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1. Introdución

Está guía pretende ser unha ferramenta de utilidade para todas as persoas e entida-
des interesadas na acción voluntaria.
A participación da sociedade civil nos asuntos de interese xeral é un feito que ten
cada vez maior incidencia na comunidade. Esta participación debe considerarse
como o recoñecemento dun dereito da cidadanía para lles dar resposta ás necesida-
des da poboación.
Esta participación representa a actividade directa da cidadanía en actividades públi-
cas, é dicir, a toma de conciencia de cada individuo/a da existencia dun problema na
sociedade e a súa decisión de actuar para colaborar a resolvelo. Esta normalmente
responde a diferentes motivos mais, na maioría dos casos, ten a ver con que ser
voluntario ou voluntaria é consecuencia de ser consciente de que, ao vivirmos en
sociedade, todas as persoas temos unha responsabilidade para con ela.

Hoxe en día, e unha vez superada a actividade meramente voluntarista, deben de
darse unha serie de condicións e características para que a tarefa levada a cabo por
calquera cidadán de maneira libre, desinteresada e altruísta sexa entendida como
unha acción voluntaria e, por este motivo, é imprescindible coñecer algúns concep-
tos básicos que se describen nesta guía.
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2. Acción voluntaria

Podemos entender a acción voluntaria como a expresión do compromiso solidario
das persoas voluntarias e das entidades de acción voluntaria a favor da sociedade
no seu conxunto, ou de persoas ou grupos, mediante a participación directa e activa
en actividades de interese xeral que redunden en beneficio da comunidade e sirvan á
defensa dos dereitos, á satisfacción das necesidades ou á mellora das condicións de
vida dos seus membros. 
Por voluntariado, enténdese a participación social organizada de persoas físicas no
desenvolvemento de actividades de interese xeral a través das entidades de acción
voluntaria, sempre que reúnan as seguintes condicións:
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a) Que se trate dunha decisión tomada de
forma reflexiva, libre e responsable.
b) Que non supoña ningún tipo de contrapres-
tación económica.
c) Que se leve a efecto en función de plans,
programas ou proxectos.

3. Que non é voluntariado

Non se consideran actividades de voluntaria-
do as desenvoltas como consecuencia dunha
relación laboral, mercantil ou funcionarial de
calquera tipo; nin as actividades illadas, espo-
rádicas ou realizadas por razóns de benevo-
lencia, amizade ou boa veciñanza.

4. Persoa voluntaria

Cidadán ou cidadá que, de acordo coa súa
decisión persoal libre e altruísta, participa en
calquera actividade de acción voluntaria a tra-
vés dunha entidade de voluntariado.
Pode ser voluntaria calquera persoa maior de
18 anos. 



Os/as menores de idade poderán participar en voluntariado, mediante unha autoriza-
ción expresa dos seus pais/nais/titores, con respecto, en todo caso, á vontade do/a
menor.

5. Entidades de acción voluntaria

Son aquelas entidades públicas ou privadas, sen ánimo de lucro, legalmente consti-
tuídas e dotadas de personalidade xurídica propia e inscritas no Rexistro de
Entidades de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia que desenvolven, de xeito organi-
zado e estable, programas ou proxectos en relación coas actividades de interese
xeral ou que realizan actividades de participación específica da acción voluntaria.

6. Relacións entre a 
entidade e a persoa voluntaria

A Lei de voluntariado de Galicia establece os dereitos e as obrigas das persoas
voluntarias e das entidades de acción voluntaria (véxase o ANEXO).

7. De que maneira se pode participar nun 
proxecto ou nunha actividade de acción 
voluntaria na Coruña?

Non existe unha única maneira de levar a cabo unha acción voluntaria, xa que poden
ser moi diversos os xeitos de colaborar e participar nun proxecto ou actividade de
voluntariado e son moitas as motivacións que poden levar a unha persoa a facelo,
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pero si que é preciso que a tarefa realizada pola persoa voluntaria estea enmarcada
nun programa ou proxecto levado a cabo por unha entidade de acción voluntaria.
O Concello da Coruña conta cun total de 65 entidades de acción voluntaria que 
desenvolven diferentes proxectos ou actividades en que calquera cidadá pode parti-
cipar. Para que esta participación sexa efectiva e para que a relación entre a persoa
voluntaria e a entidade sexa frutífera, a Concellaría de Mocidade, Solidariedade e
Normalización Lingüística do Concello da Coruña pretende ser un axente facilitador. 
Para iso, cómpre coas competencias que a lei lle outorga, tales como promover a
acción voluntaria e fomentar a participación cidadá no termo municipal, así como
articular os mecanismos de participación das entidades de acción voluntaria na vida
local, entre outros.

8. En que áreas se pode colaborar?

Voluntariado e inclusión social
A exclusión social é unha situación en que se encontran moitas persoas que, de
forma transitoria ou permanente, se ven expostas a factores de vulnerabilidade social
(enfermidades, fracaso escolar, drogodependencias, desemprego e precariedade
laboral, inadecuación dos soportes familiares e sociais…).
O acompañamento de persoas que participan nun proceso de inclusión social é unha
das áreas do voluntariado moderno onde existen importantes desenvolvementos e
aparecen novos retos de forma cotiá.
Na actualidade, os procesos migratorios, as problemáticas múltiples de persoas e
familias, o mundo das adiccións e as carencias de saúde relacionadas coa inclusión,
configuran ámbitos prioritarios de acción voluntaria e unha referencia privilexiada da
solidariedade co “outro”, e da creación de espazos de contacto e de convivencia.
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Voluntariado e autonomía persoal
Dentro do voluntariado social, o apoio e acompañamento a persoas que teñen pro-
blemas e discapacidades que dificultan a súa autonomía persoal, forma parte das
prioridades do desenvolvemento da sociedade de benestar, así como das preferen-
cias da cidadanía no exercicio da solidariedade. Ademais, o voluntariado non só lles
ofrece apoio a estes colectivos, senón que, cada vez máis, nútrese deles para crear
unha sociedade activa e verdadeiramente integradora.

Voluntariado e infancia e mocidade
A infancia desfavorecida en calquera das súas formas non só constitúe un dos gru-
pos máis vulnerables da nosa sociedade, senón que tamén ten grandes posibilidades
de modificar a súa situación presente e futura cun marco de acción axeitado. Por iso,
a intervención social coa infancia e a mocidade, especialmente as accións de educa-
ción no tempo libre, constitúen un dos ámbitos máis 
tradicionais e máis fortemente arraigados do voluntariado, 
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susceptible aínda dun importante reforzo e dunha considerable mellora na capacida-
de de organización e xestión, así como dun mellor e máis amplo encadramento de
persoas voluntarias.

Voluntariado e cooperación internacional 
O exercicio da solidariedade cos pobos colonizados e empobrecidos do planeta
comezou a ser unha realidade entre nós cando aínda eramos un país en vías de 
desenvolvemento. Na actualidade, a pesar de certos trazos periféricos, formamos
parte dun dos ámbitos económicos máis ricos e poderosos da Terra. E cada vez
existe unha maior sensibilidade e unha maior mobilización das persoas a respecto da
procura de mellores condicións de vida nos países do sur e dunhas relacións interna-
cionais máis xustas.

Voluntariado e inmigración, diversidade cultural e convivencia cidadá
A diversidade cultural é un dos grandes retos do mundo actual porque a globaliza-
ción provoca a un tempo unha maior unificación das bases materiais da nosa civiliza-
ción e unha proximidade cada vez maior do pluralismo de valores e de normas de
conduta.
A construción dunha sociedade intercultural non consiste simplemente no recoñece-
mento da existencia de diferentes colectivos culturais no seo da sociedade, senón
que require tamén o establecemento de bases comúns de convivencia. O Estado de
dereito marca o terreo de xogo da sociedade intercultural, desde a existencia de
deberes e de dereitos compartidos. Pero a creación de lazos entre persoas non con-
siste simplemente en compartir un espazo xurídico común, senón que require tamén
a existencia de espazos para a convivencia.
O voluntariado social é unha forma privilexiada de mobilización social para a creación
de lugares sociais onde habitar e compartir en común. 
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Voluntariado ambiental
O voluntariado ambiental, que adquiriu notoriedade e protagonismo a raíz da catás-
trofe do Prestige, é un exercicio de solidariedade coas xeracións vindeiras, o mesmo
que unha responsabilidade cívica que facilita a convivencia e proxecta formas de
vida sustentables e axeitadas aos graves problemas de contaminación e degradación
do noso medio.
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Datos de identificación das entidades

*
9. Entidades de acción 
voluntaria na Coruña

A humildade é o fío co que se encadea a gloria.

Proverbio árabe
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Asociación Centro Xuvenil Abeiro
Rúa Don Bosco, 1, 15003 A Coruña (xunto ao colexio Salesiano)
Tel.: 981 229 943 / cxabeiro@gmail.com / www.cxabeiro.org

Que nos move?
O Centro Xuvenil Abeiro é unha entidade sen ánimo de lucro prestadora de servizos á moci-
dade que intenta contribuír desde o tempo libre e de lecer á educación e promoción integral
das/dos nenas/nenos e mozas/mozos da nosa cidade.

Que facemos?
• Tardes abertas. É un proxecto pensado para nenos/nenas de 6 a 8 anos que se xuntan

todos os sábados de 16:30 a 18:30 h nas instalacións do centro xuvenil para realizaren dis-
tintas actividades lúdicas (aventuras, grandes xogos, obradoiros, excursións, deportes alter-
nativos etc.)

• Andaina. No Centro Xuvenil Abeiro, todos os sábados, de 11:00 a 13:00 h xúntanse rapaces
e rapazas de entre os 8 e 12 anos para gozaren de xogos e aventuras baseándose no
mundo dos gnomos e nas sete regras de ouro do bosque Andaina

• A.D.S. Amigos de Domingo Savio nas mañás dos sábados, de 11:00 a 13:00 h rapazas e
rapaces de 12 a 14 anos comparten xogos, obradoiros, rastrexos, xincanas, aventuras,
deportes alternativos, acampadas, festas... co fin de coñecerse, divertirse, facer amizades...

• Catecumenado. Grupos de mozas e mozos de entre 14 e 19 anos que, a través de dinámi-
cas grupais, xogos, saídas, acampadas..., intentan medrar como persoas activas, críticas e
solidarias, e que se xuntan os venres ou os sábados, en distintos horarios, no Centro
Xuvenil Abeiro.

