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BENVIDA DA PRESIDENTA

Desexo darche a benvida a Implicadas No Desenvolvemento como nova/o 

voluntaria/o. A través deste Manual de Acollida queremos facilitarche a 

integración na nosa entidade. Tamén che queremos proporcionar unha in-

formación básica sobre a organización e que coñezas a misión e os obxec-

tivos que intentamos alcanzar como Organización Non Gobernamental de 

Desenvolvemento.

O noso reto é importante e complexo: traballar a prol da erradicación 

da pobreza nas comunidades máis afectadas por ela, e máis en concreto 

co grupo das mulleres. A este último fin colaboramos con vontade e en-

trega, para iso contamos cunha gran comunidade, formada polo volunta-

riado, a base asociativa, o cadro de persoal, colaboradoras/es, amigas/os, 

entidades e empresas, e uns recursos materiais, en forma de instalacións, 

que permiten desenvolver a nosa misión.

Esperamos que este manual che sirva para coñecer mellor o funciona-

mento da organización e as tarefas nas que podes colaborar.

Un cordial saúdo,

María Reimóndez

Presidenta
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PRESENTACIÓN

Implicadas No Desenvolvemento
Implicadas/os no Desenvolvemento é unha Organización Non Gober-

namental de Cooperación ao Desenvolvemento (ONGD) galega aparti-

daria e aconfesional fundada en 1998. A misión e visión de Implicadas 

son as seguintes:

MISIÓN 
Traballar a prol da erradicación da pobreza nas comunidades máis afecta-

das por ela, e máis en concreto co grupo das mulleres a través da elimina-

ción das estruturas de opresión Norte-Sur e de xénero e a contribución a 

unha vida digna para todas as persoas nun exercicio de corresponsabilida-

de entre Galiza e as sociedades civís do Sur.

VISIÓN 
IMPLICADAS entende a cooperación ao desenvolvemento como un in-

tercambio coas comunidades coas que traballa, que enriquece ás dúas 

partes e que pretende, dende a igualdade e o entendemento, conseguir 

un cambio a nivel global nos ámbitos do xénero, a sanidade, a educación, 

os dereitos humanos, a economía e tódolos factores que compoñen o 

desenvolvemento humano perdurable.
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Implicadas/os no Desenvolvemento réxese por uns principios funda-

mentais dos que destacaremos o seguintes:

• IMPLICADAS é unha organización galega comprometida co cambio 

social no noso país.

• IMPLICADAS cre no dereito dos pobos ao desenvolvemento, tanto a ni-

vel colectivo como individual e en particular ao desenvolvemento en pé 

de igualdade dos grupos discriminados, máis en concreto as mulleres, 

que a pesar de constituír a metade da poboación constituímos a maioría 

das persoas pobres do mundo por razóns de xénero.

• IMPLICADAS é unha organización crítica coa sociedade do primeiro 

mundo.

• IMPLICADAS traballa en pé de igualdade con organizacións cívicas dos 

países do Sur que compartan os mesmos principios e criterios xenéricos.

• IMPLICADAS fundamenta as súas intervencións no terreo nos criterios de 

sustentabilidade e autoxestión das comunidades de xeito que se dea unha 

resposta axeitada ás necesidades que expresen as comunidades do Sur.

• IMPLICADAS traballa dende o principio de que a cultura, o coñece-

mento e os valores dos países do Sur deben ser coñecidos e reco-

ñecidos en Galicia e por iso centra parte do seu traballo en difundir 

tales cuestións para contrarrestar estereotipos e ideas de superiori-

dade que forman parte da roda da pobreza.

• IMPLICADAS busca sinerxías no Norte e no Sur con outros movementos 

sociais cos que ten afinidade, máis en especial, o movemento feminista, 

o sindicalista, os movementos culturais e o ecoloxismo.

ORGANIZACIÓN

Directiva da ONGD
Nos estatutos da organización, aprobados pola Asemblea Xeral figuran os 

cargos que se recollen na Xunta Directiva e que son os seguintes:

Presidenta • Vicepresidenta • Tesoureira • Secretaria • Vogais 

A función da Xunta Directiva e a encargada de definir e dinamizar as 

estratexias de traballo e a organización xeral da Asociación, e responsabi-

lizarse de que se cumpran os obxectivos planificados. Tamén representa á 

Asociación diante dos organismos oficiais.

Voluntariado
Son as persoas que sintonizan cos principios de Implicadas e deciden co-

laborar coa asociación de xeito altruísta e desinteresado.

Socias/os
Son persoas que pagan unha couta mensual e que poden traballar como 

voluntarias ou non.

