plan de formación e inserción profesional con cursos de: axente comercial, monitor sociocultural e xerente de empresas de economía social.
5. Proxecto de animación sociocultural, que se desenvolve en centros educativos e culturais
e que consta de escola de pais e nais, charlas-coloquio, conferencias e cursos sobre temas
como: autoestima e rendemento escolar, relacións pais-fillos, fracaso escolar, trastornos de
alimentación, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades están dirixidas, en xeral, a adultos que necesitan e desexan formación.
Dependendo do proxecto concreto, poden ser persoas con problemas de integración social ou
laboral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Sería de grande axuda para a Escola de Formación Social de Vigo toda aquela persoa que desexe
colaborar na tarefa de axudar os demais na súa formación e que teña sensibilidade social cos colectivos de difícil reinserción.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
A Escola de Formación Social de Vigo está situada na rúa Velázquez Moreno, 9-1º. O noso teléfono
é 986 225 552. A coordinadora xeral é dona Alicia R. Nieto Costas.
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FEDERACIÓN ASPACE-GALICIA. FEDERACIÓN GALEGA DE
ASOCIACIÓNS DE ATENCIÓN A PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL
E/OU PATOLOXÍAS AFÍNS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Federación Aspace-Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída o 19 de xullo de 1999,
e a súa actividade esténdese a todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. As asociacións
que integran a federación no seu inicio, como membros fundadores, son: Asociación Amencer
(Pontevedra), Asociación Aixiña (Ourense), Asociación Hoy por mañana (Vigo) e Aspace Lugo
(Lugo). Actualmente, contamos cunha asociación federada máis, a Asociación Apamp (Vigo).
Entre todas estas asociacións, na actualidade contamos cuns 500 socios, persoas con e sen parálise cerebral. Debido a esta gran cantidade de asociados, existe unha crecente demanda de persoal
voluntario, motivo polo cal xa se está a elaborar o proxecto para a formación dos voluntarios que
desexen colaborar con nós.
A formación vai dirixida, fundamentalmente, a actividades tales como:
1. Acompañamento (barreiras arquitectónicas, situación de centros...).
2. Coidado (cambio postural, alimentación, aseo...).
3. Participación en respiros familiares, tanto en calidade de coordinador (familiarización coas
fichas dos participantes, coñecemento das instalacións, planificación de actividades...),
como de acompañante (actividades de ocio, animación sociocultural...).
4. Sensibilización da poboación en xeral, tanto para a eliminación de barreiras como para o
coñecemento desta patoloxía.
5. Información sobre adaptacións funcionais no fogar e temas xurídicos e laborais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades e servizos van dirixidas, fundamentalmente, a tres colectivos:
1. Persoas afectadas de parálise cerebral e/ou patoloxías afíns.
2. Familiares, amigos, coñecidos das persoas afectadas.
3. Poboación en xeral.
O noso obxectivo fundamental é crear unha sociedade coñecedora desta problemática, como único
medio de chegar a unha plena integración das persoas que a padecen.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención das necesidades das persoas
afectadas de parálise cerebral e/ou patoloxías afíns.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Horario de 8 a 14:30 horas, de luns a venres
Rúa Santa Teresa de Jesús Jornet, nº 21, baixo, 36004 Pontevedra
986 853 068
Persoa de contacto: Ana
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FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ALEGRÍA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha fundación iniciada hai 23 anos por Dominique Lapierre pola inspiración da Madre
Teresa de Calcuta, que se caracteriza polo seu compromiso cos pobos que sofren, tentando transformar a súa pobreza en autosuficiencia, proporcionándolles que sexan artífices do seu propio destino. Temos programas de formación social, cultural, hixiene, campañas de vacinación, microcréditos a mulleres, reconstrución de chabolas devastadas polos monzóns e terremotos, construcións de
pozos, granxas, hospitais, leproserías, escolas...
En España, a fundación comeza a súa actividade como apoio económico no ano 2001. En Galicia
vén de dar aínda os seus primeiros pasos, colaborando cos proxecto de países do terceiro mundo.
Todos os proxectos teñen un responsable que os dirixe, profesionais, sacerdotes, voluntarios... e
algúns deles son formados nos nosos centros, procedentes dos propios países nos que se está a
intervir, promovendo un desenvolvemento sostible.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
1. A todos os proxectos que Dominique Lapierre ten na India, Guinea, Polonia, Brasil,
Guatemala, Bosnia e Irán.
2. Estanse a facer casas de nenos xordomudos, discapacitados, dispensarios, implantación de
latrinas, alfabetización de mulleres, clínicas xinecolóxicas, hospitais, fogares de mozos nos
que se proporciona axuda para saír da droga e da prostitución...
As actuacións van dirixidas a todos os homes, mulleres e nenos máis necesitados do mundo.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que poidan colaborar en conseguir axuda económica, facéndose socios ou promovendo eventos benéficos etc. para o sostemento dos nosos proxectos. Existe
unha conta bancaria na que os voluntarios económicos poden proporcionar achegas económicas en
Caja Madrid.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
En Galicia: delegada Mª José Tena Núñez
Av. Camelias, 50, 4º A
36211 Vigo (Pontevedra)
986 208 871
pepatena@telefonica.net
General Arando, 42, 5º B, dta.
28010 Madrid
91 3106962
Correo electrónico: fcalegria@telefonica.net
Carmela Stein
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FUNDACIÓN COSTA GALICIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha fundación de interese galego, sen ánimo de lucro e orientada á inserción socio-laboral de mozos que fracasaron nos seus estudos, sofren exclusión social, viven en situacións de marxinalidade ou que teñen grandes dificultades de inserción no mundo laboral, especialmente os que
seguiron ou están facendo con éxito procesos terapéuticos de superación da súa adicción ás drogas.
As actividades que realizamos son, entre outras, as seguintes:
1. Servir de apoio ós procesos terapéuticos, mantendo o usuario en contacto coa rede asistencial.
2. Desenvolver habilidades de comunicación e incorporación social.
3. Favorecer o mantemento da abstinencia.
4. Favorecer a adecuada utilización do tempo libre.
5. Desenvolver hábitos saudables: de hixiene, alimentación, actividade física…
6. Aprender a resolver problemas.
7. Realización de cursos de capacitación profesional.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Mozos e mozas europeas de entre 16 e 35 anos de idade en situación de risco social e internos en
terceiro grao en institucións penitenciarias e programa Mentor.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que desexen participar neste labor social.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Salamanca, 6-3º E
36211 Vigo
Tfno. buque: 619 303 413
Oficina 986 414 676
Fax: 986 213 335
edil@wanadoo.es
Persoa de contacto: Leopoldo Cabanelas González
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FUNDACIÓN CUME PARA O DESENVOLVEMENTO DE CULTURAS E
POBOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha fundación de interese galego e definímonos como unha entidade sen ánimo de lucro
de carácter privado. O noso ámbito de actuación é nacional, especialmente na comunidade galega,
aínda que tamén levamos a cabo actividades e proxectos no estranxeiro como ONGD, fundamentalmente en países en vías de desenvolvemento.
A Fundación Cume para o Desenvolvemento de Culturas e Pobos é unha entidade de servizo social,
dende a súa orixe en 1995. Somos, así mesmo, unha entidade de acción voluntaria de Galicia.
Os obxectivos xerais do voluntariado da Fundación Cume son:
1. Promover a cultura da solidariedade.
2. Consolidar a acción voluntaria no eido educativo.
3. Fortalecer a colaboración entre as entidades de acción voluntaria, para proporcionar unha
imaxe positiva que invite á participación.
4. Articular mecanismos de recoñecemento individual e social para os voluntarios e as entidades de acción voluntaria.
5. Capacitar a todos aqueles voluntarios que non dispoñan da formación necesaria para desenvolver os labores que se lles encomenden.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Dende o seu nacemento, a Fundación Cume vén fomentando a promoción social e cultural dos
colectivos máis desprotexidos. Polo tanto, calquera grupo que se atope en situación vulnerable ou
de risco é obxecto do noso traballo: nenos, mulleres, anciáns ou inmigrantes.
Programas en marcha:
1. Integración social e desenvolvemento persoal de discapacitados.
2. Apoio ó comedor da esperanza.
3. Apoio á unidade de mulleres de Centro de Acollida dos Irmáns Misioneiros dos Enfermos
Pobres.
4. Programa de inserción, orientación e apoio a inmigrantes.
5. Programa de apoio ó estudo para a prevención do fracaso escolar.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que mostre capacidade de traballar en grupo e que sexa responsable e comprometida. É importante estar concienciado e ter ganas de axudar.

¿CÓMO CONTACTAR CON NOS?
Rúa Pi y Margall 72. Oficina I
Vigo. Pontevedra
986 207 799
voluntariado@fundacioncume.org
www.fundacioncume.org
Persoa de contacto: Begoña Cameán
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FUNDACIÓN ÉRGUETE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A fundación pretende ser o paso seguinte e o complemento ó traballo que durante dezasete anos leva
realizando a asociación Érguete. As dificultades que determinados colectivos desfavorecidos teñen
á hora de acadar un emprego digno, sobre todo debido á escasa formación da que xeralmente dispoñen, foron o motivo principal polo que se creou unha fundación a través da cal se pretende proporcionar unha formación o máis completa posible e, como obxectivo final, a completa integración
social e laboral destas persoas.
Dende que a fundación empezou a súa actividade, as diferentes accións emprendidas estiveron sempre vinculadas á formación ocupacional e á orientación laboral de persoas pertencentes a colectivos
marxinais, con especiais dificultades para acceder ó mercado de traballo.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Colectivos e persoas en exclusión social ou risco de estalo.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Toda aquela persoa que dispoña dun pouco de tempo para dedicárllelo ós demais en aspectos como
a formación a todos os niveis, o acompañamento ou a animación sociocultural.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Fundación Érguete-Integración
Avda. Martínez Garrido 21 interior
36205 Vigo
Tfno. e Fax: 986 253 176
funderguete@terra.es
www.fundacionerguete.org
Persoa de contacto: Juan A. González
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FUNDACIÓN GALEGA SÍNDROME DE DOWN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha entidade sen ánimo de lucro formada por un padroado de seis pais e nais de nenos con
síndrome de down. O que pretendemos é a socialización dos nosos fillos en todos os sentidos,
dende a escolarización ata a inclusión no mercado laboral como un traballador máis.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas ás persoas con síndrome de down ou con outra discapacidade
intelectual leve. Tamén pretende ser un órgano de apoio ós pais destas persoas que o precisen para
o asesoramento naqueles temas que demanden.
Estendemos tamén os nosos coñecementos ós profesionais da educación ou doutras disciplinas que
queiran contactar connosco para solucionar algunha dúbida que teñan.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Pode colaborar con nós calquera persoa que o desexe que sinta que todos merecemos as mesmas
oportunidades. Para nós é preciso que esa persoa crea nas capacidades dos nosos fillos e que achegue todo aquilo que saiba para que o proxecto de futuro das persoas con discapacidade sexa unha
realidade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Hispanidade, 69
36203 Vigo
Tfno.: 605 623 094
Correo electrónico: fgsdown@terra.es
Persoa de contacto: Rita Mª Blanco Rivas
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FUNDACIÓN MARCO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Fundación Marco dedícase á realización de actividades culturais de investigación, educación, formación, conservación, exhibición e difusión da arte e da cultura contemporánea, con particular atención á produción artística da comunidade galega, así como estatal e internacional, mediante a adquisición, conservación, estudo, exposición e interpretación educativa de obras de arte contemporánea,
ó tempo que deberá impulsar a estimulación da sensibilidade da sociedade cara á cultura actual.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Van dirixidas a toda a poboación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas con tempo libre dispoñible e con ganas de traballar nunha estrutura deste tipo e nun determinado ámbito cultural (os museos).
Para unha persoa nova é a oportunidade de participar nunha experiencia de tipo organizativo, co aliciente de que se lle entregue un certificado no que se faga constar o período e o tipo de labor efectuado. Iso serve como experiencia de traballo cualificado. Para unha persoa maior, pode ser un xeito
altruísta de ocupar un tempo libre relacionándose con realidades culturais coas que doutra forma
non tería a posibilidade de entrar en contacto.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Príncipe, 54. Vigo
986 113 900
amigos.marco@marcovigo.com
www.marcovigo.com
Persoa de contacto: Daniela Sarraino
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FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Secretariado General Gitano é unha institución que conta con 35 anos de experiencia no traballo
con minorías étnicas e, especificamente, no traballo con xitanos, tanto nacionais coma estranxeiros.
Na actualidade, ten a forma xurídica de fundación e mantén completa independencia ideolóxica e
funcional.
O noso voluntariado traballa tanto no ámbito da formación para o emprego, a través do programa
Acceder, especialmente na dotación da habilidades sociais e prelaborais —nomeadamente, en obradoiros de apoio para a obtención do título de graduado en ESO para persoas adultas—, coma en
programas de tipo social, especialmente con menores en risco de exclusión social.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas preferentemente a menores xitanos, á poboación nova entre 16 e
25 anos e ás mulleres. Entendemos que son os colectivos con maior capacidade de adaptación ós
cambios sociais e con maior capacidade de introdución de cambios na mentalidade e nos hábitos
de conduta da cultura xitana, de maneira endóxena e autosostida. O voluntariado, dende ese punto
de vista, formúlase como unha ferramenta de apoio persoal e social no camiño persoal e comunitario de introdución de transformacións socioculturais.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Persoas maiores de idade interesadas na convivencia intercultural, dispostas a unha intensa aprendizaxe cultural e capaces de empatizar cos esforzos de persoas e colectivos que están a vivir unha
importante transformación persoal, social e cultural.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Estamos en:
Vigo: R/ Faisán, 3, entresollado; tfno.: 986 260 255; acceder.vigo@fsgg.org
Pontevedra: R/ Sor Lucía, 2, baixo; tfno.: 986 840 911; acceder.pontevedra@fsgg.org
Santiago de Compostela: R/ Lisboa, s/n, baixo; tfno.: 981 571 226
Lugo: rolda do Carme 50, entresollado c; tfno.: 675 238 033
www.fsgg.org/galicia
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FUNDACIÓN TUTELAR GALEGA PARA MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS
SÁLVORA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A fundación é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, constituída en Vigo o 27 de decembro de 1990.
A súa misión é velar polos dereitos e intereses das persoas con discapacidade intelectual, en especial daquelas das que ten encomendada a tutela.
Ofrece os seus servizos gratuitamente, na busca sempre do maior beneficio para a persoa con discapacidade intelectual:
• Información e asesoramento na orde xurídica, social, económica e familiar. A nivel individualizado, atendendo de forma directa e persoal as particularidades de cada caso e, a nivel
global, por medio de xornadas e charlas informativas organizadas pola propia fundación ou
por outras entidades.
• Exercicio do cargo de titor, dos casos encomendados xudicialmente. No exercicio da tutela dáselle especial importancia ó compromiso persoal e afectivo, sen descoidar a protección dos seus bens, velando, coma un pai responsable, pola adecuada satisfacción das
necesidades das persoas tuteladas, en orde a proporcionarlles a mellor calidade de vida
posible.
A acción do labor voluntario céntrase no Programa de delegados tutelares, unha forma específica de
voluntario que colabora coa fundación, a través do mantemento dunha relación persoal, cálida e próxima co tutelado que lles sexa asignado, sendo o seu referente persoal e o punto de unión entre o
tutelado e a fundación.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS NOSAS ACTUACIONS?
As nosos servizos e actuacións van dirixidas fundamentalmente:
1.
2.
3.
4.