Precisamos…
• Se tes 16 anos e cres que paga a pena dedicarlles parte do teu tempo aos demais…
• Se sabes facer cousas e che gusta facelas con outros…
• Se cres que o tempo de lecer tamén serve para medrar…
• Se es unha persoa aberta a colaborar con outras nunha asociación…
• Se pensas que hai valores polos que se debe apostar...
Serás benvida/o para realizar actividades de animación, nun proxecto concreto, a prol da
infancia e da mocidade en Asociación Abeiro.

Contacta connosco: Isabel Balsa Bermúdez e Jesús M.ª Peña







ACCEM Galicia

Pr. de José Toubes Pego,1 – 2.º. 15007 A Coruña (xunto á igrexa 
de San Pedro de Mezonzo) Tel.: 981 168 897 / Fax: 981 168 909
acoruna@accem.es / http://www.accem.es

Que nos move?
Accem é unha organización non gobernamental e non lucrativa que lles proporciona atención
e acollida a refuxiados e refuxiadas e migrantes, e que promove a inserción e a igualdade de
dereitos e deberes de todas as persoas for cal for a súa orixe, sexo, raza, relixión ou grupo
social.

Que facemos?
• Acompañamentos para diferentes xestións. Todos eles se desenvolven segundo a demanda,

normalmente todos os días da semana e polas mañás.
• Apoio aos educadores no desenvolvemento dos obradoiros realizados todos os venres, de

10:00 a 13:00 h.
• Apoio diario na xestión administrativa da entidade canto a tarefas de administración e con-

tabilidade, en horario de 10:00 a 14:00 h.
• Seguimento dos pisos de acollida: visita periódica aos pisos de acollida para formar en tare-

fas de limpeza e cociña. A supervisión desenvólvese todos os días, de 10:00 a 12:00 h.
• Docencia/formación en clases de castelán e cultura do país de acollida, todos os días, de

10:00 a 12:30 h.
• Campañas de sensibilización.

Precisamos…
Persoas sensibilizadas cos problemas relacionados coas migracións; receptivas, respectuo-
sas e abertas; con iniciativa, que potencien a creatividade e as habilidades dos usuarios e
usuarias. Voluntarios e voluntarias que crean na igualdade de todas as persoas e na defensa
dos dereitos humano; con ganas de se implicaren activamente na integración dos e das inmi-
grantes na nosa sociedade, sen que iso signifique facerlles renunciar á súa cultura.

Contacta connosco: Carmen Vázquez
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ACOFIFA, Asociación Coruñesa 
de Fibromialxia e Fatiga Crónica

Rúa das Panadeiras, 11 baixo, 15001  A Coruña
Tel.: 981 206 899 / Móbil: 626 988 363 / acofib@hotmail.com

Que nos move?
O fin xeral da Asociación Coruñesa de Fibromialxia e Fatiga Crónica é sensibilizar e informar
no ámbito da opinión pública, a Sanidade, a Xustiza, as administracións e a sociedade en
xeral sobre os problemas da Fibromialxia e a Fatiga Crónica e as súas consecuencias, e facili-
tar a autodefensa do/a enfermo/a ante situación de vulneración dos seus dereitos e colaborar
con el/ela e os seus familiares para que aprendan a vivir coa súa enfermidade.

Que facemos?
A asociación ofrece diferentes actividades:
• Información e asesoramento sobre a Fibromialxia e a Fatiga Crónica todas as mañás, de

9:00 a 14:00 e martes e xoves de 19:00 a 20:30 h.
• Organízanse saídas, excursións (a balnearios…), concertos con clínicas de fisioterapia etc.
• Realízanse talleres de memoria, terapias de grupo, actividades lúdicas, elaboración dún

periódico etc., baixo a supervisión dunha integradora social.
• Ofrécense diferentes clases de manualidades.
• Todos os anos se levan a cabo xornadas de portas abertas. 

Precisamos…
Desde a asociación, solicítase a participación de voluntarios/as que desexen desenvolver os
seus proxectos e actividades como psicólogos, traballadores sociais, animadores sociocultu-
rais ou calquera outra persoa que queira colaborar, repercutindo no ben común e contribuín-
do a facer un mundo “máis solidario” e “máis humano”.

Contacta connosco: Soledad Morales Cañas
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ACOPROS
Petunias, 5, baixo comercial, esqda.-dta. 15009 A Coruña
Tel.: 981 134 405 / Fax: 981 295 104 / acoprosnsr@terra.es / www.acopros.org

Que nos move?
A Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo (ACOPROS) créase en 1976, co principal
obxectivo de lles dar resposta ás necesidades que se lles presentan ás familias das persoas
con deficiencia auditiva e aos propios afectados e afectadas.
ACOPROS é unha asociación sen ánimo de lucro cuxa misión é representar e defender os
dereitos e os intereses das persoas con deficiencia auditiva e as súas familias.

Que facemos?
• Actividades de ocio e tempo de lecer: campamentos de fin de semana (ao mes) que adoitan

coincidir coa participación en competicións de Special Olympics, celebración de aniversa-
rios ou calquera cousa que haxa que celebrar, e consiste en pernoctar a noite do vernes ao
sábado nalgún dos locais da asociación.

• Encontros de familias: realízanse un ou dos ao ano, trátase de xuntar familias de persoas
con discapacidade auditiva para que se coñezan, comenten as súas experiencias, expoñan
os seus temores e conten os seus éxitos. Prepárase un programa de charlas, documentais
e conferencias, polo que se precisan voluntarios/as para atender os rapaces e rapazas
mentres os pais están inmersos na actividade.

• Acompañamento: esta actividade é puntual, cando a persoa ou a familia que o necesita así
nolo require, pode ser para calquera dos servizos que prestamos. Xeralmente, solicítannolo
para realizaren xestións administrativas.

• Formación de voluntarios/as: consideramos imprescindible a formación dos nosos volunta-
rios e voluntarias en aspectos específicos da discapacidade coa que traballamos. Por iso,
levamos a cabo tres accións formativas: un curso básico sobre sistemas aumentativos e
alternativos de comunicación, un obradoiro práctico sobre o uso e manexo de próteses
auditivas e unha charla informativa sobre deficiencia auditiva.

Precisamos…
Poderán ser voluntarias todas aquelas persoas xordas  ou oíntes, que coñezan ou non a lin-
guaxe de signos, que estean interesadas na discapacidade auditiva, activas, con capacidade
de compromiso, pacientes e discretas.

Contacta connosco: Inmaculada Tabernero Gallego
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ACSUR Galiza

Avda. de Fisterra, 268, 2.º dereita, 15010 A Coruña
Tel. e fax: 981 912 667 / galiza@acsur.org / www.acsur.org

Que nos move?
ACSUR LAS SEGOVIAS é unha organización cidadá, feminista, pluralista e laica, comprometi-
da cunha acción de transformación social para construír un modelo de desenvolvemento
equitativo, sustentable e democrático a escala global para homes e mulleres. Queremos con-
tribuír ao desenvolvemento da conciencia crítica da cidadanía, acompañando procesos de
participación democrática e organización social, desde a perspectiva e o ámbito da solidarie-
dade e a cooperación internacional.

Que facemos?
• Axúdanos a formar unha cidadanía crítica coa realización de obradoiros de concientización,

dinamización de grupos etc. Para iso, necesitamos saber o tempo de que dispós.
• Colabora nalgún grupo de traballo sobre temáticas diversas: xénero, economía solidaria,

medio ambiente etc. Para isto, reúnete co resto dos/as compañeiros/as unha hora e media
cada semana.

• Colabora facendo seguimento de proxectos de cooperación internacional desde a sede de
ACSUR na Coruña. Para iso, poderás poñer ti a túa dispoñibilidade.

Precisamos…
En ACSUR-Las Segovias non buscamos simples cotizantes, senón persoas que se unan á
nosa acción, socios e socias que queiran compartir o noso compromiso solidario.
Necesitamos xente que participe na cooperación desde valores progresistas e laicos, para a
transformación social e non para o asistencialismo, por razóns de dereitos, de solidariedade e
de dignidade; xente que pense que a solidariedade está por riba de todo.

Contacta connosco: Dolores Queiro
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ADACECO, Asociación 
de Daño Cerebral de A Coruña

As Xubias, 15, 15006 A Coruña
Tel. e fax: 981 240 899 / adaceco@adaceco.org / www.adaceco.org

Que nos move?
ADACECO (Asociación de Dano Cerebral Adquirido) é unha asociación sen ánimo de lucro
cuxa finalidade é responder ás necesidades das persoas afectadas por dano cerebral
adquirido e das súas familias. Proporcionámoslles servizos de rehabilitación tanto a nivel
ambulatorio como en estadía diúrna. Ofrecemos fisioterapia, terapia ocupacional, logope-
dia, psicoloxía clínica e social, traballo social, lecer e tempo libre. Dispomos de transporte
adaptado. 

Que facemos?
• Acompañamento no domicilio do/a usuario/a e tamén no centro.
• Apoio e acompañamento nos talleres.
• Animación en estadía diúrna.

Precisamos…
Persoas de calquera idade que queiran dedicarlles un pouquiño tempo libre aos demais
que o precisen, e pasar así un anaco agradable compartindo seguramente 
novas experiencias.

Contacta connosco: Inés Ramos
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Fundación ADCOR

R/ Enrique Dequidt Hevia, 16, baixo, 15005 A Coruña
Tel.: 981 217 057 / Fax: 981 202 095 / abuch@adcor.org / www.adcor.org

Que nos move?
A Fundación ADCOR é unha organización dedicada a mellorar a vida das persoas con discapa-
cidade intelectual e a das súas familias, mediante unha atención integral personalizada de cali-
dade contrastada.
A Fundación ADCOR (Adultos con Discapacidade da Coruña) é unha entidade sen ánimo de
lucro que foi creada co obxectivo de acadar a integración social e laboral das persoas maiores
de 18 anos con discapacidade  e/ou plurideficiencia. 

Que facemos?
• Acompañamento nas actividades de ocio e tempo de libre que se levan a cabo a fin de sema-

na (ir ao cine, karaoke, competicións deportivas, teatro, sendeirismo…)  
• Apoio nos obradoiros de actividades que se levan a cabo pola semana (teatro, cociña, pintu-

ra...)
• Acompañamento nas viaxes e nos campamentos organizados pola entidade.