Implicadas no Desenvolvemento é unha asociación, como tal, o máxi-

mo órgano de decisión é a Asemblea Xeral composta polas socias/os que 

elixen á Xunta Directiva entre outras función recollidas nos estatutos.
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O TRABALLO 
DE IMPLICADAS 

Proxectos no sur
Implicadas no Desenvolvemento financia e da soporte técnico en proxec-

tos de desenvolvemento integral de comunidades en India e Etiopía.

Implicadas traballa sobre o terreo con organizacións locais e tamén coa 

presenza da presidenta de Implicadas que se despraza periodicamente 

para apoiar o traballo sobre o terreo e proporcionar soporte técnico nas 

planificacións e avaliacións ás ONGd locais (Contrapartes).

Os proxectos de desenvolvemento integral de comunidades abran-

guen todos os aspectos que poden influír na vida das persoas: sanidade, 

educación, defensa dos dereitos, formación empresarial, atencións a gru-

pos marxinais, loita conta as barreiras sociais, etc.

Dende un plano de igualdade e co máximo respecto polas deci-

sións que as/os beneficiarias van adoptando, Implicadas busca nos seus 

proxectos a perdurabilidade e a autonomía das comunidades de xeito 

que ao finalizar o tempo dos mesmo (catro anos), as comunidades bene-

ficiarias estean capacitadas para organizarse e desenvolver a súa vida de 

xeito independente.

O celme de todos os proxectos son os grupos de aforro que, formados 

na súa maioría por mulleres, son capaces de dinamizar o lugar no que vi-

ven e mellorar a súa vida e a dos seus conveciños.
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Os grupos de aforro promovidos por Implicadas teñen unha visión que 

vai máis aló do puramente económico, converténdose e lugares e mo-

mentos onde as mulleres atopan a forza do grupo para afrontar os diferen-

tes problemas que a vida lles pon diante.

Implicadas traballa con enfoque de xénero. Sabemos que o problema 

da discriminación das mulleres ten a súa base na sociedade patriarcal que 

é común en calquera lugar do mundo, mesmo no noso evolucionado oc-

cidente Hai que traballar, polo tanto,con todos os estamentos socias para 

mudar a base do problema. 

Porque pensamos que nada do que pase en calquera lugar do mun-

do é alleo ao resto e estamos convencidas de que, parte da situación de 

inxustiza e de desigualdade no mundo ten o seu celme nos países desen-

volvidos, Implicadas sitúa no mesmo nivel de importancia o traballo que 

se fai no sur co traballo que se fai en Galicia.

Proxectos en Galicia
Un dos principais obxectivos e preocupacións de Implicadas é a sensibiliza-

ción da sociedade sobre a pobreza, as súas causas e as súas solucións, porque 

a ONG cre que para conseguir un mundo máis xusto e solidario é primordial 

cambiar primeiro a mentalidade dos que vivimos nos países máis ricos. 

Por iso lévanse a cabo distintas actividades de sensibilización en Gali-

cia, para acercar a realidade da India e Etiopía en particular e dos países 

non desenvolvidos en xeral á sociedade galega.

As actividades que se levan a cabo son moi variadas:

• Exposicións de fotografías itinerantes. 

• Actividades formativas.

• Actividades de cultura e solidariedade: festivais de música, 

creación de libros, documentais, clubs de lectura, etc.
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• Actividades públicas de recadación de fondos: eventos 

deportivos, ceas solidarias, etc.

• Participación en cursos e congresos.

• Participación en feiras e actos públicos.

• Colaboración con outras organizacións a nivel galego e 

mesmo internacional.

O voluntariado de Implicadas traballa nas actividades que se realizan 

en Galicia. É por tanto un voluntariado de acción social.

Implicadas non envía persoal voluntario a traballar aos proxectos dos 

países do sur.
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5. REPARTO 
DE TAREFAS

Para desenvolver as múltiples tarefas que ten que levar a cabo unha ONGd, 

en Implicadas contamos cunha planificación e reparto de actividades que 

ten a súa base no traballo en equipo e no reparto de tarefas.

Os bloques de traballo nos que existen equipos son os seguintes:

• Proxectos e relacións coas contrapartes 

• Coordinación de voluntariado 

• Prensa e comunicación 

• Elaboración de documentos

• Tesourería

• Tradución 

• Difusión de materiais e exposicións 

Cada un destes ámbitos de traballo  

conta cun grupo de voluntarias  

que serve de soporte de apoio  

para a realización das actividades que  

programan os diferentes grupos.



1�

6. O PAPEL DO
 VOLUNTARIADO

Como organización de base voluntaria, Implicadas é consciente de que 

sen a acción do voluntariado non sería posible desenvolver o seu proxecto 

de mellorar o mundo.

Implicadas no Desenvolvemento son as voluntarias e voluntarios que 

traballan a cotío con ilusión e sentido da responsabilidade, entendo a ac-

ción voluntaria como un traballo que implica un compromiso ao tempo 

que unha grande carga de xenerosidade e creatividade.