Ós nosos tutelados.
Ás familias e/ou responsables de persoas con discapacidade intelectual.
A entidades que atenden persoas con discapacidade intelectual.
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Aquela persoa maior de idade que desexe colaborar na mellora da calidade de vida e integración
social e comprometida co trato cálido e próximo co tutelado asignado baixo a formación, apoio e
supervisión da fundación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Fundación Tutelar Sálvora
Marqués de Valladares, 14-1º Of. 9
36201 Vigo
Tlfno/Fax: 986 228074
Correo electrónico: ftsalvora@mundo-r.com / salvorasocial@mundo-r.com
Beatriz Díaz Prego (traballadora social)
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MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN VALLADARES-VIGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Unha comunidade de montes sen ánimo de lucro que se dedica a xestionar unhas 300 hectáreas de
monte comunal na parroquia de Valladares, en Vigo.
O que se fai son labores propios de mantemento da masa forestal e da posta en valor do monte
comunal, rescate de patrimonio etnográfico e arqueolóxico, dotación de servizos e infraestruturas de
carácter comunitario, xa sexan de ocio, recreo, deportivos ou doutro tipo, realización de programas
educativos e de sensibilización ambiental, vixilancia contra incendios, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todos os veciños que estean interesados en conservar e mellorar a conservación do patrimonio
forestal de Valladares e en potenciar os seus aproveitamentos.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa que teña interese e ganas de comprometerse nalgún campo de actividade no que
actúa a nosa organización.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Valladares
Estrada Xeral Valladares, 233
36314
Tfno.: 986 467 053
Fax: 986 467 052
Correo electrónico: cvallada@ctv.es
http: www.ctv.es/USERS/cvallada
Horario de oficina: de luns a venres de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas
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PLAN COMUNITARIO DE TEIS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O Plan comunitario de Teis é unha coordinadora de barrio; é dicir, unha coordinadora de colectivos
onde se suman os esforzos de asociacións e entidades de todo tipo: asociacións de pais e nais, asociacións veciñais, grupos xuvenís, culturais, clubs deportivos, centro de saúde, parroquias, irmáns
misioneiros, persoas por libre e outros.
O plan é unha entidade sen ánimo de lucro. Traballamos dende a perspectiva do traballo social
comunitario, fundamentalmente a nivel preventivo e de integración social. Somos unha entidade
prestadora de servizos sociais e de acción voluntaria. Pertencemos ó Plan local de drogodependencias e outras adiccións do concello de Vigo (actualmente, somos o coordinador para Vigo do grupo
de prevención). Pertencemos á asociación estatal de plans e proxectos comunitarios e á delegación
galega de plans comunitarios. Temos un convenio co Plan de Galicia sobre drogas dende o ano 94
e convenios e subvencións do Concello de Vigo (xuventude, benestar social, festas e animación
sociocultural, participación cidadá…), do Plan galego de inclusión social da Deputación de
Pontevedra, de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria…
O plan comunitario serve para unir os esforzos dos diferentes colectivos, entidades e persoas individuais e para mediar coa Administración pública, unificando obxectivos co propósito de dinamizar
o barrio de Teis. Todas as actividades son libres e gratuítas.
Hai tres comisións de traballo onde poder integrarse para participar:
1. Comisión de Urbanismo e Medio Ambiente
Con accións como: debates abertos ó barrio, presentación de proxectos políticos, posta en
común de problemáticas e xestións para a súa solución, celebración do Día da Árbore, proxectos de limpeza e acondicionamento do contorno en participación cos rapaces…
2. Comisión de Saúde-Educación
Con programas como: escolas de nais e pais, distribución e seguimento do material de prevención de drogodependencias do comisionado do PGSD, elaboración da guía de recursos
do barrio, diagnose comunitaria, o Comité Interanpas, maiores visibles, asesoría xurídica…
3. Comisión de cultura, tempo libre e deportes
Organización do verán de lecer (campamento urbano, cine ó aire libre, semana para peques,
concurso de murais…), Nadal de lecer, recuperación e potenciación de festas populares
(Entroido, maios, Día das Letras Galegas), xornadas de movemento asociativo en Teis, cursos de formación sobre metodoloxía comunitaria…

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, incidindo en determinados sectores segundo programas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas que teñan inquedanza comunitaria.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Coutadas, 59 | 36207 Vigo (Pontevedra) | Tfno. e Fax: 986 281 670 | Horario de atención: 9 a 14
horas, tardes de luns e mércores, 16:30 a 18:30 e previa cita | planteis@cgtrabajosocial.es | Persoa
de contacto: Mª Genoveva Cordeiro Bermúdez
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PLATAFORMA DO VOLUNTARIADO DE VIGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Plataforma do Voluntariado de Vigo é unha entidade de acción voluntaria que nace do convencemento común de 17 organizacións sociais da cidade e está amparada polo Concello de Vigo e a
Universidade de Vigo, co fin de crear un ámbito de intercambio, de difusión dos valores do voluntariado e de creación de servizos mancomunados para o desenvolvemento do voluntariado, primeiro nas entidades asociadas, pero tamén no conxunto da cidadanía na nosa cidade. Os ámbitos de
actuación que definimos son os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voluntariado social.
Voluntariado cultural.
Voluntariado para a Cooperación Internacional.
Voluntariado Deportivo.
Voluntariado Ecolóxico.
Estes ámbitos do voluntariado agrúpanse en tres vocalías funcionais:
Vocalía de formación.
Vocalía de voluntariado social.
Vocalía doutras accións de voluntariado.

Dispoñemos, adicionalmente, dunha estratexia de comunicación e difusión da acción voluntaria.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
1. A nosa acción vai dirixida, primeiramente, ás organizacións sociais que compoñen a plataforma.
2. Queremos prestarlles servizos tamén a outras organizacións sociais, así como ás institucións públicas implicadas no nacemento e desenvolvemento da plataforma: o concello e a
universidade.
3. Pretendemos ser unha canle de participación para todas e cada unha das persoas voluntarias que están integradas nas organizacións sociais da nosa cidade.
4. Ademais de ofrecer información, asesoramento e oportunidades de integración á cidadanía
en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
1. Poden colaborar entidades de iniciativa social, como membros de pleno dereito da plataforma.
2. Administracións e institucións públicas, como membros do Comité de Apoio e Mecenado
que recollen os estatutos da asociación.
3. Persoas particulares, de calquera idade ou condición, con interese polo desenvolvemento
da coordinación e o traballo en redes sociais, plataformas e coordinadoras.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Oliva, 12 (centro cívico da zona vella)
Para informacións adicionais: José Ángel (986 443 310) – Cáritas Diocesana / Santiago (986 260
255) FGGG / Paula (986 812 108) Solidarios
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RESIDENCIA O SEIXO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Residencia O Seixo é un centro de protección de menores dependente da Consellería de Familia,
Xuventude, Deporte e Voluntariado. Ten unha capacidade de vinte e tres menores, de ambos os dous
sexos, con idades comprendidas entre os catro e os dezaoito anos.
Traballamos para coseguir unha serie de obxectivos xerais:
1. Satisfacer as necesidades dos menores: educación integral, coidado da saúde física e psíquica, desenvolvemento harmónico da súa persoa, etc., nun ambiente de acollida, afecto,
comprensión, seguridade material e seguridade moral.
2. Ofrecer valores sociais, culturais e humanos, susceptibles de lograr un progreso educativo
gradual, a base dunha serie de actividades continuadas e da creación duns lazos afectivos
novos.
3. Axudarlles ós menores a asimilar novos valores, a conseguir unha independencia de criterio e de actuación con relación ós valores e pautas que se lle vaian indicando.
4. Traballar para que a relación do menor coa súa familia e co seu ambiente se leve a cabo da
mellor forma posible e colaborar á solución da situación que motivou o ingreso.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A menores en protección.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención ás necesidades de menores e adolescentes.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Ramón Nieto, 63
36205 Vigo
Tfno.: 986 271 498
Fax: 986 274 585
mercedesriva@hotmail.com
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RESIDENCIA PAZ Y BIEN DE TUI
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Residencia Paz y Bien é un establecemento socioasistencial sen ánimo de lucro pertencente á
Congregación de las Hermanas Franciscanas Hospitalarias de la Inmaculada Concepción. É unha
residencia privada sen ánimo de lucro, que comeza a funcionar como tal no ano 1989 e que ten coma
finalidades:
1. Acoller as persoas maiores de ambos os dous sexos que, necesitando protección e asistencia física, social ou moral, poidan ser admitidas segundo as normas do centro.
2. Ofrecerlles os seus servizos ás persoas maiores, segundo o estilo dos seus fundadores.
3. Brindarlles ós residentes, con todo o respecto ós seus dereitos, ós seus familiares e á
sociedade o seu estilo de atención ós anciáns.
4. Cubrir non só as necesidades máis elementais, senón tamén responder a aquelas dimensións espirituais, culturais e recreativas que faciliten o seu maior benestar.
Contamos con 72 residentes (na actualidade, 17 válidos e 55 asistidos), 4 persoas voluntarias e
actualmente estamos desenvolvendo un programa de captación de voluntariado, que participaran
nas seguintes actividades: lúdicas, festivas, culturais, tarefas de acompañamento e lectura de xornais e coloquios, co fin de que se relacionen dun xeito dinámico para animar o centro e reducir o
sentimento de soidade de moitos residentes.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Os nosos servizos básicos e específicos van dirixidos ás persoas que:
1. Teñan polo menos 65 anos ou, no seu defecto, que presenten unha situación que faga
aconsellable o ingreso no centro.
2. Non teñen familiares directos ou, se é o caso, que contan cunha situación familiar problemática que impide a normal acollida e atención da persoa maior.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de 16 anos (os menores de idade, sempre con autorización asinada polos
pais ou titores) que teña sentido de responsabilidade e compromiso e que desexe colaborar nas actividades de ocio e tempo libre e acompañamento do centro.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Sarabia, nº 8
36700 Tui
Pontevedra
Tfno.: 986 600 711
Fax: 986 603 093
Correo electrónico: pazybien@planalfa.es
Persoa de contacto: Noelia Martínez González (traballadora social)
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SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Sociedade de San Vicente de Paúl é unha asociación sen ánimo de lucro creada en 1859 e, dende
a súa creación en Pontevedra, leva máis de 130 anos axudando as persoas necesitadas e marxinadas. Hoxe 113 socios activos voluntarios están colaborando en 10 grupos, chamados conferencias,
establecidos en distintas parroquias: 7 en Vigo, 1 en Pontevedra, 1 en Vilagarcía e 1 na Guarda.
Os voluntarios, tras a formación necesaria, colaboran nas seguintes actividades que a continuación
indicamos:
1. Distribución gratuíta a persoas necesitadas de froita e alimentos de primeira necesidade.
2. Rastro da Caridade, onde se despacha durante todo o ano roupa a un prezo simbólico.
3. Axuda ó terceiro mundo. Recollida e envío de medicinas para os misioneiros españois do
terceiro mundo.
4. Comedor infantil. Vén funcionando dende 1994 na rúa Palencia, 26 de Vigo, con capacidade para 40 nenos que comen gratis de luns a venres.
5. Centro de rehabilitación de toxicómanos na rúa Julián en Pontevedra, onde aprenden o oficio de tapiceiros e restauradores de mobles.
6. Fogar Atardecer. Situada na parroquia de Corazón de María en Vigo, onde se atenden as
persoas maiores con xogos, excursións, charlas formativas, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Os nosos servizos van dirixidos a persoas —nenos, maiores, etc.— en situación de marxinación
social con problemas de paro, prostitución, alcolismo...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de idade que desexe colaborar na atención das necesidades ás persoas en
situación de marxinación social.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Palencia, 26 baixo. Vigo
Tfno. e Fax: 986 262 843
Persoa de contacto: José Fortes Muradás
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UNIDAD ESPECIAL DE PERROS ANTICATÁSTROFE Y SALVAMENTOUEPAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha asociación independente, solidaria, sen ánimo de lucro e que ten por obxectivo prestarlle un servizo á sociedade na prevención e formación dos cidadáns ante situacións de emerxencia e catástrofe, así como a realización de proxectos en zonas menos favorecidas, onde viven ou
están persoas en condicións extremas de supervivencia.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todo o que o necesite en calquera parte do mundo e dentro das nosas posibilidades de axuda.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en realizar este labor social e humanitario, principalmente os que teñan formación e experiencia neste tipo de misións.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Apartado 259
36200 Vigo
Tfno.: 629 279 379
Localizador para urxencias 24 horas-Tfno.: 940 331 331 (deixar mensaxe a Salvamento 1)
www.galicianet.com/uepas
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3.5.3 Entidades da Administración local

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE CAMBADOS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cambados é unha entidade sen ánimo de lucro,
constituída en 1995. Está formada por persoas que queren poñer á disposición dos demais non só
o seu tempo libre, senón tamén os seus coñecementos e entusiasmo para poder estar dispostos en
calquera circunstancia e sen horario a prestar unha axuda desinteresada e eficaz ante unha situación
de emerxencia ou de certo risco e prevención, así como tamén colaborar en calquera situación na
que poidamos axudar.
Na actualidade, contamos con 25 voluntarios. Os voluntarios teñen idades comprendidas entre os
19 e 35 anos e, tras a formación necesaria, colaboran no desenvolvemento das actividades que a
continuación indicamos:
1.
2.
3.
4.

Extinción de incendios forestais e urbanos, conservación do medio.
Inundacións, temporais e diversos fenómenos metereolóxicos.
Salvamento e asistencia en praias.
Seguridade en concentracións humanas, con motivo de festas, feiras, probas deportivas e
actos culturais.
5. Accidentes de circulación.
6. Asistencia sanitaria de emerxencia e traslado urxente de feridos e enfermos, en colaboración con Urxencias Médicas 061.
7. Servizos sociais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIONS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Cambados, ós concellos da comarca do
Salnés e da Comunidade Autónoma de Galicia, no que sexa necesario.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas con idades comprendidas entre os 18 e os 65 anos, ou de 16 sempre e cando
teñan autorización dos pais ou dos titores. Poden colaborar das seguintes maneiras:
1. Voluntario: activo, intervindo directamente nos operativos de seguridade.
2. Colaborador: ocasional, achegando os teus coñecementos profesionais ou prestando
axuda técnica.
3. Protector: benefactor, entregando a túa axuda económica ou material para o sostemento das
actividades da agrupación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Lonxa Vella, s/n
36630 Cambados
Tfno. e Fax: 986 524 950 | avpccambados@hotmail.com
David Serantes Sabaris
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ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE MEIS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Voluntarios, constituída o 13 de maio de 1997, é unha entidade sen ánimo de lucro,
humanitaria e asistencial. Os seus membros colaboran desinteresadamente no cumprimento dos
fins. Prohíbense expresamente as actividades de carácter persoal con ánimo de lucro ou con finalidade política ou sindical ou que impliquen discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición, circunstancia persoal ou social.
Os fins da asociación son protexer a integridade física das persoas e dos seus bens ante situacións
de emerxencia e nos casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública, mediante a realización
de actividades que permitan evitar as ditas situacións e reducir os seus efectos ou reparar danos.
Na actualidade, contamos con 60 voluntarios, dos cales 15 están en activo para manter o servizo 24
horas e os restantes 45 son colaboradores. A idade dos voluntarios abarca dende os 17 anos ata os
48, que tras a formación necesaria (curso básico de protección civil), colaboran no desenvolvemento
das actividades que a continuación indicamos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formación e información.
Incendios urbanos e forestais.
Accidentes de circulación.
Concentracións humanas.
Comunicacións.
Unidade de mergullo.
Urxencias médicas (convenio co 061).
Plans de emerxencia.
Servizos sociais.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente na comarca do Salnés é limítrofes.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade e menores co permiso paterno, interesadas en colaborar nalgunha das áreas indicadas. Será requisito primordial asistir a un curso básico de protección civil,
impartido pola Academia Galega de Seguridade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Meis
Lg. Camiño de Gándara, 6. Mosteiro
36637 Meis (Pontevedra)
Tfno./ Fax: 986 712 211
proteccióncivil@concellodemeis.com