Precisamos…
Ser maior de 18 anos e ter unha actitude positiva: capacidade de entender a misión da entidade
e do servizo, estabilidade emocional e psicolóxica e capacidade de traballo en equipo.

Contacta connosco: Ana Buch Piñeiro
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ADRA Agencia Adventista para el 
Desarrollo y Recursos Asistenciales

Avda. de Arteixo, 87, 15007 A Coruña / Tel.: 981 153 373
lacoruna@adra-es.org / voluntariado@adra-es.org / www.adra-es.org

Que nos move?
ADRA está presente na cidade da Coruña desde o ano 1991. A misión de ADRA é favorecer a
mellora das capacidades das persoas para que estas poidan satisfacer todas as súas necesi-
dades. ADRA traballa para o seu desenvolvemento integral, que inclúe aspectos educativos,
sanitarios, económicos e democráticos. Os valores son: integridade, igualdade de oportunida-
des, diversidade, sensibilidade, liberdade, responsabilidade, equidade, sustentabilidade, efec-
tividade, eficacia, excelencia e respecto.

Que facemos?
• Información e orientación a persoas e familias en risco de exclusión social: martes, das

16:00 ás 20:00 h
• Repartimento de roupa e alimentos que proveñen do Fondo Social Europeo e distribuídos a

través do Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, martes, de 16:00 a 20:00 h
• Curso de alfabetización dixital: tardes
• Curso de cociña e habilidades do fogar, puntual
• Apoio na Campaña de Nadal: decembro-xaneiro
• Apoio na Campaña de Peditorio: maio-xullo

Precisamos…
En ADRA poden participar persoas de calquera idade ás que lles guste realizar actividades de
interese social e en proxectos a favor das persoas menos favorecidas; e que posúan concien-
cia social e crítica e se sintan identificadas co labor de ADRA. 

Contacta connosco: Joaquín Guntín
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AECC Asociación Española Contra o Cancro

Praza do Mestre Mateo, 2-2.º (zona da praza de Pontevedra), 15004 A Coruña
Tel.: 981 142 740 / Fax: 981 267 434 / www.todocancer.org

Que nos move?
A Asociación Española Contra o Cancro é unha ONG sen fin de lucro. Constituíuse co propósito
de loitar contra o cancro e está declarada de "utilidade pública". O traballo da asociación vai
encamiñado a informar e concienciar a poboación sobre os factores de prevención e detección
precoz do cancro, mellorar a calidade de vida dos/as doentes de cancro e das súas familias e
potenciar a investigación na loita contra o cancro.

Que facemos?
• Voluntariado de domicilio: as demandas son puntuais e van desde o acompañamento no pro-

pio domicilio como fóra del (paseos, saídas ao médico ou outro tipo de xestións).
• Voluntariado hospitalario: lévase a cabo no Centro Oncolóxico Rexional de Galicia José

Antonio Quiroga e Piñeyro, de luns a mércores, en horario de mañá, e os xoves todo o día. A
finalidade primordial que se persegue é mellorar a calidade de vida do/a doente e dos seus
familiares durante o proceso de hospitalización.

• Voluntariado de apoio a campañas de prevención: ao longo do ano, a AECC leva a cabo
diversas campañas de prevención oncolóxica, en que se realizan distintas actividades (confe-
rencias, mesas informativas…). Os/as voluntarios/as son un punto de apoio moi importante
para que as campañas se desenvolvan con éxito.

• Voluntariado de obtención de recursos: os voluntarios colaboran nas mesas petitorias o día da
Cuestación e na venda de Lotaría Nacional a favor da AECC.

Precisamos…
O voluntario da AECC é toda persoa maior de idade que, de maneira continuada, desinteresada
e responsable, dedica un mínimo de dúas horas semanais a favor da AECC, e desenvolve a súa
actividade nos diferentes programas e servizos da entidade, con obxecto de contribuír ao cum-
primento da súa misión. 

Contacta connosco: M.ª Belén Lerma Pazos belen.lerma@aecc.es e Paula Romero López
paula.romero@aecc.es
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AGADHEMO Asociación Galega de Hemofilia

Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
As Xubias, 84, Hotel de Pacientes, 4.ª planta, 15006 A Coruña
Tels.: 981 299 055 e 661 558 420 / Fax: 981 299 055 / http://www.hemofiliagalicia.com

Que nos move?
A Asociación Galega de Hemofilia é unha entidade sen ánimo de lucro que representa o
colectivo hemofílico e de persoas con outras coagulopatías de Galicia desde o ano 1988. O
seu principal obxectivo é impulsar e promover a toma de conciencia, por parte da sociedade,
institucions públicas e privadas etc., das problemáticas que establecen as coagulopatías con-
xénitas en todas as súas diversas vertentes, ademais de impulsar as relacións con outras
entidades sociais. 

Que facemos?
• Salud Itinere: é un servizo que se fai puntualmente e que consiste no apoio na recollida e no

envío de medicación.
• Apoio en sede: as persoas voluntarias poderán colaborar no apoio en tarefas administrati-

vas en horario de mañá ou tarde, segundo o día da semana.
• Campaña UNO A UNO: campaña de sensibilización e captación de socios e socias. En

horario de mañá ou tarde, segundo o día da semana.
• HemoEscola: apoio na escola de pais e nais de nenos e nenas con hemofilia. Esta activida-

de ten lugar un sábado ao mes.

Precisamos…
O voluntariado que participa nas nosas actividades habitualmente é xente implicada cos pro-
blemas das persoas con algunha discapacidade. Buscamos xente concienciada e con ganas
de descubrir un colectivo especial: as persoas con hemofilia e outras coagulopatías conxéni-
tas.

Contacta connosco: Juan Pulido

páxina 35



ALCER Coruña (Asociación para a 
Loita contra as Enfermidades de Ril)

Enderezo: Hotel de Pacientes do CHUAC, As Xubias, 84, 4.º, 15006 A Coruña
Tels.: 981 298 759 e 670 343 949 / info@alcercoruna.org / www.alcercoruna.org

Que nos move?
• Alcer Coruña proporciónalles ás persoas con enfermidade renal crónica (ERC), transplanta-
das e aos seus familiares, o apoio necesario para que poidan alcanzar unha vida coa maior
calidade, independencia e participación social posibles.

Que facemos?
• SIO: Servizo de Información e Orientación Social
• SAP: Servizo de Atención Psicolóxica
• Alcer no fogar: Servizo de Axuda no Fogar especializado en ERC con Tratamento de Diálise

Domiciliaria
• Doar Palabras: servizo de préstamo de lecturas nas unidades de hemodiálise
• Bule con Alcer: programa de exercicio físico en enfermidade crónica
• Servizos de Asesoramento: xurídico, laboral, educativo e nutricional
• Actividades de Sensibilización Social: mesas informativas; formación especializada; proxec-

to salvavidas para centros educativos; grupo de voluntariado (máis de 50 voluntarios/as par-
ticipan activamente nas diferentes actividades da entidade baixo o proxecto Voluntariado en
Movemento)

Precisamos…
Para levar a cabo este labor, a entidade conta cun grupo de voluntariado disposto a dedicar
un pouco do seu tempo, capacidade e solidariedade para transformar conciencias e mellorar
a vida das persoas con ERC, familiares e transplantados/as.

Contacta connosco: Lola Díaz Rodríguez, coordinacion@alcercoruna.org e Andrea Pardo
Mesías, traballosocial@alcercoruna.org
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Amnistía Internacional

Aptdo. 465, 15080 A Coruña. Tel.: 981 201 147 (contestador)
Lugar de reunión: rúa Olmos, 16-18, 1.º
acoruna@es.amnesty.org  / www.es.amnesty.org

Que nos move?
Amnistía Internacional é un movemento global integrado por persoas, a maior parte delas
voluntarias, que traballan pola defensa dos dereitos humanos mediante a realización de labo-
res de investigación e acción destinados a impedir e poñerlles fin ás violacións dos dereitos
civís, políticos, económicos, sociais e culturais e a promoción destes dereitos.

Que facemos?
Participación en campañas coordinadas a nivel estatal ou internacional
• Envío de cartas de apelación por vítimas de violación dos seus dereitos ás autoridades

competentes ou enviar correos de apelación: ciberaccións
• Organización de charlas, conferencias e mesas redondas, exposicións, ciclos de cine, reci-

tais, actos simbólicos, etc.
• Mesas informativas para dar a coñecer a nosa organización, informar sobre temas determi-

nados, repartir cartas de apelación e recoller sinaturas, nos contextos anteriores
• Actividades en centros educativos e contacto con profesores para contribuír á educación en

dereitos humanos
Os membros do grupo reunímonos cunha periodicidade semanal e desenvolvemos unha
parte do traballo desde as nosas casas.

Precisamos…
Que teñas un pouco tempo libre, gañas de traballar en grupo e, se ademais desexas formarte
na situación dos dereitos humanos nos diversos países e no traballo de Amnistía, mellor. Así
que, desde o Grupo de Amnistía Internacional da Coruña, invitámoste a coñecer e colaborar
nas accións en que traballamos e participar na realización de actividades en defensa dos
dereitos humanos.

Contacta connosco: Eliana Villar ou Nuria Ocampo 
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APEM, Asociación pro Enfermos Mentales

Praza dos Chopos, bl. 22 n.º 1, 15008 A Coruña. Tel.: 981 132 218

Que nos move?
As persoas que sofren unha enfermidade mental severa teñen que loitar a miúdo co “estigma”
ou rexeitamento social, é dicir, un prexuízo, unha actitude negativa cara ás persoas que pade-
cen a devandita enfermidade. As consecuencias do devandito “estigma” poden ser: illamento
social, desesperanza, temor, menores oportunidades de emprego etc.; por iso un dos obxec-
tivos de Apem é facilitar e promover de habilidades e recursos para o desenvolvemento vital
das persoas con enfermidade mental nun ámbito o máis normalizado posible.

Que facemos?
• Actividades enfocadas á inserción social fundamentalmente, en horario de fin de semana

durante a mañá, entre as 10:00 e as 13:00 h ou polas tardes, entre as 16:00 e as 20:00 h.
• Acompañamentos a usuarios/as do programa de aloxamento alternativo (pisos protexidos)

en actividades de lecer (por exemplo: pasear pola cidade, excursións, ir ao cine etc.).