Para que as persoas sexamos capaces de tomar decisións informadas o 

primeiro que precisamos é saber que se espera de nós.

Qué se espera do voluntariado?

Compromiso 

Implicadas espera do seu voluntariado, principalmente, un compromiso 

serio. Na nosa organización, cada persoa colabora naquelas tarefas para 

as que se sinte preparada ou que son do seu interese e dedica o tempo 

que considera oportuno, mais o traballo en equipo e un elemento clave 

dentro da nosa actividade polo que as tarefas que cada quén realiza non 

son independentes das do resto da organización. Ser voluntaria/o de Im-

plicadas supón formar parte dun grupo humano que desenvolve unha 

tarefa coordinada e na que todas/os dependemos de todas/os.
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INICIATIVA 

As nosas voluntarias e voluntarios non só teñen plena liberdade para des-

eñar e organizar actividades de todo tipo (sempre co consenso do grupo 

ao que pertenzan), senón que esta actitude é un valor importantísimo que 

permite medrar a organización e diversificar as súas actuacións.

Qué ofrece Implicadas ao voluntariado?

PARTICIPACIÓN 

Cada grupo de voluntariado se reúne a lo menos unha vez ao mes 

para planificar actividades, realizar o seguimento do grupo, etc. e se 

agarda que, agás causa xustificada, as voluntarias e voluntarios asis-

tan a estas xuntanzas. Ademais, é importante tamén a participación 

noutras actividades organizadas con carácter xeral

Seguridade

Seguindo a lexislación vixente, todo o voluntariado de 

Implicadas está cuberto por un seguro durante a realización de 

calquera actividade relacionada coa organización. Para que isto 

se poda realizar cómpre que cada voluntaria teña unha ficha cos 

seus datos actualizados.

FORMACIÓN

Tal e como se explica na nosa planificación estratéxica, a 

formación continua do voluntariado é unha prioridade para 

Implicadas, polo que pon á súa disposición cursiños periódicos, 

unha plataforma de formación en liña, así como conferencias e 

relatorios (todos eles gratuítos para o voluntariado). Implicadas no 

Desenvolvemento expedirá xustificantes de asistencia para todas 

as persoas que realicen cursos de formación.

Ademais, como voluntaria ou voluntario da organización 

terás a posibilidade de asistir a cursos, congresos e cumios 

especializados, organizados por outras entidades e organismos. 

Tamén podes participar, como representante da organización, 

nalgunhas das plataformas que regulan a cooperación ao 

desenvolvemento tales como a Coordinadora Galega de ONGd 

ou o Foro Social Galego entre outras.

eXPERIENCIA PROFESIONAL

Implicadas ofrece a posibilidade de desenvolver a súa experiencia 

profesional a estudantes e novas/os profesionais en calquera eido 

que se poida aplicar ao noso labor. En moitas ocasións, poderás 

estar baixo a supervisión de profesionais con experiencia (como 

na tradución, na contabilidade, no deseño de proxectos de 

cooperación ou o deseño gráfico) que te permitirán mellorar as 

túas capacidades e continuar aprendendo mentres traballas.
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QUERO SER 
VOLUNTARIA

Se despois de saber o que a organización espera de ti e o que te pode apor-

tar cres que merece a pena formar parte do voluntariado de Implicadas, sen 

dúbida estarás tomando unha decisión para a que precisarás máis informa-

ción concreta esa que pretendemos darte nos seguintes apartados.

Darse de alta como voluntaria/o
Hai que facer unha solicitude que pode realizarse a través de diferentes 

medios:

• Trípticos informativos da organización

• Páxina web

• Correo electrónico a: info@implicadas.org

Unha vez recibida a solicitude o equipo de voluntariado se porá en contac-

to coa persoa solicitante para darlle a benvida e remitirlle os documentos 

iniciais:

• Manual de voluntariado

• Ficha de inscrición na que se recollen as capacidades que pode por a 

disposición da organización.
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Para dar tempo ás persoas a que valoren se a decisión de colaborar con 

Implicadas se adapta ás súas expectativas deixaremos pasar un período 

de a lo menos tres meses. 

Se transcorrido este período a persoa decide seguir na organización, 

asinará un compromiso de voluntariado e a organización daraa de alta no 

rexistro de voluntariado da Xunta de Galicia así como no seguro que a 

lexislación prevé para o voluntariado. No momento no que se faga efecti-

va a inscrición a voluntaria/o recibira unha acreditación.

 

Darse de baixa como voluntaria 
Polo antes exposto, cando unha persoa decida deixar de colaborar como 

voluntaria haberá de comunicalo á organización para que curse baixa ta-

mén nos rexistros mencionados no apartado anterior.

Implicadas dará de baixa ás persoas que, ao longo de, a lo menos un 

ano, non tiveran contacto algún coa organización nin coas actividades que 

esta realiza.