430 ❙ Programas de acción voluntaria

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE
RIBADUMIA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A nosa asociación nace no ano 1998 como un grupo de persoas para botar unha man no noso concello en todo o relacionado cos servizos sociais, como a protección dos cidadáns.
Estamos situados no corazón do val do Salnés, cunha superficie de 20 km2, repartido en seis parroquias e con 4.180 habitantes.
Contamos na actualidade con 32 voluntarios en lista, que botan unha man no momento que faga
falta, sexa día, noite, xornada laborable ou festiva.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas, esencialmente, ó concello de Ribadumia, aínda que, en ocasións,
desprazámonos a outros concellos próximos que soliciten a nosa axuda.
Colaboramos en todo canto estea dentro das nosas posibilidades, como por exemplo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aglomeracións de persoas en concertos, festas, concentracións deportivas...
Transporte de minusválidos ata centros especiais para eles.
Emerxencias ambientais.
Accidentes de tráfico.
Participación na busca de persoas, animais...
E outras actividades nas que poidamos axudar.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas maiores de 18 anos, que deberán pasar un período de proba e superar uns
cursos pertinentes.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Coñécennos todos os nosos veciños, pero se queres contactar con nós estamos na Avda. Bouza
Martín nº 2, ó lado do concello. O noso teléfono é o 986 710 006, no que sempre atoparás alguén
ó outro lado. O Fax é o 986 716 024 e o correo electrónico pcribadumia@vodafone.es
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE
SOUTOMAIOR
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A nosa entidade está situada no municipio pontevedrés de Soutomaior e está formado por dúas
parroquias: a de Arcade e a de Soutomaior. O noso local atópase na parroquia de Soutomaior.
Funcionamos como entidade dende hai dous anos e cada vez son máis as persoas que colaboran
connosco realizando actividades de voluntariado dentro das nosas actividades, xa sexa de maneira
puntual ou habitual. Na actualidade, contamos coa colaboración de voluntarios en diferentes áreas:
1. Área de protección civil (Concellería de Protección Civil e Seguridade Cidadá).
Colaboramos co concello na realización de:
1.1 Programas formativos e de sensibilización cara ó voluntariado.
1.2 Intervindo en situacións de emerxencia que requiran dunha pronta intervención para
garantir unha maior seguridade.
1.3 Realizando campañas informativas e formativas nos colexios: seguridade viaria, plan
de autoprotección, charlas sobre evacuación en situacións de emerxencia, simulacros
etc.
1.4 Colaboración con outras entidades de protección civil.
2. Área de animación e festas
2.1 Colaboramos en materia de seguridade e organización de grandes eventos e festividades que acontecen no noso termo municipal e no concello de Pontecaldelas, co cal
acabamos de asinar por segunda vez un convenio de colaboración.
3. Campaña de verán
3.1 Realizamos tarefas que garanten a seguridade e a protección civil nas praias, especialmente en materia de salvamento de praias.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A todos os cidadáns do concello de Soutomaior e do concello de Pontecaldelas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa maior de 16 anos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Base Protección Civil
R/ Pedreira, s/n. Concello de Soutomaior
Tfno.: 616 950 195
Fax: 986 705 037
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE VILA DE
CRUCES
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vila de Cruces, fundada no ano 1994.
Buscamos unha actuación conxunta e integral cos demais axentes sociais (técnicos, poboación e
Administración) e unha actuación en áreas tales como: servizos sociais, coa área de saúde (colaboración co 112 ou co 061, na situación e localización coas casas afectadas), actuacións en áreas de
ocio e tempo libre, prestando unha especial atención á participación da mocidade, dándolles a oportunidade ós mozos de participar na creación e planificación das actividades que se vaian realizar. Así
mesmo, buscaremos unha promoción da conciencia ambiental e unha defensa dos intereses dos
cidadáns e prestarémoslles unha especial atención ás minorías étnicas e ós colectivos en risco de
exclusión social.
Móvenos unha conciencia de solidariedade e de cooperación e prestarémoslle unha especial atención á participación de todos os axentes sociais (poboación, Administración e técnicos encargados
de levar a cabo diferentes actuacións e proxectos), logrando unha comunicación fluída e buscando
que a poboación participe activamente na creación e na proposta de diferentes programas, intentando que exista unha comunicación constante e unha participación efectiva de todos os axentes implicados para que exista unha conciencia solidaria e de apoio mutuo entre todas as partes implicadas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Vila de Cruces e da comarca do Deza, así
como a calquera persoa de calquera outro concello que estea interesado ou interesada en participar
e que se poña en contacto con nós.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das actividades.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vila de Cruces. Campo da Feira, s/n. 36590 Vila
de Cruces, Pontevedra. Teléfono de contacto: 986 582 492 / 654 450 299. Fax: 986 582 492
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL SAN PAlO DA
ESTRADA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil San Paio da Estrada é unha agrupación sen ánimo
de lucro fundada no ano 1993, coa idea de colaborar na medida do posible cos cidadáns. A partir
dos seus comezos foise mellorando tanto en medios materiais (adquisición de vehículos, roupa,
material necesario, etc.) coma en medios humanos (voluntarios, grumir, brigada de cans de rescate,
formación etc.) ata a data de hoxe. A partir do ano 1994, consolidouse na agrupación un servizo permanente as 24 horas do día os 365 días do ano, servizo que seguimos mantendo na actualidade.
Contamos actualmente con medio centenar de voluntarios perfectamente formados con cursos recibidos durante todos estes anos.
A continuación, detallamos unha serie de actividades que realizamos nesta agrupación e o material
co que contamos para levalas a cabo:
1. Extinción de incendios (dous camións autobomba urbanos).
2. Excarceración e rescate de persoas (un vehículo de intervención rápida dotado cun equipo
de excarceración).
3. Atención sanitaria (dúas ambulancias).
4. Busca e rescate de persoas (unha brigada de cans de rescate).
5. Colaboración en accidentes de tráfico (dous vehículos todoterreo).
6. Outras actividades, como poden ser: axuda a persoas discapacitadas, controis do tráfico
(nas saídas dos colexios, enterros, etc.), concentracións de persoas (deportivas, concertos,
festas, etc.), cortes e retiradas de árbores, limpezas de estradas, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A calquera persoa que poida precisar da nosa axuda nun momento determinado, ben sexa no noso
concello ou en concellos limítrofes, onde tamén actuamos en casos de emerxencia, coma Forcarei,
Cerdedo, Cuntis ou Silleda.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que sexan maiores de idade (ou maiores de 16 anos, con autorización paterna),
que queiran colaborar connosco en calquera das actividades que realizamos.
Todos os voluntarios interesados reciben a formación necesaria a través de cursos básicos de protección civil e de especialización (incendios, accidentes en estradas, excarceración e rescate, busca
e rescate, socorrismo acuático, etc.).

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. Benito Vigo, 92 -Baixo
36680 A Estrada - Pontevedra
Tfno.: 986 573 333 / Fax: 986 573 838
pcivilaestrada@terra.es
número de emerxencias 112
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL UNIÓN
PENINSULAR DO GROVE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos unha agrupación de voluntarios de protección civil que se propón os seguintes fins e
misións:
1. Sensibilizar os cidadáns de que protección civil somos todos, contribuíndo a crear unha
cultura de autoprotección e de participación activa na consecución dunha maior seguridade colectiva.
2. Facilitarlles ós mozos o marco para que a súa personalidade se desenvolva inspirada nos
principios de xenerosidade e servizo ós demais e de traballo en equipo.
3. Protexer a integridade física das persoas e dos seus bens, ante situacións de necesidade,
emerxencia e nos casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública, mediante a realización de actividades que permitan evitar as ditas situacións e reducir os seus efectos ou
reparar danos.
4. Formación básica dos cidadáns en medidas de autoprotección.
5. Educación viaria.
6. Promover actividades culturais, lúdicas e didácticas relacionadas cos fins da asociación.
7. Promover e impartir formación, básica e avanzada, en materias de interese para os cidadáns.
8. Comunicacións de emerxencia por radio.
9. Auxilio e amparo ás persoas necesitadas.
10. Asistencia, salvamento e rescate en praias, ríos, pantanos e no mar.
11. Vixilancia e extinción de incendios forestais e urbanos.
12. Conservación do medio, protección da natureza e defensa forestal. Colaborar na loita contra a contaminación mariña.
13. Seguridade en concentracións humanas con motivo de festas, feiras, probas deportivas,
actos culturais e musicais.
14. Accidentes de circulación.
15. Inundacións e temporais.
16. Atención sanitaria de emerxencia.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Connosco pode colaborar calquera persoa que así o desexe. A forma de participación na asociación
dependerá do grao e da maneira de implicación ó que a persoa se comprometa e dos requisitos que
cumpra. Así pois, poderá ser un aspirante a voluntario, un voluntario activo, socio, colaborador,
benefactor, protector ou ben un socio novo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Rúa Luis A. Mestre, 2, Edificio A Torre, entrealto I | Tfno.: 986 735 090 | Fax: 986 735 017 | secretaria@avpcogrove.org | avpcogrove@avpcogrove.org | Persoa de contacto: Víctor Otero Prol
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGRUPACIÓNS DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE PONTEVEDRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Asociación de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil de Pontevedra é unha asociación
sen ánimo de lucro que foi creada o catro de abril do ano dous mil dous, co fin de reunir as agrupacións de voluntarios de protección civil da dita provincia, para acadar unha mellor efectividade na
consecución de obxectivos comúns. Na actualidade, contamos con 26 socios. Ademais, tamén
temos outros fins como poden ser:
1. Fomentar a idea da seguridade e o espírito de servizo á sociedade.
2. Fomentar entre os asociados e asociadas o intercambio de experiencias, publicacións e traballos, así como buscarlles unha solución conxunta ós problemas.
3. Establecer unha relación entre as agrupacións de voluntarios, servindo de interlocutor entre
elas e entre institucións públicas e privadas..
4. Relacionarse con outras organizacións homólogas.
5. Desenvolver a organización de seminarios, conferencias, xornadas, etc.
6. Colaborar na formación dos responsables e voluntarios de protección civil.
7. Axudar á conservación do medio, á protección da natureza e á defensa forestal.
8. Estimular a formación dos cidadáns nas medidas de autoprotección.
9. Promover a colaboración dos socios en actividades de voluntariado social.
10. Favorecer a divulgación de coñecementos sobre protección civil.
11. Asistir e asesorar as agrupacións asociadas en materia de dereitos e deberes.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Ás agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia de Pontevedra, a todos os cidadáns
da dita provincia que precisen formación en medidas de autoprotección, así como ó medio natural.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera agrupación de voluntarios de protección civil da provincia de Pontevedra, beneficiándose
así das vantaxes de pertencer a esta asociación.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Luis Mestre, 2-Edificio A Torre, entresollado
36980 O Grove
Tfno. 986 732 406 / 986 735 090
Fax:. 986 735 717
A través da Central de Emerxencias 112
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CONCELLO DA ESTRADA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Estrada, municipio da provincia de Pontevedra, está situada entre os vales dos ríos Ulla, Vea e
Tabeirós e, polas súas propias características, pode considerarse unha comarca en si mesma. Este
municipio está situado a 42 quilómetros de Pontevedra, provincia da que depende administrativamente, e a 24 quilómetros de Santiago de Compostela.
A Estrada é un dos municipios rurais máis grandes de España, cunha extensión superficial de 295
km2, nos que se reparten 472 núcleos de poboación, comprendidos en 51 parroquias e seis distritos territoriais.
En canto á poboación absoluta, a Estrada atópase no quinto lugar provincial despois de Vigo,
Pontevedra, Vilagarcía e Redondela. A poboación da Estrada, segundo o padrón municipal de habitantes de 2002, é de 22.125 habitantes, dos cales o 47% son mulleres e o 53% son homes.
Un dos fundamentos do programa de cooperación social que dende o Departamento Municipal de
Servizos Sociais se está a desenvolver nos últimos anos é a necesidade de crear un tecido social
solidario, participativo e sensible coa acción social, servindo deste xeito de apoio ás accións e
recursos que dende os servizos sociais de atención primaria se están a desenvolver. Unha parte
importante dese tecido social é a acción voluntaria e tamén por ese motivo este concello figura inscrito como entidade de acción voluntaria de Galicia e o 18 de novembro de 2003 subscribiu un convenio marco de colaboración para a execución de determinadas accións enmarcadas no Plan galego de voluntariado de Galicia 2002-2005.
Na actualidade, estase a desenvolver o regulamento municipal de voluntariado social.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación residente no termo municipal da Estrada e, dependendo do proxecto ou da actuación
para desenvolver, a nenos, mozos, persoas maiores e, en particular, a colectivos específicos minusválidos —emigrantes retornados, inmigrantes, familias multiproblemáticas...—.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que están interesadas en colaborar nalgunha das áreas indicadas. Aquelas persoas interesadas en colaborar deberán asistir previamente a un curso de formación
básica organizado polo concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Nas instalacións do Departamento Municipal de Servizos Sociais, situado na planta baixa da Casa
do Concello, Praza da Constitución, 1-A Estrada, ou a través do teléfono 986 573 265. Horario de 9
a 14 horas, de luns a venres.
O noso Fax é o 986 590 145 e o correo electrónico é ssociais@aestrada.com.
A persoa de contacto: Manuela Corral
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CONCELLO DA GUARDA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello da Guarda está situado na comarca do Baixo Miño. A súa situación xeográfica, limitada
polo océano Atlántico e co río Miño como fronteira con Portugal, fai da localidade un lugar cunha
personalidade propia e cun espazo natural particular.
Ten unha extensión de 25, 5 km2.
Conta cunha poboación de 10.124 habitantes, repartidos en tres parroquias:
1. Parroquia de Asunción: con características urbanas e mariñeiras.
2. Parroquia de Camposancos: con características rurais e situada nunha zona periférica da
vila.
3. Parroquia de Salcidos: tamén de características rurais e situada nunha zona periférica da
vila.
O tecido social da localidade está formado por 80 asociacións que abarcan sectores culturais,
sociais (terceira idade, drogodependencias, minusvalías, mulleres), lúdicos, educativos, ecoloxistas…, sen ánimo de lucro.
Dende o pasado mes de decembro de 2003, creouse a Oficina de Voluntariado do Baixo Miño, con
sede en Tui, cun técnico á fronte da oficina. Tras varios contactos, entre esta oficina e os servizos
sociais deste concello decidiuse organizar e aproveitar os recursos existentes na localidade e potenciar os que aínda quedan por explotar; estamos a falar do voluntariado.
Consideramos oportuna, polas características que nos rodean e polas posibilidades que nos brinda
a Oficina de Voluntariado, a creación e a organización do voluntariado en proxectos que poidamos
levar a cabo dende os servizos sociais.
Proxectamos pois para este ano a sensibilización, detección e captación do voluntariado.
Ó mesmo tempo que estamos levando este proxecto, o noso concello adheriuse ó Fondo Galego de
Cooperación e Solidaridade, co 0,7% dos presupostos do concello.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Colectivos sobre os que se dirixe.
Poboación en xeral, centrándonos fundamentalmente nos mozos e mozas da localidade.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Perfil do voluntario que busca a entidade.
Calquera persoa maior de idade con inquietude social.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza do Reló, s/n
Tfno.: 986 614 507
Correo electrónico: sociais@concellodaguarda.com
Páxina web: www.concellodaguarda.com
Persoa de contacto: Soledad Rodríguez Crespo
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CONCELLO DA ILLA DE AROUSA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello da Illa de Arousa (Pontevedra) está situado na zona norte da provincia, limítrofe coa provincia da Coruña, xunto coa zona norte da ría. Ten unha extensión de 7 km2, distribuída nunha soa
parroquia, a de San Xulián, cunha poboación de 4.889 habitantes.
Neste ano 2004, debido ó interese e ás posibilidades que se poden desenvolver nas intervencións a
diferentes niveis, o obxectivo é levar a cabo unha tarefa de sensibilización, captación e formación de
persoal voluntario.
As áreas nas que se vai traballar durante o ano 2004 son:
1. Sensibilización da poboación xeral, destacando a importancia de fomentar unha conciencia solidaria.
2. Captación e formación das persoas interesadas en formar parte do colectivo voluntario.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actuacións que se realizarán van dirixidas á poboación xeral e, unha vez formada a poboación
voluntaria, distribuiranse por sectores de poboación, xa que o obxectivo sería traballar con cada un
deles en diferentes actividades:

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Na tarefa de captación, todas as persoas que poidan estar interesadas en formarse no ámbito do
voluntariado. Será requisito indispensable ser maior de idade e formarse.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello da Illa de Arousa
Rúa Palmeira, 25
Tfno.: 986 527 300 extensións 109/110
Persoa de contacto: Benita Ferro
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CONCELLO DAS NEVES
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello das Neves é un municipio do sur de Galicia, situado no interior meridional da provincia
de Pontevedra, cunha extensión de 65 km2, na que se distribúen as 13 parroquias que conforman o
municipio. A poboación, segundo o último censo, é de 4.912 habitantes. Como entidade de acción
voluntaria, o noso obxectivo é impulsar o potencial solidario da poboación do concello, promovendo un clima de actitudes solidarias e configurando un movemento participativo nos distintos ámbitos da nosa realidade.
Áreas de actuación:
1. Servizos sociais
1.1 Acompañamento a anciáns.
1.2 Apoio a persoas con discapacidade física e/ou psíquica.
1.3 Apoio a mulleres vítimas da violencia de xénero.
1.4 Apoio ás familias desestruturadas.
2. Cultura, ocio e tempo libre
2.1 Colaboración na organización e desenvolvemento de festas locais (gastronómicas,
patronais).
2.2 Colaboración na organización da campaña de xoguetes de Nadal.
2.3 Colaboración na Semana Cultural das Neves.
2.4 Dinamización xuvenil.
3. Educación
3.1 Apoio a nenos con necesidades educativas especiais.
3.2 Alfabetización de adultos.
3.3 Apoio extraescolar a nenos que o precisen.
4. Medio Ambiente
4.1 Actividades de conservación e mellora ambiental.
4.2 Tarefas de prevención de incendios forestais.
4.3 Campañas de sensibilización e educación sobre os dereitos dos animais.
4.4 Participación en intercambio de voluntariado con Francia, a través de proxectos
ambientais comúns.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIONS?
Á poboación en xeral residente no concello das Neves e, segundo as áreas onde se interveña, ós
anciáns, discapacitados, mulleres, nenos e familias desestruturadas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade interesadas en participar como voluntarias nalgunha das áreas
indicadas. Previamente á súa incorporación como voluntario, deberá realizar un curso de formación
básica de voluntariado organizado polo concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello das Neves | Praza da Cristiandade, 1 | 36440 As Neves (Pontevedra) | Tfno.: 986 648 038
| Fax: 986 648 052
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CONCELLO DE AGOLADA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Agolada está situado no noroeste da provincia de Pontevedra, ten unha extensión de
147,5 km2 e unha poboación de 3.900 habitantes, maioritariamente da terceira idade e, nestes últimos anos, estase notando un crecemento de emigrantes retornados e inmigrantes repartidos polas
25 parroquias e 134 lugares que abarca o concello.
Dentro do programa de voluntariado podemos destacar as seguintes actividades:
1. Acompañamento de persoas maiores ó médico e seguimento dos tratamentos.
2. Asesoramento ós inmigrantes en xestións administrativas.
3. Apoio escolar ós menores de familias máis desfavorecidas e acompañamento destas a actividades extraescolares.
4. Organización da Cabalgata de Reis, colaboración na festa do Entroido e outras festas populares que se organizan ó longo do ano.
5. Recollida e repartimento de xoguetes e de roupa.
6. Colaboración na organización de eventos deportivos dentro das actividades organizadas
pola Concellería de Deportes (campionato de fútbol-sala, balonmán, etc.).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación en xeral en situacións de risco, problemas puntuais de menores, da familia ou
da muller, alternando con actividades de ocio e tempo libre.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa sen ánimo de lucro, con ideas propias ou ben para levar outras a cabo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Agolada – Departamento de Servizos Sociais
Tfno.: 986 788 062 - 986 788 063
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CONCELLO DE BARRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A poboación neste termo municipal é de 3.418 habitantes. Esta cifra é o resultado dunha regresión
demográfica pola baixa taxa de natalidade que, nestes momentos e dende hai dous anos, se está a
recuperar. O número de persoas maiores de 65 anos é de 950.
A maioría das familias teñen dous fillos e, aproximadamente na metade dos casos, comparten vivenda cos avós e/ou con outras persoas.
Con respecto ó nivel de estudos, a gran maioría de pais e nais teñen estudos primarios e, nalgúns
casos, primarios inacabados, sendo moi poucos os que teñen estudos de bacharelato ou formación
profesional. A maior parte dedícase ó sector servizos e mantén a actividade agraria, principalmente
no colectivo feminino.
Organigrama do Concello de Barro:
Alcaldía

Concellería de Educación, Cultura, Asuntos Sociais e Persoal

Servizos Sociais / Oficina de Información Xuvenil
A inscrición no Rexistro de EAV realizouse o 11 de novembro de 2003.
Nun primeiro momento, traballouse cos voluntarios en diferentes programas:
• En servizos sociais: axuda a domicilio, e en xuventude: p. de parroquias, sábados dos
xogos, actividades puntuais no ámbito cultural, de ocio e tempo libre.
Os proxectos e programas cos que traballaremos neste 2004 veranse ampliados proximamente.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación, co fin de favorecer a participación e o benestar social, principalmente con aquelas que están en situación de carencia ou marxinación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
As persoas maiores de idade e menores con autorización paterna que estean interesadas en colaborar.nas distintas áreas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Omix. Santo Antoniño-Perdecanai, nº 12 | 36194 Barro
Tfno.: 986 714 806 | infobarro@futurnet.es
Persoas de contacto: Mª del Pilar Álvarez García e Isabel Álvarez Rueda
Tfno.: 986 711 577 | isabel.alvarez.barro@eidolocal.es
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CONCELLO DE CATOIRA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Catoira está situado na parte noroccidental da provincia de Pontevedra, cunha extensión de 29,9 km2, distribuídos en catro parroquias con 3.515 habitantes.
O grupo municipal de voluntarios nace polo ano 1995 en conexión coa Romaría Vikinga, festa de
interese turístico nacional e declarada festa de interese turístico internacional no ano 2000, na que
se inclúe a Semana de Teatro da Romaría Vikinga, coa finalidade de participar nas actividades culturais que se desenvolven no municipio (Romaría Vikinga, Cabalgata de Reis, difusión de rutas de
sendeirismo...).
O número de persoas é variable e oscila arredor dos 80 voluntarios.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación xeral do municipio e a todas aquelas persoas que visitan e asisten a estes eventos, que
se estima que son arredor de 25.000 persoas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas interesadas en colaborar nalgunha das actividades que se organizan dende o grupo
de voluntariado deste concello.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Chamando ó teléfono do concello (986 546 014) en horario de 9-14:30 horas, de luns a venres, ou
a través do Departamento de Cultura do Concello. O noso enderezo é rúa do Concello nº 6, Catoira.
36612 e o noso correo electrónico é concello.catoira@eidolocal.es.
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CONCELLO DE CRECENTE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Crecente é un dos municipios máis ó sur da provincia de Pontevedra. Está bañado
polo río Miño e linda con Arbo, A Cañiza, Ourense e Portugal. Na actualidade, ten 2.873 habitantes
e a súa economía radica fundamentalmente na agricultura e na gandería. Con 57,1 km2 de extensión,
o municipio está dividido en 11 parroquias.
En decembro de 2003 asinouse o convenio de colaboración coa Consellería de Familia, Xuventude,
Deporte e Voluntariado, para a execución de determinadas accións, encadradas dentro do Plan de
voluntariado 2002-2005.
Neste momento, este concello está na primeira fase de promoción e difusión do proxecto e preténdese crear un grupo de voluntarios que colaboren nas distintas actividades que se desenvolvan na zona.
Os tipos de voluntariado que contemplamos son:
1. Voluntariado social (a través do Servizo Social de Atención Primaria do concello):
1.1 Discapacitados: tarefas de acompañamento e apoio.
1.2 Apoio a persoas maiores: en residencias —labores de acompañamento, colaboración
en tarefas de atención ó comedor, limpeza e organización de actividades— e no propio domicilio —visitas periódicas, escoitalas, acompañalas a realizar xestións, paseos…—.
1.3 Menores: colaboración coa educadora familiar en actividades de apoio educativo a
nenos en situación de marxinación social.
1.4 A familias con conflitos familiares: apoio e asesoramento.
1.5 Apoio a mulleres en situación de marxinación na adquisición de hábitos e habilidades
sociais.
2. Voluntariado cultural: colaboración na organización de eventos culturais.
3. Voluntariado ambiental: participar no desenvolvemento de actividades de recuperación de
rutas de sendeirismo e colaborar na limpeza de montes, marxes dos ríos…

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente neste concello e, dependendo do tipo de actividade, pode ir dirixida
a menores, maiores, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade interesadas en colaborar en actividades voluntarias nalgunha das
áreas indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Crecente
R/ Solles Ruiz, 5
36420 Crecente
986 666 300
Horario de 9 a 14 horas, de luns a venres
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CONCELLO DE FORCAREI
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Forcarei (Pontevedra) ocupa, na zona norcentral da provincia de Pontevedra, unha
superficie total de 167,7 km2, cunha altitude media de 625 m, indicativa dunha zona de monte. A distribución da poboación en pequenos núcleos rurais é un condicionante moi importante na forma de
vida dos seus habitantes, Forcarei ten 104 lugares distribuídos en 13 parroquias, cunha poboación
de 4.802 habitantes.
Contamos con 40 persoas voluntarias, con idades comprendidas entre os 18 e os 60 anos, que colaboran en actividades programadas dende diferentes concellerías, como por exemplo:
1. Participación nas actividades organizadas polo Departamento de Servizos Sociais do concello en servizos de atención especializada, como son: celebración da xuntanza anual dos
nosos maiores, Festa do Entroido, Magosto e Nadal, colaboración no desenvolvemento do
Taller para Discapacitados (dúas veces por semana), ensaio e representación dunha obra
de teatro con persoas maiores.
2. Acompañamento de nenos a actividades extraescolares e actividades organizadas polo concello: clases de natación, participación na Escola de Pais e Nais Municipal (reunións e xornadas de convivencia), celebración de Reis, Entroido, Magosto e Nadal e todas aquelas
organizadas no Programa de educación familiar.
3. Acompañamento de maiores e outros sectores de poboación (mulleres en situación de desarraigamento familiar, inmigrantes, mozos con problemática familiar, familias desestruturadas socialmente).
4. En actividades de ocio e tempo libre, os voluntarios participaron na Cabalgata de Reis, na
realización de actividades deportivas, na realización de xornadas de xogos populares...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, residente no concello de Forcarei e, dependendo das actividades, a nenos,
maiores, persoas con deficiencias físicas e/ou psíquicas, mulleres, persoas en risco de marxinación
social, pais con nenos en idade escolar, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Forcarei
Praza da Igrexa, 1
36550 Forcarei
Pontevedra
986 755 036 / 986 755 432
concello.forcarei@eidolocal.es
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CONCELLO DE GONDOMAR
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Gondomar (Pontevedra) está situado no Val Miñor, ten unha extensión xeográfica de
74,84 km2 e consta de dez parroquias: Borreiros, Couso, Chaín, Donas, Gondomar, Mañufe,
Morgadanes, Peiteiros, Villaza e Vincios.
Contamos cunha poboación que supera os 11.147 habitantes.
A Oficina do Voluntariado nace recentemente no mes de xaneiro do presente ano, co fin de crear un
tecido social participativo e sensible coas distintas situacións e necesidades que poidan xurdir nas
distintas áreas deste concello.
As áreas de traballo son:
1. Medio Ambiente:
1.1 Colaboración e apoio ós servizos de medio ambiente do concello de Gondomar.
1.2 Colaboración coa Concellería de Medio Ambiente.
1.3 Elaboración de proxectos formativos para os centros escolares deste concello.
2. Ocio e tempo libre:
2.1 Cooperación no desenvolvemento de distintas actividades que se realicen no concello.
3. Cultura:
3.1 Organización de eventos culturais deste concello.
3.2 Estreita colaboración coa Concellería de Cultura e Festas e Festexos.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación do concello de Gondomar e a todos os que participen nas actividades (culturais,
formativas, de ocio, etc.) que se organicen dende aquí.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores da 17 anos que queiran realizar un labor de cooperación, con inquietudes
e ganas de traballar.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Gondomar
R/ Manuel Alonso, s/n
Tfno.: 986 369 746
Correo electrónico: omixgondomar@terra.es
Persoa contacto: Alicia Sestelo (coordinadora xuventude)
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CONCELLO DE LALÍN
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Lalín está situado na zona centro de Galicia, ó noroeste da provincia de Pontevedra,
da que forma parte, e configura a chamada Terra do Deza, a comarca do Deza, da que Lalín é capital. Está formada, ademais, polos concellos de Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada e
Dozón.
Lalín é o municipio de maior extensión da provincia, ten unha extensión de 325,6 km2 e representa
algo máis do 6,67 da extensión total da superficie da provincia. Conta cunha poboación total de
20.635 habitantes.
O Programa de voluntariado social deste concello vén funcionando dende o ano 1984 e está adherido ó Plan de voluntariado de Galicia 2002-2005. A finalidade deste programa é crear un tecido
social solidario, participativo e sensible coas diferentes necesidades da poboación, mediante a colaboración nas accións e servizos das diferentes concellerías.
Neste momento participan uns 75 voluntarios nas seguintes actividades:
1. Campaña de Reis, campamento do Nadal, campamento urbano con nenos, acampadas ó
aire libre con mozos, marchas con adolescentes.
2. Excursións para maiores, actividades interxeracionais.
3. Obradoiro de cultivo baixo abrigo para minusválidos.
4. Colaboración na captación de voluntarios.
5. Colaboración co programa de apoio ás familias e de apoio ás familias procedentes da
migración.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente neste municipio e, dependendo do tipo de actividade, pode ir dirixida a menores, maiores, minusválidos, familias, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean dispostas a cambiar ou a non facer nada, por sentirse ben axudando, por participar na vida cidadá e por achegar alternativas de xeito crítico e construtivo cos diferentes colectivos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/ Manuel Riveiro, 3 baixo
Tfno.: 986 780 014
Correo electrónico: lalin@sociais.org
Persoa de contacto: Mª Carmen Santos Alfonso
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CONCELLO DE MEIS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Meis, situado na provincia de Pontevedra, é un dos máis grandes dentro da comarca
do Salnés. Ten unha extensión de 52 km2, distribuída en 7 parroquias, e conta cunha poboación de
máis de 5.000 habitantes.
A Oficina de Voluntariado naceu no ano 1997, co fin de crear un tecido social humanitario e asistencial realizando actividades que permitan protexer, reducir ou reparar danos derivados de situacións de emerxencia.
Na actualidade, contamos con 80 voluntarios de distintas idades e que se dedican a realizar diferentes actividades, entre as que podemos destacar:
1.
2.
3.
4.
5.

Formación e información.
Incendios.
Participación en festivais, romarías, eventos deportivos, festas locais, etc.
Colaboracións cos servizos sociais.
Colaboracións coa educadora familiar.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Meis.