Precisamos…
Precisamos a colaboración de persoas maiores de idade que, aínda sen formación previa en
saúde mental, teñan un alto nivel de madureza e estean dispostas a compartiren parte do seu
tempo, habilidades e calidades persoais, altruísta e desinteresadamente. É imprescindible
posuír unhas boas habilidades de relación, con responsabilidade e alto grao de comunicación
comprometido e constante no labor que se realiza, ser discreto/a, empático/a e
respectuoso/a.
Cremos que neste ámbito son necesarias persoas ilusionadas e motivadas para loitar 
contra o estigma existente na nosa sociedade cara ás persoas con enfermidade mental, sen-
sibilizadas coa problemática social e con moitas ganas de se formar e aprender porque o
demais só o dá a experiencia.

Contacta connosco: Gemma González e M.ª Esther Monterroso
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Asociación de Padres para la 
Formación de Jóvenes Límite (Artefíos)

R/ Simón Bolívar, 23, baixo, 15011 A Coruña (zona: Os Rosales)
Tel. e fax: 981 129 788 / info@artefios.com / www.artefios.com

Que nos move?
A Asociación de Padres para la Formación de Jóvenes Límite atende as necesidades das per-
soas con discapacidade intelectual, maiores de idade, no ámbito laboral, social e persoal, a
través dun centro ocupacional e dun centro especial de emprego, para facilitar o seu desen-
volvemento nun ambiente de confianza e respecto, integrador, participativo, de convivencia e
ilusión.

Que facemos?
• Formación en diferentes actividades (manualidades, pintura...) dúas ou tres horas á semana.
• Acompañamento en actividades de ocio durante as fins de semana.

Precisamos…
Persoas dinámicas ás que lles guste transmitiren os seus coñecementos dunha forma clara e
concisa, que lles guste compartir o seu tempo para formar e para acompañar persoas con
discapacidade intelectual en actividades de ocio e tempo libre.

Contacta connosco: Eunice Rodríguez Corral
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Asociación Antidroga Antonio Noche

Avda. dos Caídos, 192, baixo, 15009 A Coruña
Tel.: 981 134 177 / antonionoche@terra.es

Que nos move?
A finalidade da Asociación Antonio Noche é atender núcleos de poboación que non teñen
igualdade de oportunidades canto ao acceso aos recursos da comunidade e que se encon-
tran nunha situación marxinal que impide a súa integración social e/ou laboral, como poden
ser: persoas con problemática de drogodependencias, minorías étnicas, inmigrantes…

Que facemos?
• Proxecto de recursos de apoio a mulleres inmigrantes, mulleres pertencentes a minorías

étnicas e mulleres reclusas e exreclusas: tarefas de apoio na impartición de cursos de for-
mación (Técnica de Peitear, Hábitos de Vida Saudables, Corte e Confección…) acompaña-
mento na realización de xestións a organismos oficiais

• Proxecto de Atención a Inmigrantes: tarefas de información dos recursos da comunidade e
apoio na tramitación de xestións

• Plan de Axuda CE: tarefas de repartición de alimentos de axuda humanitaria
• Campañas de sensibilización e información, dirixidas á poboación en xeral
• Actividades específicas: Día Mundial da Sida, Día das Mulleres…
• Colaboración con outras entidades da rede social e con organismos oficiais
• Realización de actividades orientadas á prevención do consumo de drogas (concertos,

exposicións, concursos, actividades deportivas etc.)

Precisamos…
Persoas interesadas en colaboraren con colectivos en risco de exclusión social, para favore-
cer a súa integración plena na sociedade.

Contacta connosco: Rosa Celia Otero Raña
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ASDE - Scouts de Galicia

Rúa de Frei Pedro Paio Piñeiro, 12, baixo A, 15009 A Coruña (Eirís)
Tel.: 981 280 594 / oficina@scoutsdegalicia.org / www.scout.es

Que nos move?
ASDE-Scouts de Galicia ten como fin contribuír á formación integral dos/as nenos/as e da
mocidade, axudándolles a realizaren plenamente as súas posibilidades físicas, intelectuais,
afectivas, sociais e espirituais como persoas, como cidadáns responsables e como membros
da comunidade local, autonómica, estatal e internacional.

Que facemos?
Para conseguir as finalidades da entidade, propoñemos todo tipo de actividades educativas:
sobre o medio, de aire libre, de cooperación para o desenvolvemento, de intervención social,
de promoción e formación do voluntariado social, de educación para a saúde, de educación
para a paz, de promoción da cultura e o deporte, de formación de educadores a través da
Escola Scout de Tempo Libre Insignia de Madeira; de animación sociocultural e calquera
outra actividade lícita que contribúa ao logro das ditas finalidades.
Tamén se realizan actividades abertas á comunidade para potenciar a participación infantil no
tempo libre e a convivencia, multiculturalidade e tolerancia.

Precisamos…
Buscamos voluntarios/as apaixonados/as cos programas de tempo libre cos/as nenos/as,
que, segundo a súa preferencia poidan desenvolver xogos e danzas con 
cativos ou rutas e reflexións cos maiores. Unha querencia pola natureza axuda nas 
nosas actividades.

Contacta connosco: Javier Castro Vázquez



Aseser Teranga

Rúa Jorge Borrow, 5, baixo, 15004 A Coruña
aseserteranga@yahoo.es / rafadecambre@yahoo.es

Que nos move?
Somos unha organización de inmigrantes aberta a toda a sociedade. Os nosos membros
son, na súa meirande parte, persoas de orixe africana. Como obxectivos máis importantes,
marcámonos o da integración dos/as nosos/as socios/as e usuarios/as na sociedade galega
e o achegamento desta ás culturas dos países de orixe.

Que facemos?
• Acompañamento para realizar todo tipo de trámites administrativos, cando se trata de

persoas que non dominan suficientemente as linguas da comunidade autónoma (unha
mañá cada semana).

• Información e asesoramento, todas as tardes laborables, de 17:00 a 19:00 h.
• Clases de castelán, iniciación ao galego e de cultura social, todos os días laborables, das

17:00 a 19:00 horas.
• Axuda co papelame na sede, todos os días laborables, de 17:00 a 19:00 h.
• Formación en iniciación á informática, un día por semana, de 18:00 a 20:00 h.
• Repartimento de roupa e outros artículos de primeira necesidade, ocasionalmente.
• Orientación para a busca de recursos (aloxamento, alimentos etc.), derivando a outras

entidades que desenvolven estes servizos, todos os días laborables, de 17:00 a 19:00 h.
• Orientación sociolaboral sobre cursos de formación, busca de traballo e oportunidades

laborais: todos os días laborables, de 17:00 a 19:00 h.
• Sensibilización sobre a problemática da inmigración presente en España e tamén dos paí-

ses de orixe, en centros educativos, asociacións etc.

Precisamos…
Invitamos a todas as persoas solidarias a colaboraren no noso traballo, xa que a nosa aso-
ciación non ten persoal asalariado e todo o traballo se desenvolve a través de xente volun-
taria. Calquera colaboración será ben recibida e agradecida.

Contacta connosco: Papa Diop (622 117 128) e Rafa Sánchez (699 815 455)
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ASPANAES Sede Social A Coruña

Camiño da Igrexa, 40, baixo, 15009 A Coruña
Tel.: 981 130 044 / www.aspanaes.org

Que nos move?
Mellorar a calidade de atención e os servizos dirixidos ás persoas con trastorno específico
autista (TEA) e ás súas familias, e facilitar e potenciar o seu desenvolvemento integral,
mediante a posta en práctica de plans de vida de calidade individualizados e específicos que
cubran as características, necesidades e intereses de cada un dos nosos usuarios e usuarias.

Que facemos?
• Apoiar as actividades curriculares nos centros da entidade.
• Apoiar as actividades de inclusión social nos centros da entidade.
• Apoiar as actividades de lecer e tempo libre nos centros da entidade.
• Apoiar as actividades deportivas nos centros da entidade.
• Apoiar as actividades culturais nos centros da entidade.
• Apoiar as actividades medioambientais nos centros da entidade.
As actividades lévanse a cabo en horario de 10:00 a 17:00 h.

Precisamos…
Dadas as características das persoas con TEA,  os/as voluntarios/as poden ser tanto estu-
dantes como profesionais con formación en distintos campos básicos para poder darlles res-
posta ás súas necesidades con profesionalidade, e seguindo a misión, visión, principios, valo-
res e políticas da entidade.

Contacta connosco: Lorena Suárez Blanco



ASPRONAGA
Pérez Lugín, 10 (Cidade Xardín). 15011 A Coruña. Tels.: 981 145 796 e 687 468 018
www.clublogs.blogspot.com / www.aspronaga.org

Que nos move?
O noso fin último é acadar unha maior e mellor calidade de vida das persoas con discapacidade intelec-
tual e está inspirado nos principios de normalización, autonomía e integración social. A nosa misión defí-
nese como “promover e xestionar apoios e servizos personalizados ao longo do ciclo vital, que contribú-
an a mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e a das súas familias”.

Que facemos?
• Achegar información sobre actos, programas ou actividades que poidan ser de interese.
• Acompañamentos individuais ou en pequeno grupo en actividades de ocio ou en xestións cotiás.
• Participar no deseño dos plans de acción do servizo de ocio.
• Participar nos grupos de asesoramento e goberno de ASPRONAGA para achegar as túas ideas ou

experiencias.
• Acompañamento a grupos de persoas con discapacidade en viaxes e campamentos.
• Gozar de actividades variadas de ocio na comarca e con grupos de persoas con discapacidade intelec-

tual (paseos, visitas culturais, saír de marcha, ir ao fútbol, ao teatro, de rebaixas etc.)
• Apoiar os/as profesionais que traballan nas escolas deportivas (nos adestramentos e/ou acompañando

os equipos nas competicións).
• Acompañando os grupos que participan en vela adaptada e actividades ecuestres e apoiando ós profe-

sionais que dirixen o programa.
• Reunirnos os sábados pola tarde no noso club de ocio para pasar un anaco agradable falando, bailan-

do, preparando actividades ou tomando algo cos/as socios/as do club.
• Apoiar grupos en actividades de formación permanente en que se traballan conceptos académicos

básicos, habilidades da vida diaria ou inglés).
• Apoiar os/as profesionais dos grupos de teatro, ximnasia de mantenemento e bailes de salón.
• Acompañamento en actividades complementarias do servizo residencial (actos culturais, lúdicos, aseso-

ramento de imaxe persoal, xestións persoais etc.).