Xa son voluntaria/o
Podes colaborar como voluntaria de Implicadas de varias formas diferentes:

• Formando parte dun grupo de voluntariado dos que existen en Galicia

• Colaborando, atendendo ás túas capacidades, en traballos concretos 

que precise a organización 

• Formando parte dos equipos de traballo dos que falabamos na páxina 17

As tarefas que se poden desenvolver en Implicadas son moitas e variadas 

de xeito que na nosa organización te cabida un abano moi grande de per-

soas que poden colaborar.

Tarefas nas que podo colaborar 

Traer novas voluntarias e socias
Precisamos aumentar a nosa base asociativa para poder dispor 

de máis recursos propios á hora de emprender proxectos. 

Tamén precisamos aumentar a base de voluntariado para paliar a 

inestabilidade dos grupos e o reparto desigual de tarefas. Un bo 

lugar para atopar voluntarias pode ser a Universidade. 

Dar a coñecer a organización no meu contorno
Falando aos meus amigos e coñecidos da organización, do 

traballo que realiza e tamén do meu papel como voluntaria. 

Organizando actividades nas que , a través dos materiais dos que 

dispón a organización a dea a coñecer.

Elaborar proxectos
Se precisan persoas que podan elaborar documentos que logo 

se presentarán para conseguir financiamento. A elaboración de 

proxectos conta sempre coa información que se proporciona dende 

a directiva e hai modelos elaborados que poden servir de guía.

Elaborar materiais educativos
Dende hai tempo Implicadas ven de elaborar unidades didácticas 

e materias para traballar nos centros de ensino en diferentes 

niveis. Tamén está comezando a funcionar unha plataforma de 

formación en liña que precisamos encher de contidos.
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Participar no gabinete de prensa
As relacións cos medios de comunicación é vital para dar 

visibilidade á organización, Se precisan persoas que redacten 

notas de prensa, que podan escribir artigos para periódicos, 

tanto en papel como dixitais, e diferentes tarefas relacionadas 

co mundo da comunicación.

Colaborar na planificación  
e realización de actividades

Participar na planificación supón non so aportar ideas, senón 

buscar solucións e medios para que a actividade se realice, 

dende fontes de financiamento a espazos, permisos, etc.

As actividades a realizar van dende as propias dos grupos 

locais ata outras que poda emprender a organización con 

caracter xeral. 

Elaborar materiais de imaxe: trípticos, 

carteis, etc
Os documentos de imaxe e difusión son o medio que 

empregamos para dar a coñecer as nosas actividades: dípticos, 

carteis, axenda, etc. 

Buscar información en diferentes  
plataformas dixitais e transmitila

Na rede existen gran número de portais e páxinas web onde 

é doado atopar información que poda servir para a auto 

formación e a información sobre os temas que nos preocupan. 

Compartila é unha forma de favorecer procesos nos que, como 

voluntarias, imos tomando conciencia do que sucede no mundo. 

Participar en tarefas de comunicación
• Actualización e mantemento da páxina web

• Xestión de contas de correo para comunicación interna 

• Actualización do blog da organización

Coordinar as exposicións
Implicadas conta neste momento con varias exposicións que 

teñen que circular por toda Galicia. Se precisa dun equipo de 

persoas que teñan o control dos lugares nos que se encontran as 

exposición e que sexan o referente para as persoas que as solicitan.

Elaborar, revisar e corrixir documentación
A documentación que se xera é moita e se precisan persoas 

dispostas a ler e corrixir tanto de tipografía como de estilo.

Implicadas tamén é membro ou quere participar en diferentes 

colectivos nos que se precisan persoas que asistan ás reunións 

para recoller información e transmitila:

• FORO SOCIAL GALEGO http://www.forosocialgalego.org/

• COORDINADORA GALEGA DE ONGD  

http://galiciasolidaria.org/

• COMISIÓN DE XÉNERO http://galiciasolidaria.org/

• MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES 

http/www.marchamundialdelasmujeres.org

• CONSELLOS MUNICIPAIS DE ASOCIACIÓNS EN VIGO E LUGO

Este é un pequeno resumo das tarefas nas que podes colaborar pero 

sempre resulta interesante facer unha proposta de colaboración aínda que 

non estea recollida neste documento. Ti decides de que forma podes co-

laborar e tamén o tempo do que dispós para facelo.
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8. OS GRUPOS DE
VOLUNTARIADO

 Sen dúbida a fortaleza maior de Implicadas está nos Grupos de Volunta-

riado que se van formando ao longo da xeografía galega e que contribúen 

de forma decisiva a espallar a organización e a levar o seu proxecto á cida-

danía, por iso o traballo dos Grupos merece un punto aparte.