¿QUEN PODE COLABORAR CONOZCO?
Todas as persoas maiores de idade e menores con autorización expresa, interesadas en colaborar
nalgunha das áreas indicadas, sempre que cumpran o requisito de asistir a un curso básico de protección civil impartido pola Academia Galega de Seguridade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Meis
Avda. de Cambados, 67. O Mosteiro
36637 Meis
Tfno.: 986 712 001 / 986 712 101
Fax: 986 715 300
Correo electrónico: correo@concellodemeis.com
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CONCELLO DE MONDARIZ
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Mondariz (Pontevedra) está situado na mancomunidade do Condado, na área de
influencia de Vigo, cunha superficie de 85,84 km2 e unha poboación de 5.370 habitantes, distribuídos nun total de doce parroquias. A Oficina Municipal de Voluntariado creouse hai pouco tempo e
a súa actividade principal é promoverse para que a xente interesada en proxectos solidarios se achegue a nós e para dar a coñecer os programas nos que poden colaborar.
As actividades que temos en marcha nas que poden participar os voluntarios son as seguintes:
1. Área de familia (Concellería de Servizos Sociais)
1.1 Acompañamento de nenos en actividades extraescolares.
1.2 Acompañamento de maiores e inmigrantes nas xestións administrativas.
1.3 Seguimento de tratamentos médicos a enfermos crónicos.
1.4 Accións de apoio escolar para nenos de familias desestruturadas.
2. Área de cultura (Concellería de Cultura)
2.1 Accións de vixilancia durante a celebración das festas da vila.
2.2 Organización de festivais benéficos.
3. Área de deportes (Concellería de Deportes)
3.1 Colaboración na organización de eventos deportivos municipais (campionato de fútbol-sala, campionato de baloncesto…).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente neste municipio e, dependendo do tipo de actividades, a nenos,
maiores, mozos, persoas con diferentes problemáticas sociais…

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas maiores de idade e interesadas no voluntariado. Será requisito imprescindible, antes de empezar como voluntario, asistir a un curso de formación básica de voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Centro Social de Mondariz
Rúa Calvo Sotelo, 2
Tfno.: 986 656 058
Fax: 986 664 304
Omixmondariz@eidolocal.com
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CONCELLO DE PONTEAREAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O municipio de Ponteareas conta na actualidade con 21.318 habitantes e é a cabeza de partido xudicial e centro neurálxico dos servizos da comarca do condado. Limita polo norte cos municipios de
Mondariz-Balneario e Pazos de Borbén, polo nordeste con Mondariz, polo sudoeste coas Neves,
polo sur con Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño e polo oeste con Mos e Porriño.
Dende a Oficina Municipal de Voluntariado preténdense alcanzar os seguintes obxectivos:
1. Sensibilizar a poboación no coñecemento do voluntariado, das ONG e das asociacións, a
través das cales se articula a acción voluntaria e os valores que representa a dita acción.
2. Promover o voluntariado entre a poboación para poder crear unha rede de voluntariado
social que actúe no propio contorno.
3. Crear mecanismos de coordinación para garantir a participación e a colaboración entre as
distintas entidades, publicas e privadas, que participen en actividades de voluntariado.
4. Apoiar a formación continua do voluntariado para unha mellor eficacia deste.
5. Fomentar o asociacionismo con fins de interese social.
As actuacións levadas a cabo no funcionamento da Oficina Municipal de Voluntariado foron:
1. Promoción e difusión de cursos realizados sobre voluntariado por outras asociacións, institucións, etc.
2. Campaña de información e colaboración co desastre do Prestige, a través do material necesario nese momento, alimentos e voluntarios.
3. Pasouse unha enquisa entre as asociacións para saber algo máis sobre elas e para que nos
contasen o que necesitaban.
4. Colaboración con outras asociacións, entre elas Xente ou Tea, con apoio técnico en actividades levadas a cabo por elas.
5. Colaboración coa animadora sociocultural nalgunhas actividades nas que necesitaba axuda
polo gran número de nenos asistentes á actividade.
6. Acompañamentos puntuais con nenos cando as nais asisten a cursos e non teñen con quen
deixalos para asistir ó curso.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas, fundamentalmente, ós colectivos de maiores, ós inmigrantes e
retornados, ás familias sen recursos económicos e monoparentais e á infancia.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
1. Persoas maiores de 18 anos.
2. ONG e asociacións públicas e privadas sen ánimo de lucro, que estean desempeñando un
labor na área de servizos sociais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Estamos no Centro de Servizos Sociais do Concello de Ponteareas. A responsable do proxecto é
Margarita Muñoz Rodríguez, traballadora social, teléfono: 986 641 747, Fax: 986 660 144 ou correo
electrónico: concelleríamuller@ponteareas.org
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CONCELLO DE PONTE CALDELAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Ponte Caldelas (Pontevedra) está ó oeste da capital da provincia, coa que dista 15 quilómetros. Ten unha superficie de 87 km2 e está composto por 9 parroquias: Anceu, Barbudo, Caritel,
Forzáns, Insua, Xustáns, Taboadelo, Tourón e Ponte Caldelas. Conta na actualidade cunha poboación de 6.950 habitantes.
O programa de voluntariado comeza no ano 2002, co fin de crear unha rede social solidaria e de cooperación. Quere ademais atender as necesidades da poboación, tanto de participación social coma
de servizos comunitarios, co obxectivo final de mellora da calidade de vida da nosa poboación.
Nestes momentos, contamos con dúas voluntarias e esperamos incrementar este número ó longo do
ano.
As actividades, coordinadas polos servizos sociais do concello, desenvólvense arredor das seguintes áreas:
1. Servizos sociais: apoio escolar a nenos do programa educación familiar, apoio a mulleres
con talleres e apoio ó SAD.
2. Ambiente: rutas de sendeirismo, coidado e protección de zonas verdes.
3. Educación: talleres de formación, talleres no instituto.
4. Cultura: grupos de teatro, cursos, animación á lectura.
5. Ocio e tempo libre: campamentos, saídas culturais, deportes na natureza.
6. Xuventude: formación de monitores de rúa, concertos, asociacións xuvenís…
7. Protección civil: cun convenio coa agrupación de protección civil do concello de
Soutomaior.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral, nos termos municipais de Ponte Caldelas, e con atención especial ós maiores, ós nenos e á poboación con risco de marxinación.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas interesadas en colaborar, maiores de 16 anos. É un requisito imprescindible facer
un curso de formación previo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Ponte Caldelas
Avda. de Galicia, 17
36820 Ponte Caldelas
Sociales@pontecaldelas.org
Tfno.: 986 750 013 – 986 750 001
Fax: 986 750 020
Persoas de contacto: Ana, Mónica e Eva
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CONCELLO DE PONTECESURES
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Pontecesures é unha Administración pública uniparroquial, situada na zona norte da
provincia de Pontevedra. Conta cunha extensión de 6,7 km2 e cunha poboación duns 3.200 habitantes. Non ten Oficina do Voluntariado e encárgase deste tema a traballadora social do concello,
dende o seu Departamento de Servizos Sociais de Atención Primaria, que vela polos intereses xerais
da súa poboación, en concreto co Programa de cooperación social e voluntariado.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Están dirixidas á poboación en xeral. Por iso, as actividades van dirixidas a aquelas persoas que
estean interesadas en tratar problemáticas como as da muller, a terceira idade e persoas con problemas de alcolismo e dependencia de substancias tóxicas. Así, por exemplo, o ano pasado tivemos
na nosa programación unha acción formativa: un curso destinado á atención de persoas dependentes.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Calquera persoa interesada en colaborar connosco.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello de Pontecesures
Avda. de Vigo, nº 2
986 557 125
concello.pontecesures@eidolocal.es
Raquel López Doce (traballadora social do concello de Pontecesures)
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CONCELLO DO PORRIÑO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello do Porriño está situado ó sudoeste de Galicia na provincia de Pontevedra, a unha distancia de 36 km da citada capital e a 15 km da fronteira con Portugal. Ten unha superficie de 61,31
km2, nos que se distribúen as súas oito parroquias.
O Porriño é unha vila que nos últimos anos experimentou un forte desenvolvemento debido, entre
outras cousas, ás súas xentes, á súa capacidade laboriosa e emprendedora e tamén á gran cantidade de empresas e industrias asentadas neste municipio, o que ten que ver coa súa estratéxica situación e coas boas vías de comunicación coas que conta.
A Oficina do Voluntariado do concello do Porriño nace a finais do ano 2003, co fin de promover o
voluntariado e o asociacionismo entre a poboación do Porriño e trata de ser un punto de información, apoio e encontro para as organizacións de voluntariado e para os posibles voluntarios. Tamén
dende esta oficina contémplase a posibilidade de crear proxectos propios de voluntariado, que sexan
resposta ás necesidades formuladas pola propia poboación do municipio.
Dende a súa inauguración, aproximadamente unhas corenta persoas achegáronse pola oficina para
pedir información ou orientación. Delas, unhas trinta quedaron como voluntarias nalgunha das actividades propias da oficina ou nas actividades das organizacións existentes no Porriño.
Ata o momento, a acción voluntaria proposta dende esta oficina funciona basicamente no eido
social, cultural e ambiental.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación xeral do concello do Porriño e, dependendo da actividade, ós maiores, ós nenos, á
mocidade, ás minorías étnicas...

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas interesadas na acción voluntaria, persoas solidarias, participativas e sensibles coa
realidade e coa necesidades da poboación do Porriño e da sociedade en xeral. Persoas maiores de
idade e, dependendo da actividade, mozos e mozas dende dezaseis anos con autorización dos pais
ou dos titores.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Oficina Voluntariado do Concello do Porriño
R/ Antonio Palacios, nº 1
Tfno.: 986 335 000 ext. 281
Persoa de contacto: Belén Tombilla Manzanedo (técnico de voluntariado)
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CONCELLO DE RODEIRO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Rodeiro sitúase no centro xeográfico de Galicia, na parte nororiental da provincia de
Pontevedra. As fronteiras naturais coas provincias de Lugo e Ourense tradúcense nos seus homólogos límites administrativos, que a nivel local se concentran nos concellos de Taboada, Chantada,
Antas de Ulla e Carballedo no caso de Lugo, e Cea e Piñor de Cea no de Ourense. Pola contra, os
límites interiores da provincia son máis arbitrarios cós concellos de Agolada, Lalín e Dozón.
O municipio, cunha extensión de 166 km2, está marcado na súa fisionomía por dous elementos, a
serra do Faro cos seus rebordes montañosos da parte oriental e o val de Camba. Neste sector, as
dificultades xeográficas impiden un mellor aproveitamento humano do territorio.
O concello conta cun total de 20 parroquias (143 aldeas), que abarcan unha poboación de 4.232
habitantes. A gandería é a súa principal actividade económica.
As actividades de voluntariado que temos en marcha son as seguintes:
1. Servizos sociais
1.1 Apoio social domiciliario e actividades de acompañamento.
1.2 Fomento de actuacións de intercambio cultural.
1.3 Actividades lúdico-formativas encamiñadas a fomentar a cooperación social (festa do
Entroido, reis magos, festa da xuventude, obradoiros...).
2. Ambiente
2.1 Servir de guía e acompañamento nas distintas rutas de sendeirismo existentes no concello.
2.2 Limpeza de zonas susceptibles de incendio forestal.
2.3 Recollida de material de refugallo (electrodomésticos e mobiliario) para a súa correcta eliminación, sen prexuízo ambiental.
2.4 Repoboación forestal de especies eminentemente autóctonas.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no termo municipal de Rodeiro.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas maiores de idade e interesadas no voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza da Fonte, 2
36530 Rodeiro
Tfno.: 986 790 009
Fax: 986 790 195
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CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Salceda de Caselas (Pontevedra) está situado ó sur da provincia, moi pretiño de
Portugal e é, xunto con Salvaterra de Miño, o centro dun triángulo imaxinario formado polos concellos de Ponteareas, Porriño e Tui. Está formado por sete parroquias e ten unha poboación de, aproximadamente, 7.000 persoas. A responsabilidade do voluntariado recae na Oficina Municipal de
Información Xuvenil (agora tamén Oficina Municipal de Voluntariado), que é a coordinadora das distintas accións das concellerías, cubrindo necesidades da poboación.
As distintas áreas do concello que teñen voluntarios colaborando asiduamente son as seguintes:
1. Concellería de Deportes, a través das escolas deportivas municipais, onde traballan diariamente con máis de 700 rapaces en numerosas modalidades deportivas (xadrez, bádminton,
ioga, atletismo, baloncesto, balonmán, fútbol-sala, patinaxe, etc.).
2. Concellería de Cultura, concretamente axudando na organización dos ciclos culturais organizados ó longo de todo o ano, así como colaborando nas distintas actividades de animación da biblioteca municipal ou da área de xuventude.
3. Concellería de Servizos Sociais. Dende o Centro de Servizos Sociais estanse levando a
cabo programas de asistencia á terceira idade e buscan a colaboración de persoas voluntarias en tarefas de animación, coidado, etc.
4. Protección civil. A agrupación nútrese de voluntarios dos que despois algúns pasan como
contratados o Grumir e o seu labor consiste na prevención de riscos, auxilio na estrada,
colaboración na extinción de incendios, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A toda a poboación en xeral, preferentemente residente no termo municipal de Salceda de Caselas
e sempre, dependendo da actividade, a distintos tramos de idade e condición.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar nalgunha das áreas de
actuación indicadas. Segundo a actividade, poderase esixir formación específica no campo da tarefa que se vai levar a cabo.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Se che interesa colaborar nalgunha das áreas nas que o concello de Salceda de Caselas necesita
persoas voluntarias, podes dirixirte á Oficina Municipal de Información Xuvenil, situada no segundo andar do concello, en horario de 9:00 a 14:30 horas, de luns a venres, e de 17:00 a 19:00 o
xoves), teléfono: 986 349 003, Fax: 986 343 051, correo electrónico: xuventude@salcedadecaselas.org
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CONCELLO DE SANXENXO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Sanxenxo (Pontevedra), situado na costa pontevedresa, ten unha extensión de 43,84
km2 e unha poboación de 16.312 habitantes. Está composto por dúas vilas —Sanxenxo, capital do
termo municipal, e Portonovo, núcleo da poboación co maior número de dereito— e sete parroquias
—Adina, Dorrón, Bordóns, Nantes, Noalla, Padriñan e Vilalonga e dous anexos, Arra e Gondar— e
comprende un total de 115 lugares.
A Oficina Municipal de Voluntariado de Sanxenxo nace a finais do ano 2003, co propósito de lles
dar respostas tanto ás necesidades individuais e altruístas dos voluntarios e voluntarias, como ás
necesidades de certos colectivos específicos.
Traballamos nas seguintes áreas de interese xeral:
1. Area de servizos sociais (Concellería de Servizos Sociais)
1.1 Servizo de acompañamento para persoas maiores e discapacitados.
1.2 Campamento de verán para discapacitados.
1.3 Reforzo educativo a menores en dificultade social.
2. Area de xuventude (Concellería de Xuventude e Deportes)
2.1 Campamento de verán: vive o deporte para nenos comprendidos entre os 6 e 16 anos
de idade.
2.2 A realización do Camiño de Santiago (camiño primitivo).

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actividades van dirixidas á poboación do concello de Sanxenxo; en concreto, ós discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais, ós maiores válidos ou non, ós mozos, ós nenos e nenas
maiores de 6 anos, ós menores pertencentes ó programa de educación familiar e a outros menores
con certas deficiencias no eido educativo.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que desexen colaborar connosco. Se son menores de idade, necesitarán unha
autorización expresa dos seus pais ou titores. Para participar nas nosas actividades, as persoas
voluntarias terán que realizar un curso de formación básica de voluntariado e ter unha formación
específica, dependendo do programa no que queiran participar.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Centro Municipal de Servizos Sociais
R/ Rafael Picó, nº 4
36970 Portonovo
(Sanxenxo) Pontevedra
Tfno.: 986 727 901 | Fax: 986 727 902
Correo electrónico: servizos-sociales@sanxenxo.org | Páxina web: www.sanxenxo.org
Persoa de contacto: Beatriz Millán
Horario de atención ó público: de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres
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CONCELLO DE SILLEDA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Silleda está situado na zona montañosa do norte da provincia de Pontevedra, forma
parte da comarca natural do Deza e conta cunha superficie de 169 km2, distribuídos en 33 parroquias
e dous núcleos urbanos (Bandeira e Silleda ), e con 9.092 habitantes.
O programa de voluntariado social nace no ano 2003, co fin de lles dar unha atención máis próxima e de maior calidade a todas as persoas maiores e ós nenos e, ó mesmo tempo, de implicar e
fomentar a solidariedade a nivel colectivo en distintas actividades:
1. Actividades de ocio.
2. Campaña do xoguete.
3. Campaña de cestas do Nadal, onde colaboraron as catequistas e os propios nenos dos distintos colexios, achegando un xoguete ou un alimento.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no noso concello, ós maiores, ós nenos e ás persoas en situacións
de marxinación social.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que lles desexen regalar un pouco do seu tempo, amor e traballo ós demais.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
R/Alfonso Trabazo, 3
Silleda
Tfno.: 986 580 000
Persoa de contacto: Mª del Carmen Carballo Silva ou calquera do equipo estaremos encantados de
atendelos e así, entre todos, facer un labor máis amplo e chegar a un maior número de persoas.