Precisamos…
En Aspronaga adquirirás un compromiso coas persoas con discapacidade achegando apoios diferentes
aos que presta un profesional: compartir una noite de ocio, acompañar ao ximnasio, mercar unhas entra-
das de cine, realizar unha viaxe…
Se desexas participar de xeito responsable e comprometido coas persoas con discapacidade, precisá-
moste.  Achégate a nós!

Contacta connosco: Iago Graña Menduiña
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Fundación Aván

R/ Falperra, 7, baixo (Juan Flórez / San Pedro de Mezonzo), 15005 A Coruña
Tel./ fax: 981 235 914. Horario: luns e martes, de 10:00 a 14:00 h e 
vernes de 16:00 a 18:00 h. voluntariado@avan.es  / www.avan.es   

Que nos move?
A Fundación AVAN é unha entidade sen ánimo de lucro que desenvolve as súas actividades no
marco sociosanitario. Formación, emerxencias e servizos sociais son as súas principais activi-
dades pero a Fundación AVAN foi creada para ser un punto de partida para calquera proxecto
que repercuta de maneira positiva na vida individual e colectiva do noso contorno.

Que facemos?
• Servizo de transporte adaptado acompañando a persoas da 3.ª idade desde os seus domici-

lios até os seus centros receptores. De luns a vernes, de 8:00 a 22:00 h.
• Servizos de risco previsibles como partidos de rugby, voltas ciclistas, feiras… en servizo de

ambulancia asistencial. Fins de semana xeralmente.
• Repartimento de alimentos os vernes pola tarde, de 18:00 a 20:00 h.
• Campañas de recollida/entrega de roupa e xoguetes segundo as tempadas.
• Cursos de formación nas áreas: sanitaria, servizos sociais, educación para a saúde e tempo

de lecer.
• Acompañamento a persoas da terceira idade nas súas casas de luns a vernes pola tarde.

Dependemos do horario das persoas usuarias.
• Proximamente “Proxecto Paraugas”, consistente en repartir e recoller mantas para as 

persoas sen fogar polas noites e servirlles algo de cear e a posibilidade de iren a un albergue
ou piso de acollida. Todos os días, de 8:00 a 9:00h. e de 22:00 a 00:00 h.

Precisamos...
Se es responsable, non che importa o traballo duro e o máis que pides é un sorriso... Benvido!
O voluntariado móvenos, súbete!

Contacta connosco: José Manuel Barbeito Illescas



Axuda en Acción

Rúa Francisco Mariño, 5, 2.º esqda, 15004 A Coruña
Tel.: 981 133 737. Fax: 981 133 736
información@galicia.ayudaenaccion.org / www.ayudaenaccion.org

Que nos move?
Axuda en Acción é unha organización non gobernamental de desenvolvemento (ONGD),
independente, apartidista e aconfesional que ten por obxectivo principal apoiar os nenos e
nenas, as súas familias e as comunidades que viven en situación de pobreza e exclusión, a
través da realización de proxectos autosustentables de desenvolvemento integral e activi-
dades de sensibilización, coa finalidade última de propiciar cambios estruturais que contri-
búan á erradicación da pobreza.

Que facemos?
• Representación de Axuda en Acción en redes e plataformas con outras organizacións.
• Impulso das campañas de sensibilización e participación nas accións de mobilización

social e incidencia política.
• Colaboración na obtención de fondos para financiar proxectos de desenvolvemento.
• Ampliación da nosa base social de colaboradores e colaboradoras.
• Promoción  do Comercio Xusto e o Consumo Responsable a través da sensibilización,

difusión e venda de produtos.
• Realización de actividades de sensibilización e educación para o desenvolvemento: en

centros educativos, exposicións, na rúa etc.

Precisamos…
O voluntariado de Axuda en Acción apoia os fins da organización. O seu labor céntrase nas
súas localidades, participando activamente, para transformar e mobilizar a sociedade civil; e
fomentar a corresponsabilidade social, co fin de contribuír á construción dunha cidadanía
crítica que actúe para lograr un mundo máis xusto. 
E todo o que ti queiras achegar!!

Contacta connosco: Ana M.ª García Fernández 
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Banco de Alimentos

Rúa Cardenal Cisneros, 65, baixo, 15007, A Coruña (zona da Sagrada Familia)
Tel.: 981 232 333. Fax: 881 898 806 / info@bancoruna.com

Que nos move?
O Banco de Alimentos da Coruña é unha entidade benéfica, fundada no ano 1994, xestionada
por persoas voluntarias, que ten como principal obxectivo loitar contra o malgasto de alimen-
tos e axudar as persoas máis necesitadas da nosa provincia. 
Para iso, recuperamos todos aqueles excedentes alimentarios que, aínda sendo aptos para o
consumo humano, non se comercializan por diversos motivos e redistribuímolos entre as dife-
rentes entidades asistenciais da provincia da Coruña.

Que facemos?
O Banco de Alimentos da Coruña distribuíu de xeito gratuíto máis de 5.575 toneladas de ali-
mentos, para intentar paliar as necesidades dos sectores máis desfavorecidos da nosa pro-
vincia, grazas á colaboración dos/as socios/as e ao traballo dos/as voluntarios/as que ofrecen
o seu esforzo e parte do seu tempo a tan nobre causa, cun horario acorde cos seus desexos
e posibilidades.

Precisamos…
Persoas solidarias dispostas a cederen unha parte do seu tempo libre para colaboraren na
organización e no repartimento de alimentos.

Contacta connosco: Rosa Lafuente (rosa.lafuente@bancoruna.com)



Cáritas Interparroquial de A Coruña

Pza. do Recife s/n, 15007 A Coruña (zona Juan Flórez)
Tel.: 981 269 839 / caritascoruna@terra.es / www.caritas.es

Que nos move?
Cáritas Interparroquial da Coruña está formada por 32 cáritas parroquiais do concello da
Coruña. Ten como principal obxectivo fundacional a axuda ao desenvolvemento integral da
dignidade humana de todas as persoas que se encontren en situación de precariedade
social. Un dos principais sinais de identidade é a súa opción decidida polo voluntariado. 

Que facemos?
• Información e asesoramento: en cada parroquia, existe un grupo de voluntarios/as, que

unha vez á semana atende as necesidades da parroquia e intenta cubrir as necesidades
básicas.

• Apoio en talleres e animación: nos distintos centros de Cáritas Interparroquial, hai volun-
tarios/as que apoian o traballo dos técnicos, os/as cales realizan distintas actividades
coas persoas usuarias como manualidades, taller de escritura-lectura, coro…

• Acompañamento para persoas maiores.
• Selección e repartimento de roupa, xoguetes, útiles de cociña etc. no roupeiro de Cáritas,

situado na Sagrada Familia.
• Tarefas administrativas: realizando sobre todo funcións de conserxe, atención telefónica,

fotocopias, envío postal… Esta actividade desenvólvese sobre todo polas mañás.
• Persoal sanitario: igual de importante é a contribución de enfermeiras e médicos que

dedican unhas horas pola mañá a realizaren pequenas actividades de seguimento sanita-
rio, charlas de sensibilización…

Precisamos…
Participa, tamén e cousa túa!!!

Contacta connosco: Vicente Iglesias Martelo
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CASCO 

Padre Sarmiento, 24,  baixo (Sta. Margarida), 15005 A Coruña
Tel.: 981 144 151 / comitecasco@mixmail.com

Que nos move?
O Comité Antisida da Coruña (CASCO) creouse no ano 1993 co obxectivo de ser un punto de
referencia para todas aquelas persoas que necesitasen axuda en calquera ámbito, tanto
médico coma xurídico ou social, relacionado co VIH ou coas enfermidades de transmisión
sexual (ITS).

Que facemos?
• Actividades de voluntariado no Punto de Calor. Axuda no local (sempre controlado polo

monitor correspondente) nas actividades que alí se desenvolvan, entre as que destacan:
repartimento de xiringas, preservativos, roupa e alimentos para consumir no local (café,
zume, galletas, cereais, froita…), control no servizo de ducha, información e asesoramento,
axuda para cubrir documentos, participación en actividades lúdicas no local: talleres de
informática, barro etc…

• Actividades de voluntariado no Piso de Acollida. Saídas lúdicas cos usuarios, tanto en
grupo coma saídas individuais: cine, teatro, espectáculos…, realización e apoio nos talleres
realizados no local coas persoas do piso: informática, teatro, barro, taller de alfabetización,
taller de xogos dinámicos…, acompañamento para realizar trámites administrativos cos
usuarios do programa: tramitación do DNI, solicitar a cartilla do INEM, solicitar a pensión,
solicitar cursos…

Precisamos…
Se es maior de idade, responsable, alegre, sensibilizada/o cos problemas sociais, respectuo-
sa/o e aberta/o, se che gusta o traballo en equipo, es dinámica/o, creativa/o e tes fortaleza de
carácter, non dubides en colaborar connosco!

Contacta connosco: Sonia Valbuena García  



Fundación Cibervoluntarios

Sede central. calle del Laurel, 21, 2.ºB, 28005 Madrid
Tel.: 659 966 856 / alejandra.betegon@cibervoluntarios.org / www.cibervoluntarios.org

Que nos move?
A Fundación Cibervoluntarios centra a súa misión en “conseguir que todas as persoas
teñan, por igual, a oportunidade de acceder, coñecer e utilizar as novas tecnoloxías co fin
de paliar a fenda dixital e fomentar a Sociedade do Coñecemento”.

Que facemos?
• http://www.cibervoluntarios.org Programa Cibervoluntarios/as
• http://www.centrosociodigital.org Rede social de dinamización e promoción dos telecen-

tros en zonas rurais
• http://www.cibermix.org Cibermix, a túa experiencia sociodixital interactiva
• http://www.e-stas.org e-STAS Symposium das Tecnoloxías para a Acción Social e o

Desenvolvemento
• http://www.evolucionaenred.org Programa de formación en TIC a pequenas asociacións

de toda España
• http://www.rscaescena.org “RSC a escena”
• Manexo de telefonía móbil (15 horas+reforzo de 4 horas)
• Seguridade na Rede para a Familia (charlas dunha hora)
• Charlas en centros educativos de información e sensibilización sobre a importancia de

empregar a rede de modo seguro, tanto a alumnado de 5º e 6º de primaria como aos pais
e nais dos alumnos e alumnas

Precisamos…
Os cibervoluntarios e cibervoluntarias son persoas capaces de axudar, cos seus coñece-
mentos, entusiasmo e participación, ao desenvolvemento da alfabetización dixital, especial-
mente a colectivos con poucas posibilidades de acceso e formación. Dan a coñecer, en per-
soa, as posibilidades que ofrece o uso das novas tecnoloxías dunha forma útil, sinxela e efi-
caz para o día a día, a través de cursos, charlas, conferencias, obradoiros, eventos, semina-
rios, entre outras actividades.