Un grupo de voluntariado é grupo de persoas, organizado, que sinto-

niza cos principios e a forma de traballo de Implicadas e que está disposto 

para facer aquilo que sexa preciso para sacar adiante a misión da organi-

zación dedicando a este traballo parte do seu tempo libre.

Funcionan de xeito autónomo, que non independente da organización, 

iso quere dicir que teñen autonomía á hora de decidir as actividades que 

poden realizar e para iso reciben o apoio da organización naqueles aspec-

tos que son comúns: financiación, difusión, elaboración de materiais, etc.

¿Que se necesita para formar  
un grupo de voluntariado?
Para formar un grupo de voluntariado non se precisa máis que unhas persoas, 

(non fan falta moitas) que teñan gañas de participar no proxecto de Implicadas 

e que residan ou podan reunirse nun lugar concreto da xeografía galega.

Cando iso suceda o grupo porase en contacto coa organización quen 

asesorará en todo o que se precise. 
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¿Que tarefas desenvolve  
un grupo de voluntariado?
O grupo de voluntariado desenvolve tarefas de sensibilización na localida-

de na que se atope así como difusión de Implicadas no seu contorno.

Como se organiza  
un grupo de voluntariado

Programación
O inicio de cada exercicio (normalmente o forte das actividades dos gru-

pos van de setembro a xuño) cada grupo, acorde coas súas capacidades 

(aptitudes, tempo dispoñible, etc) realizará unha programación na que 

se recollerán as actividades que se van realizar, as datas previstas (o mes 

aproximado) e os recursos tanto humanos como materiais que se precisa-

rán para desenvolvela.

Esa programación se parará ó Equipo Coordinador de Voluntariado 

para que prevea os recursos e a difusión das actividades, así como a in-

clusión das mesmas nos proxectos que se presentan para optar ás axudas 

económicas.

Todo grupo de voluntariado terá unha persoa que coordine o grupo e 

que sexa o enlace do mesmo coa Xunta Directiva.

Memoria de actividades
Unha vez finalizado o exercicio, cada grupo enviará ao Equipo Coordina-

dor de Voluntariado a memoria das actividades realizadas na que se inclúa 

a data, o lugar, as/os participantes e o número aproximado de persoas 

que acudiron a esa actividades. A memoria de actividades é necesaria 

para elaborar a memoria xeral da asociación que se esixe para xustificar, 

diante dos organismos, que dan financiamento o inves-

timento feito dese ano. Resulta un documento 

obrigatorio para todas as asociacións financia-

das con fondos públicos ou privados. 

¿Que é unha tarefa de sensibilización?
A acción de Implicadas en Galicia ten por obxectivo das a 

coñecer a realidade dos países empobrecidos e concien-

ciar á sociedade galega de como a inxustiza no reparto dos 

recursos leva a situacións de pobreza extrema a millóns de 

persoas.

Implicadas pretende sensibilizar á sociedade galega para 

que poda adoptar posturas críticas diante das situación se 

inxustiza que se viven a cotío.

Dar a coñecer a realidade dos países nos que traballa-

mos, fuxindo dos estereotipos, e presentándoos ante a so-

ciedade galega como suxeitos de dereitos e pe de igualdade 

con nós e un dos obxectivos das tarefas de sensibilización. A 

loita contra os valores da sociedade patriarcal, visibilizando 

os problemas das mulleres en todas ás sociedades, de xeito 

especial nas dos países empobrecidos son a base ideolóxica 

do traballo de sensibilización que Implicadas no Desenvolve-

mento realiza en Galicia.

As voluntarias/os de Implicadas traballamos en Galicia 

para levar a cabo este proxecto de sensibilización e os gru-

pos de voluntariado teñen un papel decisivo nesta labor.

Dar a coñecer 
a realidade 
fuxindo dos 
estereotipos

Visibilizar os 
problemas da 
igualdade de 
dereitos en todas 
ás sociedades
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Coordinadora/or do grupo
É a persoa encargada de coordinar, informar e facer segui-

mento das actividades que grupo organiza. As tarefas da 

Coordinadora do grupo son as seguintes:

Convocar as reunións: a coordinadora/or convoca as re-

unións do grupo cunha orde do día na que se recollerán os 

asuntos que se van tratar nesa reunión. É importante convo-

car reunións con orde do día porque as persoas asistentes 

poden preparala e levar á mesma todo o necesario para que 

á reunións sexa eficaz en traballo e en tempo. A periodici-

dade das reunións ordinarias non debe de exceder o mes e 

medio.

Ler e facer seguimento da acta: cada reunión de grupo 

debe de comezar pola aprobación da acta da reunión an-

terior e o seguimento dos acordos. Deste xeito se garante 

que o traballo se fai axeitadamente e que todos cumpren 

coas responsabilidades que asumen.

Coordinar e moderar a reunión: procurando que todas par-

ticipen en que as opinións sexan tidas en conta. A coordi-

nadora fará na reunión síntese e se asegurará de que o que 

queda recollido da acta é o expresado polas compoñentes 

do grupo.