Programas de acción voluntaria ❙ 457

CONCELLO DE SOUTOMAIOR
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O municipio pontevedrés de Soutomaior está situado na marxe esquerda da desembocadura do río
Verdugo, ó fondo da enseada de San Simón, na ría de Vigo, a que está máis ó sur de todas as rías
galegas. Ocupa un lugar estratéxico entre as cidades de Pontevedra e Vigo. A súa extensión é duns
25 km2, nos que se asenta unha poboación duns 5.400 habitantes, distribuídos en dúas parroquias,
a de Arcade e a de Soutomaior. Coa colaboración dos voluntarios queremos acadar unha maior participación social nas actividades e incrementar o tecido asociativo do noso termo municipal, potenciando a creación de novas asociacións. Na actualidade, contamos coa colaboración de voluntarios
en diferentes áreas:
1. Área de xuventude (Concellería de Xuventude)
1.1 Colaborando e apoiando os monitores na realización das actividades programadas
pola Omix.
1.2 Propoñendo novas actividades e programas para o seu posterior desenvolvemento,
contando co apoio dos técnicos municipais.
1.3 Participando nos foros de opinión dirixidos á xuventude.
2. Área de protección civil (Concellería de Protección Civil e Seguridade Cidadá)
2.1 Colaborando nos programas formativos dirixidos a todos os cidadáns.
2.2 Intervindo en situacións de emerxencia que requiran dunha pronta intervención para
garantir unha maior seguridade.
2.3 Colaborando nas campañas informativas e formativas realizadas nos colexios: seguridade viaria, plan de autoprotección, charlas sobre evacuación en situacións de emerxencia, etc.
3. Área de medio ambiente (Concellería de Medio Ambiente)
3.1 Colaboración na conservación e limpeza do contorno natural do concello: marxes do
ría, montes, etc.
3.2 Colaboración na reforestación dos montes con especies autóctonas e na recuperación
e creación de novos contornos, aproveitando os recursos naturais existentes.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actividades van dirixidas a toda a poboación do concello de Soutomaior e ós concellos limítrofes.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
O PMV vai dirixido a toda a poboación maior de 16 anos, que recibirá unha formación previa antes
do comezo.

¿COMO CONTACTAR CON NOS?
OMIX-R/ Illas Alvedosas
Tfno./Fax: 986 700 822
omix@soutomaior.com
Horario de luns a venres de 16:00 a 20:00 horas e os venres de 9:00 a 14:00 horas
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CONCELLO DE TOMIÑO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Tomiño (Pontevedra) está situado no antigo territorio de Turonium, ten unha superficie de 103,39 km2 e unha poboación superior ós 12.000 habitantes, repartidos nas súas 15 parroquias.
O concello de Tomiño rexistrouse como entidade de acción voluntaria a finais do ano 2003.
Estamos realizando unha campaña de difusión do programa de voluntariado, a través da Omix no
IES de Tomiño.
Os voluntarios poderán colaborar semanalmente nas actividades das seguintes áreas que se indican:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Área de saúde.
Área de medio ambiente.
Área de educación.
Área de lecer e tempo libre.
Defensa dos dereitos humanos.
Xuventude.
Cooperación internacional.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no concello de Tomiño e, especificamente, a todos os mozos e
mozas.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de 16 anos que estean interesadas en colaborar nalgunha das áreas indicadas. Será condición imprescindible, antes de empezar como voluntario, asistir a un curso de formación básica de voluntariado, impartido pola responsable da Oficina de Voluntariado da mancomunidade do Baixo Miño.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Oficina Municipal de Información Xuvenil (Omix Tomiño, Colón s/n)
Persoa de contacto: Elisabet (informadora xuvenil, martes e venres de 9 a 14:30 horas e sábados de
10:30 a 13:30 horas)
Correo electrónico: omixtominho@yahoo.es
Tfno.: 986 623 304
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CONCELLO DE TUI
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Tui está situado no sur da provincia de Pontevedra, facendo fronteira con Portugal, e
ten unha extensión de 62 km2. Comprende once parroquias, situadas en zona rural e zona urbana, e
conta cunha poboación residente empadroada, a xaneiro de 2003, de 17.241 habitantes.
O programa de voluntariado nace no mes de decembro do ano 2003 e empezará a desenvolverse
durante o ano 2004, coa pretensión de facer xurdir un tecido social solidario, participativo e que desenvolva o seu voluntariado nas diferentes áreas onde se realiza o labor dos servizos sociais municipais: servizos sociais, saúde e educación, ocio e tempo libre, promoción da cultura da solidariedade, formación, defensa dos dereitos humanos, xuventude.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As actuacións van dirixidas a toda a poboación do termo municipal de Tui.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Inicialmente, poderán colaborar co programa todas as persoas residentes no concello. Estas deberán contar cunha formación previa xeral e específica para cada actividade na que queiran participar.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Podes chamar ó teléfono do concello, ó 986 603 625, e preguntar polos servizos sociais do concello, en horario de nove a catorce horas de luns a venres. Así mesmo, dispoñemos do correo electrónico: SSOCIAISTUI@terra.es.
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CONCELLO DE VALGA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello de Valga atópase no eixo atlántico, na N-550. Pertence á mancomunidade intermunicipal Ulla-Umia, ocupa unha extensión de 40 km2 e ten unha poboación de 6.312 habitantes.
A promoción do voluntariado comezou no ano 1995, coa creación da Agrupación de Voluntariado
de Protección Civil, así como de distintas asociacións de diversa índole e relacionadas co eido cultural, co medio natural, coa xuventude e coa terceira idade.
Actualmente, esta agrupación conta con 40 voluntarios. Así mesmo, cada unha das asociacións
conta cun número de voluntarios para o desenvolvemento das súas accións e nos distintos eixes:
formación, emerxencia social, colaboración cos servizos sociais e coa comunidade, con comisións
de festas e outras agrupacións, participación en diferentes eventos festivos, culturais e deportivos...

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente no concello de Valga. Así mesmo, en ocasións podemos dirixir as
nosas actuacións cara ó resto de habitantes da mancomunidade intermunicipal Ulla-Umia.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade interesadas en colaborar nalgún dos eixes indicados, sempre que
cumpran os seguintes requisitos:
1. Formación básica.
2. Con experiencia ou sen ela, pero con predisposición á realización de actividades de colaboración social.
3. Asistir a un curso básico de protección civil impartido pola Academia Galega de
Seguridade.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Avda. A Coruña, 14
36645 Valga (Pontevedra)
Tfno.: 986 559 456
Fax: 986 559 455
Correo electrónico: concello.valga@eidolocal.es
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OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO CONCELLO DE VIGO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A Oficina Municipal de Voluntariado nace en novembro de 2001, dentro do marco regulamentario
da Lei 3/2000, do 22 de decembro, do voluntariado de Galicia, co fin de lle dar pulo á acción voluntaria na cidade e de incentivar a cultura da solidariedade como factor de desenvolvemento sociocultural e comunitario, potenciando a participación cidadá e o gusto por colaborar en tarefas a prol da
comunidade.
Accións que se están a desenvolver, integradas no programa municipal de voluntariado:
1. Formación de voluntarios. Apoiar na organización de cursos formativos para os voluntarios: orientar, asesorar, formar e guiar as persoas que queiran ser voluntarias.
2. Voluntarios en acompañamento. Apoiar na organización do programa voluntarios/as en
acompañamento, colaborar cos sectores máis desfavorecidos da poboación —nenos en
situación de marxinación, enfermos, anciáns, toxicómanos...—.
3. Voluntarios para o desenvolvemento sociocomunitario das asociacións. Apoiar con voluntarios o desenvolvemento sociocomunitario das asociacións:
3.1 Lograr unha formación íntegra dos responsables dos movementos asociativos en
temas xurídicos, económicos, fiscais e coñecemento das novas tecnoloxías.
3.2 Facilitarlles ás entidades de acción voluntaria a información, formación e asistencia
técnica necesaria para o desenvolvemento da súa actividade.
4. Voluntarios para a realización de actividades en asociacións. Realizar actividades en asociacións con voluntarios, colaborar con asociacións que desenvolvan as súas actividades
no ámbito da acción voluntaria e que teñan proxectos conxuntos co concello de Vigo.
5. Voluntarios no zoolóxico da Madroa. Apoiar o fomento do voluntariado de carácter ambiental, ecolóxico e o respecto polos animais.
6. Recuperación das dunas das praias de Argazada e Fontaíñas. Apoiar na xestión e posta en
marcha do proxecto, co fin de lograr a recuperación das dunas das praias de Argazada e
Fontaíñas, fomentar o voluntariado ecolóxico e, asemade, a calidade das nosas praias.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Tipoloxía dos destinatarios do Servizo de Voluntariado:
1. Colectivos: federacións, fundacións empresas de economía social, ONL e organizacións en
xeral que traballen en beneficio dos sectores sociais máis desfavorecidos ou excluídos, así
como nos ámbitos de muller, mozos, terceira idade, discapacitados físicos e psíquicos,
emigrantes, enfermos, drogodependentes, etc.
2. Usuarios: as persoas en particular que queiran participar en accións de voluntariado.
3. Beneficiarios: colectivos ou particulares ós quen vai dirixido o apoio do voluntario.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Aquelas persoas maiores de idade ou menores —16/17 anos— con autorización paterna ou materna que queiran participar nas iniciativas de voluntariado que se desenvolven dende esta entidade.

¿COMO COLABORAR CON NÓS?
Oficina Municipal de Voluntariado. Concello de Vigo | Praza do Rei, s/n | 36202 | Tfno.: 986 810
213 | ofi.voluntariado@vigo.org
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CONCELLO DE VILA DE CRUCES
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A poboación do concello é actualmente de 7.411 habitantes. O programa de voluntariado social do
concello de Vila de Cruces e da súa comarca nace no ano 2002, co obxectivo de fomentar, recoñecer e regular a organización, funcionamento e a participación activa do voluntariado nas diferentes
áreas de actuación. As actividades do voluntariado englóbanse dentro dos seguintes programas e
proxectos:
1. Programa de atención xerontolóxica integral: taller de memoria, grupos de autoaxuda para
familiares coidadores, teatro interxeracional...Actividades específicas dentro da residencia
do maior: rendibilizar socialmente o tempo dos maiores, paliar ou diminuír o sentimento
de soidade, fomentar as relacións interxeracionais, integrar novos residentes e usuarios na
vida do centro, fomentar as relacións interpersoais, a comunicación, a empatía e a expresión de sentimentos, potenciar a participación directa na toma de decisións e o achegamento de ideas, reforzar a autoestima e outros.
2. Programa de actividades Para ti muller: proxecto Cóidate, co obxectivo de sensibilizar a
poboación coa situación social das mulleres e aquelas problemáticas específicas que lles
afectan directamente; proxecto Quérete, co obxectivo de mellorar a percepción da autoimaxe e fomentar actitudes positivas de cara á autoestima dentro do mundo rural; proxecto
Fórmate, co obxectivo de facilitar o acceso ó mercado de traballo mediante unha formación
previa naquelas materias con maior demanda na zona.
3. Programa de actividades lúdicas para nenos:proxectos como animación á lectura, Nadal en
xogo, campamentos urbanos e outros.
4. Programa de escola de pais. O obxectivo é proporcionarlles educación preventiva ós pais
e ás nais, co fin de fortalecer as relacións do seu grupo familiar e mellorar a súa calidade
de vida. Para isto, contamos con persoas voluntarias que, tendo formación específica en
materias como educación para a saúde, habilidades sociais, drogodependencias, resolución de conflitos..., desexen participar en mesas redondas, seminarios ou en debates dirixidos ás familias.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais de Vila de Cruces e da comarca do Deza, así
como a calquera persoa doutro concello interesado en participar.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade ou menores con autorización paterna que estean interesadas en
colaborar nalgún dos proxectos indicados.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Praza Juan Carlos I, s/n | 15704 Vila de Cruces
Persoa de contacto: Montse Lois ou Rocío Carbón
Tfno.: 986 582 017 / 986 582 095 | Fax: 986 582 492 | ce: rociocarbon@acolle.com
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CONCELLO DO GROVE
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
Somos o concello do Grove e a nosa intención é traballar cos grupos menos favorecidos, con actividades como: animación á terceira idade, atención a persoas maiores discapacitadas, axuda a
domicilio, información e atención a enfermos e familiares de alzheimer, axudas a enfermos de fibromialxia, cursos de primeiros auxilios para os voluntarios en xeral e, concretamente, para os voluntarios que prestan auxilio en praias en temporada de verán.
Formación en xeral para os voluntarios do campo do ocio e tempo libre.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
A distintos grupos de persoas desfavorecidas e ás persoas maiores en xeral, especificando os que
estean discapacitados, os enfermos de alzheimer (e os seus familiares) e os enfermos de fibromialxia.
No campo da formación, as nosas actuacións están enfocadas a todos os interesados en prestar servizos de voluntariado, maiores de idade e que asinen un compromiso de colaboración.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas aquelas persoas, maiores de idade, que estean interesadas en axudar nos distintos campos
de voluntariado que ofrece o concello e que teñan unha formación específica na área onde vaia colaborar.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Dirixíndose ó concello do Grove (Concellería de Servizos Sociais)
Praza do Corgo, 1
36980 O Grove
Tfno.: 986 730 975
Oficina de Información Xuvenil
Rúa Castelao, 173
36980 O Grove
Tfno.: 986 730 609
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CONCELLO DO ROSAL
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
O concello do Rosal está situado na comarca do Baixo Miño e limita polo norte co concello de Oia,
polo sur co río Miño e A Guarda, polo oeste co océano Atlántico e polo leste co concello de Tomiño.
Ten unha superficie de 44 km2, distribuídos en catro parroquias, e 6.213 habitantes.
O concello do Rosal rexístrase no ano 2003 como entidade de acción voluntaria, co fin de promover a cultura da solidariedade entre os seus cidadáns mediante a colaboración nas accións que se
organizan e levan a cabo dende os diferentes servizos cos que conta o concello.
Actualmente, esta entidade conta con 10 voluntarios que colaboran con nós de xeito puntual nas
diversas áreas que contemplamos e que a continuación detallamos:
1. Área de familia e muller: educación para a saúde, charlas e ciclos destinados á muller, obradoiros para nenos, campaña de recollida de xoguetes, etc.
2. Área de persoas maiores: acompañamento ás persoas maiores, recollida de receitas médicas, etc.
3. Área de cultura: actividades de carácter xeral que se organizan todos os anos, como son o
Entroido, Letras Galegas, magosto, festas populares, exposicións...
4. Área de animación sociocultural: actividades de animación sociocultural, dirixidas a todos
os colectivos da poboación.
5. Área de deportes: colaboración coas diferentes entidades deportivas locais.
6. Área de medio ambiente: limpeza das beiras do río, colaboración na campaña de recollida
selectiva, etc.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
As nosas actuacións van dirixidas á poboación en xeral residente no concello do Rosal. En función
da área de actuación, faremos máis fincapé nun colectivo ou noutro e dirixirémonos a nenos, mozos,
persoas maiores, terceira idade, minusválidos, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas que sexan maiores de 18 anos.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Concello do Rosal
Tfno.: 986 625 000/17
Oficina de Información Xuvenil
Tfno.: 986 609 614
InformacionXuvenil@concellodorosal.es
Servizos Sociais
Tfno.: 986 625 000/17
ServiciosSociais@concellodorosal.es

Programas de acción voluntaria ❙ 465

MANCOMUNIDADE DO PARADANTA
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A mancomunidade do Paradanta está situada no extremo suroriental da provincia de Pontevedra e
linda polo noroeste e polo leste con Ourense, polo sur con Portugal, polo oeste co Condado e polo
noroeste coa comarca de Vigo. Ten unha extensión de 398,16 km2, distribuídos entre cinco concellos —A Cañiza, Crecente, Covelo, Arbo e As Neves—, e unha poboación de 23.334 habitantes. A
Oficina do Voluntariado da mancomunidade do Paradanta nace no ano 2003, a través do proxecto
Provolgapor (promoción do voluntariado nos territorios fronteirizos de Galicia e Norte de Portugal),
incluído nun programa europeo denominado Interreg III.
Neste momento, a Oficina de Voluntariado está nunha fase de promoción e difusión do proxecto e
preténdese a curto prazo contar con voluntarios que colaboren nas distintas actividades que se desenvolvan na zona. Os tipos de voluntariado que contemplamos son:
1. Voluntariado social (a través dos servizos sociais dos diferentes concellos)
1.1 Enfermos mentais: asesoramento xurídico, apoio ás familias, programas de respiro
familiar, etc.
1.2 Outros enfermos: persoas con outra enfermidade crónica ou terminal, hospitalizados
ou no seu domicilio, facendo labores de acompañamento para que a súa estancia sexa
o máis agradable posible, no caso de nenos con apoio escolar.
1.3 Discapacitados físicos e sensoriais: tarefas de acompañamento e apoio para a súa integración na vida social e laboral.
1.4 Infancia en risco: tarefas de apoio escolar e organización de actividades de ocio e
tempo libre.
1.5 Apoio a persoas maiores nas residencias —labores de acompañamento, colaboración
en tarefas de atención ó comedor, limpeza e organización de actividades de ocio— e
nos propios domicilios —visitas periódicas, acompañamento nos paseos, escoitalo,
etc.—.
2. Voluntariado cultural ( a través das distintas casas de cultura)
2.1 Colaboración na organización de eventos culturais e deportivos.
3. Voluntariado do medio ambiente
3.1 Participar no desenvolvemento de actividades de recuperación de rutas de sendeirismo e colaborar en tarefas de limpeza das marxes do río.