Contacta connosco: Alejandra Betegón Salamanca
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COGAMI

Avda. de Cádiz,1; Pl: 1.ª; L:2, 15008 A Coruña
Tel.: 981 231 105 / cogamico@cogami.es

Que nos move?
Ten como finalidade a integración social das persoas con discapacidade da Comunidade
Autónoma de Galicia, para o cal promove e coordina un movemento asociativo con obxecti-
vos e valores similares, á vez que presta unha serie de servizos totalmente gratuítos para as
persoas con discapacidade e as súas familias.

Que facemos?
• Acompañamento dentro e fóra do domicilio: campamentos, natación terapéutica, ocio e

lecer, integración laboral, apoio educativo, xestións administrativas etc.
• Programas de sensibilización ao conxunto da sociedade como o Proxecto de Accesibilidade

e Consumo, o de Concienciación e Sensibilización Social (CONSENSO) e o de Aparco con
Conciencia (APARCO).

• Proxecto Gavea: pretende darlles, ás persoas con discapacidade, a oportunidade de se
achegaren ao deporte náutico e, máis concretamente, ao mundo da vela.

• Programa de vacacións: ten como finalidade proporcionar unha experiencia de vida diferen-
te, nun medio ambiente mozo, onde se intenta conseguir unha maior capacidade de sociali-
zación e de estimulación da súa autonomía persoal, a través da realización de actividades
lúdicas e deportivas.

Precisamos…
Os proxectos de voluntariado que se desenvolven a través de COGAMI tratan de potenciar as
capacidades das persoas, fomentando, deste xeito, a autonomía e independencia destas.
Precisamos da túa colaboración, chámanos.

Contacta connosco: Elena Antelo e Sonia Míguez



Colectivo Moucho

Sede: rúa Azahar, bloque 48, 8, local 8-baixo, (Barrio das Flores), 15008, A Coruña
Tels.: 881 926 467 e 637 445 156 / colectmoucho@hotmail.com

Que nos move?
É unha asociación de usuarios e usuarias, ex-usuarios/as e técnicos/as en drogodependen-
cias con 10 anos de experiencia no campo das drogodependencias e noutros temas asocia-
dos. Pretendemos mellorar a vida do/a usuario/a de drogas no ámbito sanitario, laboral e
social.

Que facemos?
• Asesoramento e acompañamento: isto inclúe os aspectos médico, social, laboral, xudicial

etc. Precisamos condutores para realizarmos esta actividade.
• Charlas sobre drogas e sobre VIH en centros de ensinanza e cinefórum.
• Saídas e actividades lúdico-culturais: paseos pola cidade, visitas a museos, concertos,

cine, teatro etc.
• Os almorzos e merendas de Moucho: ao local acoden regularmente entre catro e dez usua-

rios/as para almorzar, ler a prensa, ver a tele, charlar con outros iguais etc.
• Talleres de informática (en preparación).
• Programa de intercambio de xiringas (PIX) no poboado chabolista de Penamoa: realízase os

sábados pola mañá, día que sobe un equipo de 2-3 persoas. 
• Repartimento de preservativos: lévase a cabo tanto no local de Moucho como en distintos

locais de ocio da Coruña, en clubs de intercambio e para poboación de alto risco, unha ou
dúas veces ao mes.

• Limpeza de picaderos: trátase de limpar as zonas de consumo de drogas.
• Talleres de formación: talleres de prevención de riscos e redución do dano en consumido-

res/as de drogas; talleres de VIH/SIDA; talleres sobre ITS; e taller de sexualidade (unha vez
ao mes).

Precisamos…
Buscamos persoas dinámicas, que queiran ceder parte do seu tempo para axudar a outras
persoas. Precisamos xente que saiba traballar en equipo. Calquera pode colaborar con
Moucho, non se precisa máis que un par de horas á semana e ganas de facer algo polos
demais.

Contacta connosco: Ana M.ª Naya Touriño
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COSOPGA, Centro Multidisciplinar 
de Apoyo a la Mujer

Vila de Miño,17, baixo, Eirís, 15009, A Coruña  
Tels.: 981 976 315 e 698 153 943 / cosopgal@gmail.com
http://nicontigonisinmi.blogspot.com/

Que nos move?
Cosopga é un centro multidisciplinar de apoio á muller que ten como obxectivo principal pro-
mover a igualdade, a liberdade, o desenvolvemento e a paz para todas as mulleres vítimas de
violencia de xénero e o seu contorno. Pretendemos traballar para conseguir a normalización
da vida das usuarias, desde a prevención, o apoio e a información e sensibilizar en informar a
sociedade da problemática que nos ocupa.

Que facemos?
• Sensibilización e concienciación cidadá: dando información e concienciando a sociedade

da problemática existente en relación coa violecia de xénero. Tres días á semana, de luns a
venres, en horario de mañá ou tarde.

• Prospección en empresa: informando as empresas das bonificacións por contratación de
mulleres en risco de exclusión social (como son as mulleres vítimas de violencia de xénero).
Tres días á semana, de luns a venres, preferiblemente en horario de mañá, para visitar as
empresas.

• Asesoramento e apoio psiquiátrico: cada 15 días, no local ou a través do teléfono ou do
correo electrónico.

• Apoio informático para tarefas puntuais.

Precisamos…
Se es unha persoa que queres comprometerte coa realidade destas mulleres vítimas de vio-
lencia de xénero e tes capacidade de traballo en equipo, capacidade de adaptación e apren-
dizaxe, iniciativa, respecto, tolerancia e unha actitude solidaria… e queres cooperar con
outras persoas da nosa asociación, invitámoste a te incorporares como voluntario ou volunta-
ria. 

Contacta connosco: Belén López Cillero



Cruz Vermella Española
R/ Cruz Vermella, 1, 15002 A Coruña (zona de Zalaeta). Tel.: 981 221 000 (ext. 1039)
lacoruna@cruzroja.es / www.cruzvermella.org

Que nos move?
A Cruz Vermella naceu na Coruña no ano 1960, co obxectivo de asistir os feridos de guerra, foren do
bando que foren pero actualmente a súa actividade abrangue moitas áreas: intervención social con
persoas vulnerables, prevención e prestación de socorros terrestres e marítimos, cooperación interna-
cional, protección do medio ambiente, promoción da saúde etc.

Que facemos?
• Atención e acompañamento a persoas maiores ou dependentes nos seus domicilios, en horario que

se deberá concertar cos usuarios ou usuarias.
• Apoio nas actividades do centro de día para persoas maiores, como: obradoiros de memoria, ani-

mación do tempo libre e ensinanza do uso das novas teconoloxías ás persoas maiores, en diferentes
horarios, segundo as actividades.

• Apoio escolar con nenos e nenas en dificultade social ou na casa de familia. En horarios de tarde.
• Servizo de gardería en horario de tardes.
• Axuda a inmigrantes: español para estranxeiros e actividades culturais e de ocio.
• Traballo con persoas sen fogar, en horarios de mañá ou de tarde.
• Servizo Municipal de Urxencias Sociais, en horarios de 18:00 a 24:00 h.
• Atención telefónica en teleasistencia, emerxencia e información, polas tardes.
• Prevención en concentración de persoas, preferentemente na fin de semana.
• Atención a vítimas tanto en mar como en terra; en horarios dependentes das necesidades.
• Actividades educativas en centros de ensino nas áreas de promoción da saúde e prevención de

condutas violentas, en horarios de mañá.
• Campañas promover a igualdade de xénero, contra a violencia de xénero e promovendo a saúde.
• Animación hospitalaria, no Hospital Materno Infantil, de mércores a domingo de 17:00 a 19:00 h.
• Sensibilización social nas áreas de cooperación internacional, saúde e medio ambiente: campañas

puntuais que se realizarán en distintos horarios, dependendo das actividades.
• Actividades de promoción do voluntariado: actividades de divulgación, captación e acollida de

voluntariado, sen horario determinado.

Precisamos…
Calquera persoa, a partir dos 16 anos, pode ser voluntaria, só necesita encontrar a tarefa axeitada e
saber como levala a cabo, para o que recibirá a formación necesaria. A decisión de ser voluntario ou
voluntaria debe ser libre, resultado dunha reflexión persoal, e terase que asumir un compromiso de
permanencia e dedicación, que poderá variar dependendo da situación persoal, a dispoñibilidade e as
necesidades de Cruz Vermella.

Contacta connosco: Mercedes Domazo Zas
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DOWN CORUÑA

Rúa Xazmíns, bloque 50, 134-137, 15008 A Coruña. Tel.: 981 263 388
asociacion@down-coruna.com / gestion@down-coruna.com / www.down-coruna.com

Que nos move?
A asociación Down Coruña é unha entidade, declarada de utilidade pública, con personalida-
de xurídica propia e sen ánimo de lucro, promovida por un grupo de pais e nais interesados
no fomento, divulgación e realización de todas cantas actividades contribúan á mellora da
calidade de vida das persoas con síndrome de down e procuren a súa plena integración fami-
liar, social, educativa e laboral.

Que facemos?
• Actividades de ocio e tempo de lecer. A asociació Down Coruña precisa, no seu servizo de

ocio, o apoio de voluntarios e voluntarias para o  acompañamento en saídas de fins de
semana, tanto diúrnas como nocturnas, co fin de fomentar a integración dos nosos usuarios
e usuarias en ambientes normalizados. O abano das actividades é moi aberto e pode ser
desde rutas de sendeirismo, asistencia a concertos, obras de teatro, cine, ceas ou mesmo
incluso saídas pola noite.

• Actividades deportivas. A asociación Down Coruña precisa, nas actividades deportivas que
leva a cabo, a colaboración de voluntarios e voluntarias para o acompañamento e participa-
ción nelas. Estas actividades abarcan desde a natación, fútbol, baloncesto ou calquera
outra actividade física e deportiva. Poderán ter lugar durante a semana (horario de tarde),
incluíndo sábados ou domingos.