Tanto a coordinadora/or do grupo como as integrantes do 

mesmo non poden esquecer que un grupo de voluntariado é 

un grupo de traballo que se realiza en tempo libro polo que 

rentabilizar a reunión evitando a dispersión nos temas irá en 

beneficio de todas. Esta demostrado que as reunións de tra-

ballo superiores a hora e media perden moita da súa eficacia.

Informar ao grupo das decisións e actividades propostas pola Directiva 

de ámbito autonómica: a coordinadora do grupo será o enlace deste coa 

Directiva e terá a tarefa de informar a todo o voluntariado do seu grupo 

das decisións da Xunta Directiva de xeito que todas/os estean informados 

en todo momento do funcionamento da asociación.

Enviar a acta a todos os membros do grupo: a acta debe de ser coñe-

cida por todos os membros do grupo antes da súa aprobación por se hai 

que introducir nela algunha observación ou corrección. Iso fai que as re-

unións sexan máis dinámicas e que tamén as persoas que non puideron 

asistir á reunión estean informadas das decisións adoptadas.

Responsabilizarse da elaboración e envío dos documentos do seu grupo:  

a coordinadora ou a persoa na que delegue será a encargada de que 

cada grupo elabore a súa programación e tamén a memoria anual de acti-

vidades e de se envíe ao Equipo Coordinador de Voluntariado.

Promover a participación de todas/os nos traballos: resulta imprescindible 

que en cada grupo persoas concretas se responsabilicen de tarefas concretas. 

Promover a corresponsabilidade é unha forma de dar continuidade ao gru-

po e de asegurar que todas/os sintan a súa utilidade dentro da asociación. O 

reparto de tarefas, acorde ás capacidades de cada unha, fai que a carga de 

traballo se reparta e de que todas vaian adquirindo experiencia na xestión 

das mesmas. Todas as tarefas, aínda as que parecen máis sinxelas, son de im-

portancia para a organización polo que o traballo de todas/os é necesario.

Preparar a 
orde do día e 
convocar as 
reunións

Moderar 
as reunións 
acadando a 
participación de 
todos

Informar das 
decisións da 
Xunta Directiva

Revisar o 
cumplimento do 
programa e as 
memorias anuais

Repartir 
as tarefas 
promovendo a 
participación de 
todos

COORDINADORA/OR

Os grupos proporán á persoa que elixen para coordinalos. 

A Xunta Directiva ratificará a elección e daraa de alta como 

membro da mesma.
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As voluntarias
Pertencer a un grupo de voluntariado é asumir libremente 

unha responsabilidade polo que o traballo que realizan as 

voluntarias/os estará baseado no compromiso co grupo e 

coa asociación. Como membro dun grupo de voluntariado 

me afectan os seguintes aspectos:

Coidar a puntualidade nas reunións: a escaseza de tempo fai 

que o de todos sexa valioso polo tanto respectar os horarios é 

unha forma de respectar tamén os dereitos dos demais.

Ler a orde do día: unha orde do día se pode modificar, polo 

que as persoas integrantes do grupo poden suxerir temas a 

tratar na reunión que se incluirán na orde do día. Iso fai que 

exista maior participación de todas /os.

Participar no grupo de forma construtiva: expresando sem-

pre a opinión e as ideas que podamos ter, aportando todo 

aquilo que cada unha ten e que o grupo precisa.

Dar explicación das tarefas encomendadas: a información 

resulta imprescindible e que todos coñezamos o traballo de 

todos. Os grupos de voluntariado son, habitualmente, cam-

biantes na súa composición polo que as tarefas deben poder 

realizalas varias persoas para evitar que se produzan situa-

cións de emerxencia na caso de que alguén que estaba a 

facer algo non poda facelo. O relevo deberase facer con nor-

malidade e para iso é preciso que todas coñezamos o traba-

llo de todas.

Prestar a miña colaboración en aquilo que está ao meu 

alcance: o reparto de tarefas e responsabilidades dentro 

dun grupo, non implica que as persoas que as realizan teñan 

que facelo en soidade. O grupo enteiro apoiará o traballo de todos os 

membros xa que as actividades que se realizan corresponden á programa-

ción realizada por todo o grupo. A asistencia ás actividades organizadas 

polo grupo debe de ser un compromiso de todo o voluntariado estea 

ou non implicado directamente na organización. Resulta moi desmotiva-

dor organizar unha actividade á que non acode público, a lo menos os 

membros do grupo deberían de servir de apoio para as persoas que as or-

ganizaron, non podemos esquecer que todo o que se organiza provén de 

decisións que se adoptan do grupo e por tanto nos afectan a todas/os.