¿A QUE VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
Á poboación en xeral residente nos termos municipais da Cañiza, Covelo, Crecente, Arbo e As Neves
e, dependendo do tipo de actividade, pode ir dirixida a nenos, maiores, mozos, etc.

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de idade interesadas en colaborar en actividades voluntarias nalgunha das
áreas indicadas.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
A Cañiza | Rúa Progreso, número 51-2ª planta | 986 652 532 | Horario de 9-14:30 horas de luns a
venres | Persoa de contacto: Pilar Puime |
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OFICINA DE VOLUNTARIADO DA MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DO BAIXO MIÑO
¿QUEN SOMOS E QUE FACEMOS?
A mancomunidade do Baixo Miño, situada ó suroeste da provincia de Pontevedra, está composta
por cinco concellos: Tui, Tomiño, O Rosal, A Guarda e Oia. A Oficina de Voluntariado desta mancomunidade nace no último trimestre do 2003, dentro do programa europeo Interreg III.
Este proxecto, denominado Provolgapor, pretende promover o movemento do voluntariado nos territorios fronteirizos do sur de Galicia e do norte de Portugal e tamén pór en marcha accións solidarias por medio de grupos de voluntariado nos cinco concellos.
A Oficina de Voluntariado é un punto de información e asesoramento á poboación sobre temas de
voluntariado e participación social. Establécese como fío condutor entre as persoas interesadas en
desenvolver accións de voluntariado e as entidades de acción voluntaria, tanto públicas coma privadas. Ademais, sitúase como un punto onde emerxer proxectos de sensibilización e formación á
comunidade en xeral sobre este movemento cidadá que é o voluntariado e fomentar valores éticos
como o da solidariedade.
Este servizo porá en marcha os mecanismos necesarios para a difusión do labor do movemento de
voluntariado que se estea a levar a cabo nos distintos concellos, para lle dar a coñecer á poboación
a súa existencia e o labor que fan e para posibilitar, dese xeito, a colaboración de nova xente interesada.

¿A QUEN VAN DIRIXIDAS AS NOSAS ACTUACIÓNS?
1. Á poboación en xeral residente nos termos municipais dos concellos da mancomunidade
do Baixo Miño (Tui, Tomiño, O Rosal, A Guarda e Oia).
2. Ás entidades sen ánimo de lucro (entidades de acción voluntaria, asociacións, fundacións,
centros de ensino, administracións públicas...).

¿QUEN PODE COLABORAR CON NÓS?
Todas as persoas maiores de 16 anos, interesadas en desenvolver accións de voluntariado, a través
dos proxectos dalgún dos concellos ou dalgunha outra entidade de acción voluntaria da mancomunidade.
Antes de comezar o labor como voluntario, a persoa deberá pasar por un curso básico de formación
que será impartido dende a Oficina de Voluntariado.

¿COMO CONTACTAR CON NÓS?
Oficina de Voluntariado da Mancomunidade do Baixo Miño
Paula Fernández Gándara
Praza do Concello, 1
36700 Tui
Pontevedra
Tfno.: 986 602 355 – Fax: 986 600 570
voluntariadobaixomino@hotmail.com
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PROGRAMAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA

4. PROGRAMAS DA DIRECCIÓN XERAL DO
VOLUNTARIADO

4.1 O XACOVOL

O XACOVOL. VOLUNTARIOS NO CAMIÑO
Xacovol, voluntarios no camiño é un programa de acción solidaria para realizar na parte galega do
Camiño Francés, dende O Cebreiro ata Santiago de Compostela (151,2 km), e que consiste, en primeiro lugar, na realización de actuacións ambientais ó longo do percorrido a través de voluntarios,
creando as figuras dos ecovixías do camiño, que intentarán concienciar os peregrinos da necesidade de conservar intacto o espazo ambiental do Camiño e, nun segundo lugar, farán voluntariado
social, atendendo sempre as demandas de grupos que queiran facer o Camiño, pero que polas
características dos compoñentes da expedición necesitan apoio para facer a súa peregrinación.
En último lugar, e polo de agora, haberá voluntarios nos centros virtuais provistos de ordenadores,
con acceso libre e gratuíto a internet, para os peregrinos que presenten a súa credencial. Os voluntarios con coñecementos básicos de informática atenderán estes centros virtuais, dirixidos a que os
peregrinos poidan contactar, entre outros, cos seus lugares de orixe.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Os peregrinos van cruzar un contorno moi fráxil, onde as variedades arbóreas autóctonas sobreviven con gran dignidade e amosando a súa beleza. O home é o único que pode rematar con elas. Por
iso, é o home quen ten a obriga de que o seu camiñar sexa tamén unha lección de respecto polo
contorno.
Por iso, a través do voluntariado ambiental, pretendemos:
1. Minimizar o impacto ambiental, as agresións e a contaminación.
2. Facer protocolos de actuación para atravesar o camiño.
3. Realizar labores de conservación do medio natural.
Para acadar as ditas propostas puxéronse en marcha os ecovixías do camiño, que son grupos de
voluntarios que percorrerán o dito camiño en bicicleta ou a pé e que, entre outras cousas, son os
responsables de realizar funcións de sensibilización e información aconsellando os peregrinos para
manter o camiño en condicións óptimas, así como de controlar posibles deficiencias ambientais.
Unha vez detectadas, serán os grupos de voluntarios os encargados de realizar os labores de mantemento e rexeneración ambiental, xa que a gran cantidade de xente que camiña por esta vía milenaria ten como consecuencia agresións e degradacións de todo tipo e cremos que é posible minimizar ou eliminar estes efectos a través de accións de voluntariado, tales como:
1. Plantación de sebes: as sebes son muros vexetais que protexen do vento, absorben a contaminación, relaxan a vista e melloran a paisaxe, ademais de ser o acubillo e fonte de alimento de moitos animais, polo que a súa recuperación é importante.
2. Plantación de árbores nas áreas recreativas, de cara a mellorar o descanso dos peregrinos.
3. Fixación de ladeiras erosionadas: as obras en camiños, pistas ou edificacións deixan ladeiras desprotexidas e expostas á erosión. Para evitar a degradación paisaxística e posibles
desprendementos poden facerse revexetacións.
4. Pequenas intervencións na infraestrutura realizando accións reparadoras en camiños en
mal estado, pontes, áreas de descanso...
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VOLUNTARIADO VIRTUAL
Dentro de Xacovol, voluntarios no camiño, unha das accións principais para levar a cabo polos
voluntarios será a de lles dar apoio informático ós peregrinos. Para isto, instalaranse ordenadores
en distintos tramos do Camiño Francés, con acceso a internet. Así, os que fagan o Camiño poderán:
1.
2.
3.
4.

Buscar información sobre o camiño.
Acceder gratuitamente ó seu correo electrónico.
Buscar información de interese xeral.
Navegar por internet libremente, sempre e cando se faga un uso adecuado desta ferramenta tecnolóxica.

Os lugares onde van estar os centros virtuais son:
1. Cebreiro: dous ordenadores no hórreo Filandón, centro cedido en uso pola Asociación
Santo Grial, do Cebreiro.
2. Portomarín: un ordenador situado no albergue xuvenil Benigno Quiroga, pertencente á
Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.
3. Pino: catro ordenadores no concello do Pino.
4. Vicerreitorado de Estudantes da Universidade de Santiago de Compostela: tres ordenadores en pleno Camiño de Santiago.
5. Ferrol: un ordenador na Asociación de Minusválidos de Ferrol, rúa Fernando VI-baixo.
Nestes centros virtuais colocaremos paneis informativos de interese para o peregrino, con contido
ambiental, cultural e de información xeral, para lle facilitar en todo momento ó peregrino o seu camiñar por Galicia.
Este é un proxecto totalmente innovador, xa que o mundo do voluntariado virtual é totalmente descoñecido e está aínda por descubrir, o que converte o voluntariado virtual do Xacobeo nunha experiencia única a nivel mundial.

VOLUNTARIADO SOCIAL
A Dirección Xeral do Voluntariado, en conversas coas diferentes entidades de voluntariado, coordinará os voluntarios que queren desenvolver o seu labor solidario no ámbito social, axudando as persoas con dificultades que, de maneira individual ou en grupo, queiran percorrer o camiño.
Neste caso, a maioría das persoas ou grupos que teñen pensado peregrinar a Santiago de
Compostela pode que opten por utilizar o Camiño Inglés, case todo por asfalto e non por camiños
de difícil tránsito, o que facilita a peregrinación destes grupos. Por iso, o voluntariado social non
axudará soamente no Camiño Francés, senón tamén no Camiño Inglés, pola facilidade do seu percorrido para os grupos anteriormente sinalados, lembrando que nos referimos sempre ó ámbito de
Galicia, que é onde se vai executar o proxecto Xacovol, voluntarios no camiño.
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4.2 O PROXECTO PROVOLGAPOR

PROGRAMA DE INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A
ESPAÑA – NORTE DE PORTUGAL
PROMOCIÓN DO VOLUNTARIADO NOS TERRITORIOS FRONTEIRIZOS DE
GALICIA E NORTE DE PORTUGAL
PROVOLGAPOR (2003-2004)
1. DEFINICIÓN
O Proxecto PROVOLGAPOR, encadrado dentro do Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III A
España – Portugal, ten como finalidade a Promoción do Voluntariado nos Territorios Fronteirizos de
Galicia e Norte de Portugal.
Trátase dunha acción conxunta da que formamos parte 22 socios, na que pretendemos fomentar a
solidariedade dos cidadáns a través da acción voluntaria organizada e as actividades de axuda mutua
e o asociacionismo.
2. SOCIOS E FUNCIÓNS
1- Dirección Xeral do Voluntariado da Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e
Voluntariado da Xunta de Galicia.
2- Escola Galega de Administración Pública (EGAP).
3- Delegación de Braga da Cruz Vermella Portuguesa.
4- Deputación Provincial de Ourense.
5- Deputación Provincial de Pontevedra.
6- Mancomunidade Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense: Ourense, San Cibrao
das Viñas e Barbadás.
7- Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria da Baixa Limia: Bande, Entrimo, Muíños,
Lobeira e Lobios.
8- Mancomunidade Voluntaria dos Municipios da Limia: Xinzo, Rairiz de Veiga, A Porqueira,
Calvos de Randín, Baltar, Os Blancos, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras e Vilar de Santos.
9- Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria dos Concellos comprendidos na Comarca de
Verín: Verín, Vilardevós, Oímbra, Laza, Castrelo do Val, Monterrey e Cualedro.
10- Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria do Ribeiro: Rivadavia, Cenlle, Evade, Melón,
Castrelo de Miño, Arnoia, Avión, Leiro, Carballeda de Avia e Cortegada.
11- Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria “Terra de Celanova”: A Bola, Celanova, Verea,
Cartelle, A Merca, Quintela de Leirao, Ramirás, Pontedeva e Gomesende.
12- Concello de Punxín.
13- Concello de Viana do Bolo.
14- Mancomunidade Intermunicipal Conso-Frieiras: A Gudiña, A Mezquita, Riós e Vilariño de
Conso.
15- Mancomunidade do Condado: Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Mondariz,
Mondariz Balneario e Ponteareas.
16- Mancomunidade do Paradanta: Arbo, As Neves, A Cañiza, O Covelo e Crecente.
17- Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño: Tomiño, Oia, A Guarda, O Rosal e Tui.
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Concello de Porriño.
Cámara Municipal de Monçao.
Cámara Municipal de Ponte da Barca.
ADR-Agencia de Desenvolvimento Regional do Vale do Cávado.
Cámara Municipal de Melgaço.

En total formamos parte deste proxecto 22 socios:
–
–

17 situados en Galicia que abarcan 50 concellos da provincia de Ourense e 16 da provincia de Pontevedra.
5 socios en Portugal: a Cruz Vermella Portuguesa, 3 Cámaras Municipais e 1 Axencia de
Desenvolvemento Rexional.

As funcións a desempeñar son:
–

–

–
–
–

Dirección Xeral do Voluntariado da Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e
Voluntariado da Xunta de Galicia, como Xefe de Fila do proxecto: Coordinación de actividades e coordinación en xeral, así como a xestión administrativa e contable do proxecto e
a promoción e difusión do mesmo.
Escola Galega de Administración Pública (EGAP): Responsable da formación dos técnicos
de voluntariado contratados, así como das reunións de seguimento e intercambio de experiencias do proxecto.
Delegación de Braga da Cruz Vermella Portuguesa: Coordinación do proxecto en Portugal,
servindo de apoio nesta tarefa ó xefe de fila.
Deputación Provincial de Ourense e Deputación Provincial de Pontevedra: Promoción e
difusión do proxecto na respectiva provincia.
Concellos, Mancomunidades e Cámaras Municipais: Contratación dos técnicos de voluntariado e xestión do proxecto.

3. OBXECTIVOS
–

–

–

–
–

Realizar unha programación participativa utilizando como ferramenta o traballo en rede,
sistema que permite potenciar os intercambios de experiencias entre os participantes no
programa, as entidades de voluntariado e os propios beneficiarios das actuacións.
Crear cultura de solidariedade e aumentar a sensibilidade dos individuos respecto aos problemas que afectan ó seu entorno, e así constituír grupos activos en cada concello ou territorio participante que realice accións voluntarias en distintos ámbitos de interese xeral:
social, ambiental, cultural, lecer e tempo libre, etc.
Contribuír á especialización e formación de técnicos en voluntariado, capaces de informar
das posibilidades que ofrece este sector e de elaborar un material básico que poida servir
de guía na elaboración de proxectos de voluntariado transnacional.
Sensibilizar ás autoridades, medios de comunicación e poboación en xeral, sobre os dereitos e deberes cívicos e da importancia do voluntariado na nosa sociedade.
Construír un entramado de oficinas de voluntariado que constitúan un instrumento de
apoio ás entidades e aos voluntarios mediante unha rede permanente de comunicación e
interacción.