Precisamos…
Buscamos xente nova con carácter extrovertido, alegre, con iniciativa e con ampla 
motivación, preferentemente persoas con experiencia no ámbito da discapacidade intelectual
ou que teñan interese neste campo (profesionais ou estudantes de INEF, mestres en 
educación física ou persoas con formación nestas disciplinas) mais este non é un requisito
indispensable.

Contacta connosco: Ana Belén Galdo Espada



Ecodesarrollo Gaia

Rúa de Antonio Pereira, 3, baixo, 15007 A Coruña (barrio da Sagrada Familia)
Tels.: 881 898 861 e 629 817 581. Fax: 981 907 817
edginforma@gmail.com  / http://gaiadiaadia.blogspot.com

Que nos move?
Ecodesarrollo Gaia é unha organización non gobernamental para o desenvolvemento sus-
tentable nacida en 1992 ao amparo da Conferencia das Nacións Unidas CNUMAD Río-92, e
que lle debe o seu nome á acepción da palabra grega “Terra Nai”. Traballamos no marco
dos  Dereitos Humanos, a Paz e a Non Violencia, a Igualdade de Oportunidades de xénero,
a Defensa do Medio Ambiente, a Sustentabilidade, a Equidade Norte-Sur e a Equidade
Interxeracional coa inmigración e en proxectos de codesenvolvemento-cooperación interna-
cional.
As nosas finalidades pódense concretar en: traballar, dentro das nosas capacidades, no
tránsito cara a un modelo social máis solidario. 

Que facemos?
• Clases de alfabetización en castelán en dous niveis: perfeccionamento e clases específi-

cas para mulleres marroquís e brasileiras, de 10.30 a 20.30 h, de luns a venres 
• Alfabetización e perfeccionamento informático
• Clases de apoio escolar para nenos e nenas coruñeses.
• Campamento xuvenil pola paz, a igualdade e a sustentabilidade (2 meses) 
• Atención a monomarentais e bebés /mozos 

Precisamos…
Honestidade, optimismo activo, sensiblidade empática, simpatía, sentido do humor e coñe-
cementos específicos.

Contacta connosco: Guillermo Fernández-Obanza
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Ecos do Sur
R/ Ángel Senra, 25, 1.º, 15007 A Coruña. Tel.: 981 150 118 /
ong@ecosdosur.org / www.ecosdosur.org

Que nos move?
Ecos do Sur desenvolve as súas actividades, de cara á integración do colectivo inmigrante, na comuni-
dade autónoma galega, e ten, entre outras finalidades, segundo os seus estatutos, a “concienciación da
sociedade sobre o problema dos refuxiados, inmigrantes, emigrantes retornados e outros colectivos en
risco de exclusión social, así como a axuda para acadar a súa inserción e promoción a tódos os niveis
na sociedade galega, incidindo preferentemente nos colectivos con maior risco de discriminación: mulle-
res, infancia, parados de longa duración e outros”.

Que facemos?
• Clases de español, alfabetización de adultos. A colaboración é dun ou dous días á semana, e non

supera as tres horas semanais.
• Clases de informática. A colaboración é 1 ou 2 días á semana, e non supera as tres horas semanais.
• Acompañamento sanitario para a realización de trámites sanitarios, a citas médicas ou a realizar pro-

bas sanitarias.
• Proba de tuberculose: precísase persoal técnico sanitario (enfermeiras/os), interesadas/ os en colabo-

rar na realización da proba e lectura do Mantoux á poboación migrante. A colaboración é dun ou dous
días á semana cada quince días, e non supera as tres horas semanais, nas semanas activas.

• Acompañamentos sociais (trámites: empadroamento, obtención da tarxeta sanitaria, alta como
demandante de emprego…) a recén chegados a realizar trámites administrativos básicos como empa-
droarse, darse de alta no INEM, solicitar a tarxeta sanitaria… A actividade será de carácter puntual. 

• Acompañamento a mulleres víctimas de violencia de xénero a centros de saúde, comisaría de policía,
xulgado, casas de acollida, centros de información á muller,... Esta actividade é de carácter puntual.

• Mediación intercultural e tradución: precísanse persoas con coñecementos de diferentes idiomas (chi-
nés, árabe, francés…) para realizar labores de tradución e interpretación, ben acompañando puntual-
mente persoas con dificultades de comunicación ou ben traducindo materiais informativos e/ou forma-
tivos. As actividades serán de carácter puntual. A tradución poderíase realizar a través de voluntariado
virtual.

• Sensibilización, Colaboración puntual en actividades de sensibilización, realizando actividades intercul-
turais, informando sobre as actividades que desenvolve a ONGD, captando socios ou vendendo mer-
chandising da entidade. Xeralmente, dedícase unha mañá ou unha tarde de forma puntual.

Precisamos…
Para colaborar con Ecos do Sur, pode achegarse calquera persoa, é indiferente a idade ou a formación, 
o máis importante é que teña tempo para os demais. Se unha persoa conta cunha formación determina-
da, pode realizar unha actividade relacionada con ela ou calquera outra que se lle ocorra para botar 
unha man.

Contacta connosco: Maira Barbero Cancelo



Fundación Entreculturas-Fé y Alegría

Rúa Fonseca, 8, 15004 A Coruña. Tel.: 981 216 858. Fax: 981 216 868
acoruna@entreculturas.org / www.entreculturas.org

Que nos move?
Entreculturas é unha ONG xesuíta para a educación e o desenvolvemento dos pobos. Como
dereito humano fundamental, para Entreculturas a educación representa a principal ferramenta
para conseguir a xustiza social e erradicar a pobreza. Entreculturas cre firmemente que educar
é dar oportunidades e, por iso, apoia accións, proxectos e actividades que promoven a educa-
ción nos lugares máis empobrecidos de América Latina, África e Asia. 

Que facemos?
• Equipo de educación: inclúe a impartición de obradoiros en centros educativos, a formación

do profesorado e charlas de sensibilización. Tamén ten ao seu cargo a difusión das redes
solidarias promovidas por Entreculturas entre centros educativos, familias e persoas compro-
metidas coa xustiza social e a loita contra a pobreza a través da rede social: www.redentre-
culturas.org. Colabora na difusión na Coruña da Campaña Mundial pola Educación e organi-
za, con outras organizacións, os actos da Semana de Acción Mundial pola Educación e na
Rede Solidaria da Mocidade, programa de participación xuvenil presente en máis de 20 cen-
tros galegos e que Entreculturas desenvolve en Galicia desde 2005. 

• Responsabilidade social corporativa: colaboración na sensibilización e implicación de empre-
sas privadas cos proxectos e campañas de Entreculturas: Doa o teu móbil!; voluntariado cor-
porativo; tarxetas de Nadal…

• Campañas e socios: colaboración coa difusión das campañas de sensibilización de
Entreculturas: volta ao cole, menores soldado… e coa captación de socios/as e doadores/as.
Organización do domingo solidario, da cea solidaria, da semana de Entreculturas…

Precisamos…
Búscase un voluntariado comprometido coa xustiza e a loita contra a pobreza e que crea no
valor da educación como dereito humano fundamental. Co voluntariado, Entreculturas promove
a transformación persoal e social a partir de experiencias significativas de formación e servizo. 

Contacta connosco: José Luis Presedo Díaz
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Enxeñería Sen Fronteiras
Campus de Elviña, s/n, Escola Técnica Superior de Camiños Canais e Portos, (ETSCCP)
15071 A Coruña / info@galicia.isf.es / http://galicia.isf.es / http://esfgalicia.blogspot.com

Que nos move?
ESF, ou Enxeñería sen Fronteiras Galicia, é unha organización non gobernamental para o desenvolve-
mento (ONGD), que busca contribuír á construción dunha sociedade mundial xusta e solidaria poñendo
a tecnoloxía ao servizo do desenvolvemento humano. Pero sobre todo ESF é unha asociación de 
persoas, con pensamentos e sentimetos distintos, que traballan xuntas e achegan as súas opinións e
coñecementos coa finalidade de transformaren a sociedade.

Que facemos?
ESF está presente en distintas cidades, onde se constitúe unha especie de “sucursal” ou sede onde as
persoas adoitan dividírense en diferentes grupos de traballo:
• Actividades de Sensibilización: proceso divulgativo que consiste na realización de  actividades que

pretenden darlle a coñecer á xente a información do que está a acontecer no mundo.
• EPD (Educación para o Desenvolvemento): este grupo encárgase da organización, xestión e coordina-

ción da materia Introdución á Cooperación para o Desenvolvemento, coa que se persegue contribuír á
concienciación da comunidade universitaria.

• GAT (Grupo de Administración e Tesouraría): equipo que xestiona a parte económico-financeira de
ESF-Galicia.

• GSI (Grupo de Sistemas Informáticos): responsable da formación e do soporte técnico de ESF.
• Actividades de voluntariado: "Grupo encargado de difundir o voluntariado coma un fin en si mesmo e

non coma un medio, que busca integrar e formar as persoas en coherencia coa esencia de ESF".
• Proxectos: son planificacións para asegurar o acceso da poboación dun país en desenvolvemento a

uns servizos ou unhas necesidades básicas. As súas fases céntranse na planificación, na construción
e na mellora das infraestruturas, e paralelamente capacitación, formación e participación dos habitan-
tes da zona ou da comunidade.

Precisamos…
Para que unha sociedade cambie, é necesario que as persoas que a forman tamén o fagan. Por iso,
ESF aposta polo voluntariado como unha actividade transformadora en si mesma. A capacidade de
poñer a tecnoloxía ao servizo do desenvolvemento humano é de todo o mundo, dado que a educación
e a conciencia social é algo inherente a toda ONGD. Calquera persoa pode ter algo que achegar neste
sentido, tanto profesionais da Socioloxía, da Economía, do Ensino, do Periodismo, da Psicoloxía…,
coma sen estudos universitarios. Abonda con ter unha conciencia crítica e ganas de investir unha
pequena parte do noso tempo.

Contacta connosco: Paola Mondaca González



Equus Zebra
Rúa de Antonio Pedreira Ríos, 24, baixo, barrio da Agra do Orzán, 15010 A Coruña
Tel.: 881 898 930, extensión 16 / sensibilizacion@equuszebra.es / www.equuszebra.es

Que nos move?
Equus Zebra é unha ONGD sen ánimo de lucro, aconfesional e apartidista, creada en Galicia no ano
2000. Traballamos pola integración das persoas inmigradas e das persoas en situación de vulnerabilida-
de social a través de accións de sensibilización, acollida, formación, orientación laboral, asesoramento
xurídico e atención psicolóxica. Ademais, contribuímos ao desenvolvemento económico e social de paí-
ses empobrecidos mediante proxectos de cooperación internacional, así como ao envío de axuda
humanitaria.