Avisar cando non podo asistir a unha reunión ou a unha actividade:  

o compromiso co grupo ten como consecuencia que a miña presenza é 

agardada, polo que a ausencia debe de ser notificada. Cando alguén non 

poda asistir a unha reunión deberá avisar á coordinadora do grupo, o mes-

mo cando non se poda asistir a unha actividade. Se temos a responsabilida-

de de organizar unha actividade e non podemos, temos que buscar outra 

persoa que asuma a nosa tarefa. Non podemos deixar “colgada” unha 

actividade porque o que eu non fago seguro que outra persoa terá que 

facelo con caracter de urxencia. Deberiamos, na medida do posible, evitar 

situacións nas que se prexudique a outros compoñentes do grupo.

Ser puntual nas 
reunións

Aportar temas 
para a orde do 
día das reunións

Participar 
activamente e 
dar parte do 
traballo ao grupo

Avisar das 
posibles 
ausencias
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9. A COMUNICACIÓN

A dispersión xeográfica e as características de seren unha asociación de 

voluntariado,no que o tempo é un factor moi importante, fai que a comu-

nicación precise dunha organización clara e que responda as necesidades 

do voluntariado.

O uso da Internet proporciona innegables vantaxes á hora de comuni-

carnos e de transmitir a información. A asociación dispón de un Equipo 

de Prensa e Comunicación que é o encargado de artellar os recursos para 

tal fin e de transmitir aos medios de comunicación as actividades que se 

realizan para darlles difusión.

Na páxina web: www.implicadas.org pódense atopar toda a información 

referida á organización e no blog: http://www.implicadas.blogspot.com as 

actividades que se están a realizar en toda Galicia. Para que isto suceda 

é importante que cando vaiamos a organizar unha actividade fagamos o 

anuncio da mesma no blog. Unha vez realizada enviaremos resumo da 

mesma e foto (é importante que non esquezamos sacar fotos das activida-

des que se realizan). En cada grupo haberá unha persoa encargada de subir 

as novas do grupo ao blog á que se lle facilitará a información necesaria.

 O medio preferente para a comunicación entre todos os membros da 

organización será o correo electrónico polo que compre que os enderezos 

estean actualizados e activos.
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Listaxe de enderezos electrónicos
Equipo Coordinador de Voluntariado voluntariado@implicadas.org 

Gabinete de Prensa prensa@implicadas.org

Elaboración de proxectos cooperacion@implicadas.org

Relación coas socias/os soci@implicadas.org 

Administración tesoureria@implicadas.org

Equipo de Tradución traducion@implicadas.org 

Equipo de Deseño desenho@implicadas.org 

Local de Implicadas en Vigo ofivigo@implicadas.org 

E ademais, cada grupo local terá o seu propio correo, que estará a 

cargo da coordinadora ou coordinador e que será a palabra “grupo” se-

guida do nome da localidade na que se atope e de @implicadas.org. Por 

exemplo: grupovigo@implicadas.org, grupolugo@implicadas.org ou gru-

posantiago@implicadas.org.

O referente para todo o voluntariado en caso de calquera dúbida será 

o Equipo Coordinador de Voluntariado: voluntariado@implicadas.org
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10. ALGÚNS ASPECTOS
 PRÁCTICOS 

¿QUE FAGO CANDO...?
Teño que enviar unha carta: Enviar o texto é o enderezo ao equipo de Comu-

nicación que se encargará de darlle formato e envialo no nome da asociación.

Teño que facer un gasto: Sempre que teñamos que facer algún gasto 

para a organización compre que solicitemos unha factura a nome de: 

Implicadas no Desenvolvemento 

Avda das Camelias 4�, escaleira 

36211 Vigo 

CIF: G36�3�464 

A factura a enviaremos á encargada da administración de Implicadas no 

enderezo da Asociación.

Aínda que o investimento nos pareza pequeno é importante solicitar a 

factura porque son o medio de xustificación para a subvencións. Se a vo-

luntaria/o adianta o diñeiro, este lle será remitido pola administración de 

Implicadas tesoureria@implicadas.org na maior brevidade posible.

Preciso publicidade para unha actividade: Para das difusión ás activida-

des e elaborar os materiais de propaganda existe un equipo de deseño 

gráfico que se encarga de facelo.
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É importante que transmitamos os contidos do que imos publicitar, e o 

remitamos ao Equipo de Deseño desenho@implicadas.org con tempo su-

ficiente e coa data prevista para comezar a distribución.

Teño que presentar unha actividade: Non podemos esquecer que to-

das as actividades que se realizan, ademais de sensibilización teñen como 

obxectivo dar a coñecer á organización polo que toda presentación de ac-

tividade, sexa diante do público ou en rolda de prensa ten que comezar 

por presentar Implicadas e o traballo que realiza. O Equipo Coordinador de 

Voluntariado remitirá a cada Grupo e voluntarias que non estean en ningún 

grupo un modelo de presentación para que lles serva de orientación.