Polo tanto, tratamos de achegar o mundo do voluntariado a esta zona fronteiriza do Sur de Galicia e
o Norte de Portugal, sector para nós imprescindible, pero que sen embargo nestas zonas estaba
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pouco desenvolvido debido as características comúns, que con carácter xeral, teñen. Estas podemos
resumilas en: illamento respecto ás cidades principais, dispersión dos núcleos de poboación, emigración da xente nova ás cidades, economía de subsistencia baseada no sector primario, poboación
envellecida, etc.
En definitiva, cremos necesario concienciar ás persoas da importancia do terceiro sector como
medio para mellorar a calidade de vida, e conseguir así, que estas zonas coas características anteriormente citadas, se equiparen a outras existentes en Galicia e Portugal.
4. ACTIVIDADES
As actuacións e actividades que unha persoa voluntaria pode realizar son innumerables e amplíanse día a día. As 17 oficinas de voluntariado, creadas a través deste proxecto Provolgapor, traballan
para promover o voluntariado, a participación e a solidariedade entre a poboación de Galicia e Norte
de Portugal. Ó longo destes meses de proxecto, as ditas oficinas convertéronse en punto de referencia e de encontro para o voluntariado. Deste xeito tratan de informar, orientar, asesorar e apoiar
tanto ás persoas que desexan realizar accións voluntarias como ás propias entidades dedicadas a
este sector, poñendo en contacto a uns e a outros.
Todas elas están levando a cabo diferentes actividades coas que tratan de acadar os seguintes obxectivos:
–
–
–
–

Canalizar todas as necesidades e inquietudes en materia de voluntariado que xurdan na
zona de influencia.
Potenciar o asociacionismo co fin de promover e mellorar a calidade de vida.
Promover o cambio social e a reducción de desigualdades, a través da recuperación de
valores tradicionais: compromiso, xenerosidade, responsabilidade, cooperación, etc.
Proporcionar formación e apoio ás persoas que realizan accións voluntarias, así como
coordinar as súas tarefas.

O primeiro paso que deron foi o de darse a coñecer entre os diferentes departamentos dos concellos, presentarse ás entidades de acción voluntaria e á poboación da comarca. A partires de aí, crearon a súa propia bolsa de persoas voluntarias e puxeron en marcha diferentes actividades coas que
tratan de acadar os obxectivos anteriormente citados. Podemos clasificar ditas actividades en: foros
de voluntariado e asociacionismo, xornadas de promoción do voluntariado, programas específicos
que abarcan diferentes ámbitos de actuación, etc.
5. INNOVACIÓN E VALOR ENGADIDO DO PROXECTO
Tanto a metodoloxía participativa como o traballo en rede e a investigación aplicada son novos na
área de acción voluntaria no ámbito local en Portugal e Galicia.
6. DURACIÓN
PROVOLGAPOR iniciouse no ano 2003 e continuará ó longo do 2004.
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4.3 O ESTAVOL

ESTAVOL: ESTACIÓN GALEGA DE VOLUNTARIADO
A Situación
Desde o primeiro momento no que este proxecto comezou a andar, tivemos claro que a situación da
ESTAVOL debería estar nun lugar que contara cunha serie de infraestructuras mínimas que axudasen á súa implantación e posterior desenvolvemento, e a ser posible que estivera preto do mar.
Finalmente, o emprazamento de ESTAVOL será na praia de Baltar no Concello de Sanxenxo, lugar
que cumpre á perfección coas características que nos marcáramos desde o principio. A vila de
Sanxenxo esténdese desde o Mirador de Palacios ata a praia de Baltar e conta cunha sucesión de
areais recollidos e de fina area. Tamén se debe destacar, a fusión das tradicionais actividades do
porto coa inxente oferta de actividades lúdicas e deportivas coas que conta a zona. As marabillas
naturais xunto a importante proxección turística fixeron posible a expansión desta vila e desde ela
pódense tamén afrontar outras rutas, non menos atractivas, como son a da Costa do Barbanza, a da
Ría de Arousa, a costa do Salnés, a da Península do Morrazo ou visitar o Parque Natural das Illas
Atlánticas. Como é fácil de entender, preséntase multitude de oportunidades para ESTAVOL, que
están aí para ser aproveitadas.
As infraestructuras, como non podía ser doutro xeito, tiveron un peso moi importante na decisión da
situación de ESTAVOL, xa que con respecto ás comunicacións, ós accesos, e ós servizos adicionais
tivemos sempre claro que deberían ser unha vantaxe.

A Estación
ESTAVOL pretende ser o punto de referencia para todo o voluntariado e o nexo de unión entre eles.
Vai ser un centro de formación e recreo pioneiro en Galicia e en España na formación de persoas
voluntarias.
Tal e como así se recolle na memoria do proxecto gañador do concurso que se levou a cabo para a
adxudicación do proxecto, ESTAVOL é concebida como si dun barco se tratase. O estudio dos gañadores do concurso, sinala como concepto da edificación a busca da adaptación da propia edificación ós principios de diversidade e de transformación dos espacios, facendo uso de materiais non
nocivos e introducindo a natureza como elemento asociado ó hábitat a través de xardíns e espacios
libres.
O proxecto de crear un centro de formación para o voluntariado en Galicia, ESTAVOL, responde ó
obxectivo principal de crear un lugar de encontro para o voluntariado de Galicia no que todas as persoas poidan recibir a máxima información de calidade sobre accións e entidades de voluntariado e
que sirva de centro de formación para que os voluntarios galegos se formen e preparen para poder
ofrecer un mellor servizo á comunidade.
Prestarase especial atención en ESTAVOL a conseguir que Galicia e os galegos esteamos preparados ante calquera continxencia ou emerxencia na que sexa necesaria a presencia de persoas voluntarias, ou que no caso da presencia mesma de voluntariado na nosa terra, sexamos capaces de organizalo nas mellores condicións. Tanto é así, que en ESTAVOL formaremos un equipo de persoas
voluntarias especializados que poidan participar en situacións de emerxencia e que poderán ofrecer
o seu servizo no momento oportuno.
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Para o cumprimento dos obxectivos marcados, ESTAVOL contará cos seguintes recursos: aulas de
formación, biblioteca, aula multimedia, aloxamento para os alumnos, almacén e instalacións deportivas.

O Contido
ESTAVOL pretende converterse no centro de formación de todas as persoas voluntarias, nos eidos
máis comúns de actuación, como son: voluntariado ambiental, de emerxencia, saúde, deporte, cultural, lecer, tempo libre, cooperación exterior, emigración, educativo, etc..
Os cursos de formación van destinados a todas aquelas persoas que cunha iniciativa solidaria queiran potenciar a súa capacidade e prepararse para, dunha maneira profesional, ofrecer un servizo
voluntario a súa comunidade. Polo que haberá cursos de carácter xeral dirixidos ó conxunto da
sociedade e que se organizarán ó longo de todo o ano e cursos máis específicos nos que as persoas que acudan a eles serán seleccionadas de acordo ós seus coñecementos e experiencias.
Ademais dos cursos de formación, ESTAVOL poñerá en marcha programas/proxectos de maior duración relacionados co mundo do voluntariado. Nestes programas as persoas voluntarias deberán realizar actividades tales como análise de datos, preparación de informes, etc.. Por exemplo, os voluntarios que se inclinen polo eido ambiental, poderán facer censos de aves terrestres e mariñas, obtención de mostras sobre o terreo ... Sempre dependendo das necesidades do programa.
En ESTAVOL farase fincapé en que as persoas voluntarias ademais da formación relacionada co
voluntariado poidan adquirir a través de cursos e obradoiros outras habilidades que despois poidan
converter en vantaxes á hora de desempeñar a súa actividade. Habilidades como poden ser o manexo das novas tecnoloxías, fotografía, primeiros auxilios, debuxo e deseño, manexo de motores,
navegación, natación e outros.

Entidades de Acción Voluntaria e Universidades
Na ESTAVOL, os cursos contarán cunha parte teórica impartida nas aulas así como unha parte práctica que se levará a cabo xa sexa na propia estación ou a través de traballos de campo e en colaboración coas entidades de acción voluntaria segundo os programas que estean a desenvolver.
As entidades de acción voluntaria contan con persoas voluntarias cunha importante formación e
experiencia no mundo do voluntariado e que se atopan nunha boa situación de participar impartindo parte dos cursos. Ademais, estas contan cunha gran canteira de persoas voluntarias ás que podemos formar e especializar na ESTAVOL.
ESTAVOL contará co apoio das tres universidades de Galicia. Así, para a formación docente apoiarémonos na experiencia de profesores universitarios das distintas titulacións que poidan impartir
parte dos cursos.
Tratarase de que as universidades galegas, valoren os distintos cursos de maneira que estes teñan
un valor en número de créditos de libre configuración para aquelas persoas voluntarias que se formen en ESTAVOL.
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4.4 O REGAVOL

REGAVOL: REDE GALEGA DO VOLUNTARIADO
Regavol é unha proposta aberta e participativa que vai acompañar os voluntarios e as voluntarias no
proceso de adquisición de criterios e ferramentas que fortalezan a práctica solidaria, transformadora e eficaz.
Regavol pretende ser o centro directivo que sirva de nexo de unión e que aglutine todos os concellos de Galicia, converténdose na referencia para propoñer, informar, actuar, etc. en cada un dos
ámbitos de actuación nos que se desenvolven as accións voluntarias.
O sistema metodolóxico de rede permite potenciar os intercambios de experiencias de voluntariado
entre os concellos, os participantes nos programas e os propios beneficiarios das actuacións; elemento este importante dende o punto de vista da implicación progresiva dun maior número de axentes sociais.
Articular e facilitar a contribución directa do individuo a proxectos sociais a través desta estrutura é
unha vertente de acción social que paga a pena explotar para ir comprobando como a expresión de
solidariedade se vai desprazando dende o mero donativo ó voluntariado activo, técnico e profesional. Tamén se crean canles de transferencia e distribución de recursos, sexan materiais ou inmateriais, como espazo que facilita oportunidades; en definitiva, a estrutura de rede é definida como unha
serie de pautas relacionadas, relativamente permanentes.
Regavol ofrecerá os seguintes servizos de apoio:
1. Información e orientación, por medio de atención personalizada, bases de datos de autoconsulta, paneis informativos, papelería, etc. Poderase acceder a todo tipo de información
relacionada con:
1.1 Actos, xornadas, congresos.
1.2 Formación, seminarios, obradoiros.
1.3 Información sobre asociacións, ONG, entidades sociais.
1.4 Programas europeos.
1.5 Campos de traballo.
1.6 Colaboracións puntuais.
1.7 Información e orientación específica.
2. Documentación, cun centro documental especializado nos diferentes ámbitos da acción
social e, de forma especial, en todo o referente ó asociacionismo, voluntariado e participación, desenvolvemento comunitario, xestión de entidades, etc.
3. Asesoría para entidades, dando resposta ás consultas feitas polas organizacións sobre:
3.1 Expansión de programas de voluntariado.
3.2 Xestión e organización das entidades.
3.3 Cuestións xurídicas e económicas.
3.4 Formación.
3.5 Constitución de novas entidades.
4. Formación, para unha acción voluntaria útil, satisfactoria e transformadora. A eficacia
depende da boa planificación, dun bo programa de contidos e dun equipo docente con
experiencia.
Para garantir a calidade, o servizo de formación ofreceralles ás entidades:
4.1 Orientación na elaboración dos plans de formación.

Programas de acción voluntaria ❙ 487

4.2 Asesoramento na detención das necesidades de formación.
4.3 Propostas de accións formativas.
5. Intermediación, dunha banda, orientando a cada persoa interesada en ser voluntaria sobre
as posibilidades existentes en función das súas inquietudes, experiencias e formación e,
por outra, respondendo ás demandas e ós perfís das entidades.
6. Promoción de accións orientadas a reivindicar, difundir e promover a cultura e os valores
do voluntariado. Desta maneira, organizaremos, impulsaremos e participaremos en:
6.1 Campañas de información e sensibilización.
6.2 Charlas informativas, ciclos de conferencias e exposicións temáticas.
6.3 Seminarios de traballo, xornadas e congresos.
6.4 Publicación e presentación de libros.
6.5 Investigación e estudos.
6.6 Foros de encontro con asociacións, organizacións de voluntariado e outros axentes
sociais.
6.7 Encontros con medios de comunicación.
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4.5 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MEDIADORES
XUVENÍS

O ALCOL: CAUSA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
1. PÚBLICO OBXECTIVO
1. Condutores novos: preferentemente varóns entre 18-26 anos de idade.
1.1 Poden consumir bebidas alcolicas durante a fin de semana.
1.2 Aseguran “eu controlo, estou ben para conducir”.
1.3 Influenciables por imaxes e identidades visuais “atraentes”.
2. Mozos en xeral: importancia como prescritores.
2. OBXECTIVOS DE COMUNICACIÓN
1. Concienciar os mozos e as mozas do risco de consumir alcol e conducir.
2. Crear empatía cos mozos cunha comunicación próxima e de “ti a ti”.
3. Reforzar o compromiso daqueles mozos que xa respectan as normas de circulación e que
poden actuar como prescritores ante o resto.
4. Corrixir e controlar condutas incorrectas ó volante.
5. En último termo, reducir o número de accidentes de tráfico entre a xente nova.
Un só accidente evitado merece a pena
3. MENSAXE DA COMUNICACIÓN
“NON SEXAS DUMMIE. CONTROLA O QUE BEBES”
1. Suxire que o alcol te transforma nun boneco á mercé da estrada.
2. Evita o ton autoritario e suxire o control dos hábitos de consumo.
3. O termo dummie non arrastra connotacións negativas, é moi afín ó target, fácil de lembrar,
e personaliza o obxecto da campaña: os accidentes.
4. MECÁNICA DA ACCIÓN DIRECTA
Postos de control que rotarán polas principais zonas de ambiente nocturno.
1. Os mozos reciben información audiovisual e por escrito, cobren un test ficticio de tráfico
que trata de ridiculizar os malos hábitos e chama a súa atención sobre os perigos do alcol
na condución. Os tests incluirán un formulario (base de datos).
2. Os mozos poderán facer voluntariamente un test de alcolemia.
3. Os tests realizaranse sen restricións e sen custos, unicamente apoio, suxestións...
4. En casos necesarios, solicítase axuda médica, asesoramento...
5. O persoal está formado por mozos voluntarios (idade do público obxectivo), na procura de
xente que fale a súa mesma linguaxe.
5. FORMACIÓN
Formación en centros de educación básica
1. A Xunta de Galicia comprométese a colaborar cos referidos centros na formación de seguridade viaria dos alumnos máis novos.
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2. A Dirección Xeral de Tráfico proporcionará todo o material e documentación necesaria para
impartir estes cursos.
Formación de voluntarios
A Dirección Xeral de Tráfico impartiu e impartirá cursos para os formadores dos voluntarios que
estarán nos postos de control.
6. PROXECCIÓN DE VÍDEOS
Nos postos de control serán proxectados continuamente 7 vídeos, con situacións nas que o alcol
inflúe negativamente na conduta da xente nova (tratando de ridiculizar as malas condutas na circulación).
Estes son os temas tratados:
1.
2.
3.
4.
5.

Distancia de seguridade.
Uso do móbil durante a condución.
Sobrecarga do automóbil.
Perda de reflexos.
Elevada velocidade.

7. PEZAS DE COMUNICACIÓN
1. 30.000 dípticos informativos da campaña ata xuño.
2. 30.000 test/formularios para cubrir nos postos de control.
3. Merchandising:
3.1 16.000 camisetas de deseño ata xuño
3.2 15.000 chaveiros
3.3 3.000 mini-dummies de plástico
8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1.
2.
3.
4.

Un anuncio de 20’’ promoverá e daralle notoriedade á campaña en medios audiovisuais.
Cuña de 20’’ para a difusión da campaña no momento de máximo risco ó volante.
Vídeos de 35’’ proxectados ininterrompidamente nos postos de control.
10.000 postal-free, distribuídos por locais de ambiente xuvenil e próximos ós postos de
control.
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