Quero poñer unha mesa informativa ou de venda: Hai que solicitar os 

materiais á tenda que implicadas ten en Vigo ofivigo@implicadas.org así 

como as características dos produtos sobre todo a súa elaboración xa que 

proceden dos proxectos que Implicadas ten en India e Etiopía. 

Cando poñamos unha mesa non podemos esquecer dispor de mate-

riais de difusión da organización e recoller, no sitio, as solicitudes de parti-

cipación que haxa. Se alguén quere darse de alta como voluntaria,cómpre 

que cubra o folleto é o entregue a poder ser antes de marchar, con fre-

cuencia as persoas esquecen ou perden os folletos e . Ese folleto se re-

mitirá ao Equipo de Coordinación de voluntariado a través do enderezo 

do Vigo ou pasando os datos da nova socia ou voluntaria por correo elec-

trónico para que a Coordinador de Voluntariado se poña en contacto coa 

persoa solicitante.

É necesario que informemos ás persoas de que significa ser voluntaria 

e ser socia e animar á xente para que colabore con nós.

As mesas informativas son unha imaxe da organización polo que com-

pre ter presente en todo momento que o que o público ve de Implicadas 

é o que nós amosamos.

Quero saber o número de asistentes a unha actividade: En calquera 

actividade que organice Implicadas non podemos esquecer de entregar 

información. Levar contados os trípticos e saber cantos se entregan é un 

bo método para saber cantas persoas asistiron á actividade.

Teño que participar nunha rolda de prensa: Cando nos presentemos 

ante os medios de comunicación hai unha serie de aspectos que non de-

bemos esquecer:

• Dar o meu nome e a ocupación que teño dentro da asociación.

• Presentar a Implicadas no Desenvolvemento sen esquecer a dirección da 

web por se queren consultar algo.

• Dar todos os datos da actividade sen esquecer nunca a data o lugar e a 

hora.

• Agradecer aos medios a súa colaboración.
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11.	 REFLEXIÓNS
	A	MODO	DE		
CONCLUSIÓN

• Un grupo de voluntariado é un grupo de traballo.

• A variedade e diversidade dos membros do grupo o enriquece 

• Cada quen ten que por a disposición do grupo as súas capacidades e 

habilidades.

• O sentido da responsabilidade e básico sempre que queremos empren-

der unha tarefa común.

• As reunións han de ser tempos de traballo nos que non levemos outras 

consideracións ou anécdotas que dispersen do tema a traballar.

• O feito de realizar un traballo voluntario non se pode asimilar a “ facer 

cando teño tempo ou cando me apetece” do meu traballo dependen 

outras persoas.

• A voluntaria ten que levar axenda dos seus compromisos co grupo e estar 

pendente as canles de comunicación que o grupo establecera, respondendo 

ás mensaxes e avisando se non pode ir a unha reunión ou a unha actividade.

• As persoas responsables das actividades manterán informados ao resto 

dos membros do grupo dos avances no que se está a facer.

• Aínda que haxa unha coordinadora,as responsabilidades deben repartir-

se entre os membros do grupo. O reparto de responsabilidades dentro 

do grupo garante a permanencia do mesmo e asegura que todo o mun-

do se sinta útil.
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• Asumir unha responsabilidade supón que o que se vai facer depende 

de min e non podo agardar a que outros fagan o meu traballo aínda 

que poda pedir axuda. Non é o mesmo repartir tarefas que repartir 

responsabilidades.

• O grupo pode facer traballos en equipo (tódolos membros fan o mesmo 

traballo) ou traballos en grupo (se reparten tarefas e responsabilidades 

e cada quen se ocupa da área que lle corresponde).

• No grupo hai persoas que, polas súa situación persoal ou laboral, 

poden permanecer máis activas ou menos activas pero todas poden 

aportar ideas e sempre hai algo que se pode facer e por a disposición 

da organización.

• O crecemento e renovación do grupo depende do propio grupo que ten 

que buscar novas voluntarias e ampliar o seu ámbito de influencia poñén-

dose en contacto con outras organizacións que sexan afines. A acollida e 

formación das novas voluntarias vai condicionar a permanencia no grupo.

• A información e a formación son básicas no bo funcionamento do grupo. 

Unha voluntaria ten que tratar de formase e de informarse, non so da or-

ganización na que traballa senón tamén do que pasa no seu contorno.

• O tempo de lecer do grupo tamén debe ser tido en conta para estreitar 

relacións 

As voluntarias representamos unha alternativa ao mundo no que vivimos, 

somos a forza da sociedade civil, e como tal temos a responsabilidade de 

ser coherentes se queremos que a nosa mensaxe chegue aos demais.



¡ANÍMATE!	
O	TEU	TRABALLO	
É	IMPORTANTE