Que facemos?
• Clases de castelán (niveis de alfabetización, iniciación e avanzado): de luns a xoves, 

de 10:00 a 12:00 e de 16:00 a 18:00 h
• Clases de galego: os mércores e os venres de 18:00 a 19:30 h
• Clases de informática: os luns, martes e xoves, de 17:00 a 18:30 h
• Clases de inglés: os luns e os venres, de 16:30 a 17:30 h
• Curso de habilidades sociais: puntual
• Apoio escolar aos fillos e ás fillas de persoas inmigradas: os venres, de 16:30 a 18:30 h
• Apoio no Departamento de Financiamento Económico: de luns a venres, de 10:00 a 14:00 e de 16:00

a 20:00 h
• Apoio no Departamento de Acollida con tarefas administrativas: de luns a venres polas mañás, de

10:00 a 14:00 h
• Apoio no Departamento de Asesoramento Xurídico-Legal: de luns a venres, de 11:00 a 14:00 h
• Acompañamento por parte dun intérprete/tradutor: puntual
• Repartimento de alimentos doados polo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño: cada 4

meses
• Participación en campañas de sensibilización (Campaña de prevención do VIH, Día de África, Día

Mundial contra a Violencia de Xénero…): puntual.

Precisamos…
O perfil do voluntariado é moi amplo. Aínda que para desenvolver aquelas actividades de apoio aos
diferentes departamentos se require unha formación relacionada coas actividades en cuestión, cremos
que o prioritario á hora de facer voluntariado é estar concienciado/a coas inxustizas e comprometido/a
co intento de mudar as cousas para mellor con pequenos xestos. 

Contacta connosco: Verónica Verdía Varela 
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Fundación Érguete – Integración

Rúa de Azahar, bloque 48, 10, baixo, 15008 A Coruña
Tel.: 881 896 801 / sisifocoruna@mundo-r.com / www.fundacionerguete.org

Que nos move?
Somos unha fundación sen ánimo de lucro de ámbito autonómico, que traballa para facilitar a
integración sociolaboral de persoas en tratamento de deshabituación, exreclusos, persoas
que cumpren terceiros graos, mulleres con dificultades de inserción sociolaboral, parados/as
de longa duración, e fomentar, ao mesmo tempo, a súa integración no seu municipio de resi-
dencia.

Que facemos?
• Programa SÍSIFO: funcións de axuda no servizo de alimentos, lavado e entrega de roupa…
• Recurso de calor e café, en horario de 9:30 a 14:00 h, atendido por profesionais, cos servi-

zos de: almorzos, ducha, roupeiro, lavandaría e armario.
• Punto de Intercambio de Xiringas (PIX) e material preventivo, preservativos, información e

asesoramento sobre recursos e cuestións de saúde, derivacións, acompañamentos, visitas
hospitalarias, cursos de Educación para a Saúde (certificados de interese sanitario).

• Intervención en medio aberto no poboado de Peñamoa, nunha unidade móbil atendida por
profesionais, con servizos de: captación activa, PIX e entrega de material preventivo, pre-
servativos, información e asesoramento sobre recursos e cuestións de saúde, motivación
para a adopción de comportamentos de menor risco e para o achegamento aos recursos
asistencias, hidratación, alimentación e limpeza.

• Orientación laboral.

Precisamos…
Requírese formación específica en drogodependencias, habilidades sociais e bo trato con
persoas drogodependentes e enfermos/as duais etc.

Contacta connosco: Mónica Canedo



Federación de Asociacións de 
Persoas Xordas de Galicia, F.A.X.P.G.

R/ Félix Estrada Catoira, 3, baixo dta., 15007 A Coruña (zona de Catro Camiños- San Pedro
de Mezonzo). Tel.: 981 169 336 / gelipose@faxpg.es / www.faxpg.es

Que nos move?
A F.A.X.P.G. ten como misión favorecer o desenvolvemento global das persoas xordas de
Galicia en condicións de accesibilidade universal e igualdade de oportunidades. Neste
marco, o voluntariado xorde como forma de eliminación do illamento social e comunicativo
en que viven as persoas xordo-cegas e as persoas xordas en situación de exclusión social.

Que facemos?
• Acompañamentos periódicos (semanais, quincenais, mensuais, en función da demanda e

da disponibilidade de persoas voluntarias) a domicilio o no seu contorno próximo para
realizar actividades de lecer.

• Encontros grupais provinciais para o desenvolvemento de actividades específicas.
• Encontro autonómico anual de persoas xordo-cegas.
• Acompañamentos que permitan a súa participación nas actividades organizadas polo

movemento asociativo da comunidade xorda.
• Actividades de información, difusión e sensibilización sobre a situación destes colectivos.
• Cursos de formación e capacitación de voluntarios e voluntarias.

Precisamos…
A F.A.X.P.G. necesita voluntarios e voluntarias que teñan capacidade e habilidades para a
comunicación non verbal e, de forma específica, que coñezan a lingua de signos española e
os sistemas alternativos de comunicación con persoas xordo-cegas.  
Persoas dinámicas, con iniciativa e creatividade, que, ademais de acompañalos nas activi-
dades propostas pola propia persoa xorda ou xordo-cega, poidan ofrecer outras alternativas
de ocio descoñecidas para elas e axustadas ás súas necesidades específicas de comunica-
ción.

Contacta connosco: M.ª de los Ángeles Pose Vilas
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Asociación Cultural e Pedagóxica Gamelán
R/ Coronel Calaza, 11, baixo, 15002 A Coruña (Monte Alto). Tel.: 981 918 112
asociacion@gamelan.es / http://www.gamelan.es

Que nos move?
Gamelán é unha asociación sen ánimo de lucro que trata de lles dar solucións ás familias que precisan
apoio para educar e coidar os seus fillos nos momentos en que estes non están na escola, potenciando
un lecer alternativo e saudable e favorecendo a conciliación da vida familiar e laboral.
Gamelán ten como finalidade última mellorar a calidade de vida das persoas, especialmente das máis
novas e menos favorecidas, poñendo para iso ao seu alcance a cultura e as actividades culturais. A
música constitúe un dos nosos eixes temáticos prioritarios. Así mesmo, traballamos na integración de
nenos e nenas con discapacidades ou en risco de exclusión social.

Que facemos?
• Apoio escolar todas as tardes, de 16:00 a 20:00 h
• Técnicas de estudo todas as tardes, de 16:00 a 20:00 h
• Desenvolvemento de habilidades sociais para nenas/os
• Pedagoxía Terapéutica
• TDAH. Diagnose, tratamento e apoio psicolóxico
• Obradoiros de autoestima: “Aprende a sentirte ben”
• Obradoiros de música: violín, frauta, guitarra, violonchelo, piano, linguaxe musicual, música e move-
mento
• Alfabetización para adultos e persoas inmigrantes
• Cursos de formación do voluntariado
• Cursos de formación en animación e tempo libre
• Cursos de formación permanente do profesorado
• Obradoiros de creatividade
• Campamento urbano de Nadal, do 23 de decembro ao 8 de xaneiro
• Campamento urbano de verán, desde xuño até setembro

Precisamos…
Participa con nós! Se tes un proxecto, unha idea, a ilusión por facer actividades ou queres coñecer a
experiencia de ser voluntario, aquí tes unha porta aberta: Gamelán.
Persoas coma ti con gañas e ilusións fan que poidamos cumprir o noso obxectivo de lles facilitar a vida
a moitas familias da nosa cidade. Persoas do ámbito das Ciencias da Educación, logopedas, da
Pedagoxía, Psicoloxía, Socioloxía, educadores sociais, técnicos e técnicas en animación sociocultural,
integración ou monitores/as de tempo libre, profesionais ou afeccionados á música, ao baile, ao teatro…
Persoas. E ti, de quen vés sendo?

Contacta connosco: Pilar Cabrera Varela



GRUMICO, Grupo de Persoas 
con Discapacidade da Coruña

R/ Rafael Alberti, 10, baixo. 15008 A Coruña (zona de elviña, ao lado da Fonte das
Paxariñas)
Tel.: 981 135 151. Fax: 981 928 985 / trabajosocial@grumico.com / www.grumico.com

Que nos move?
GRUMICO Grupo de persoas con discapacidade da Coruña somos unha asociación sen
ánimo de lucro; a nosa finalidade é defendermos os intereses das persoas con discapacida-
de física, así como mellorarlles a calidade de vida, promocionando a súa propia recupera-
ción, rehabilitación e participación social.

Que facemos?
“Proxecto de acompañamento social”: POR UN SORRISO, FAITE VOLUNTARIO 
Acompañamento a unha persoa con discapacidade física un día á semana durante unha ou
dúas horas entre semana ou fin de semana; o horario axustarase á demanda do usuario e á
dispoñibilidade do voluntariado, o acompañamento  poderase realizar no fogar ou fóra del,
e realizaranse actividades como: charlar, xogos de mesa, ver unha película, ir pasear, tomar
un café, ir de compras etc. Estas actividades varían en función das necesidades do/a usua-
rio/a.

Precisamos…
Dispós dunha hora á semana do teu tempo? Con só esa hora, poderás colaborar connos-
co, precisamos persoas responsables e respectuosas, con habilidades na comunicación,
non importa a idade, o importante e a túa disposición: por un sorriso, faite voluntario/a.
• Dispoñibilidade: 1 ou 2 horas á semana 
• Características persoais: actitudes respectuosas, empatía, habilidades sociais e de comu-

nicación.
• Formación: Curso Básico de Voluntariado (que se realizará en GRUMICO, antes de come-

zar a actividade).

Contacta connosco: Laura Presedo Crujeiras
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IBS Padre Rubinos
Avenida Labañou, 10, 15011 A Coruña. Tel.: 981 251 998
ibsrubinos@gmail.com / www.padrerubinos.org

Que nos move?
O obxectivo último que persegue a institución coa súa xunta directiva á fronte, é prestarlles cada día un
mellor servizo aos seus usuarios e usuarias, intentando mellorar a vida diaria dos colectivos sociais máis
desfavorecidos. 
O Refuxio “o gran servizo que presta á sociedade coruñesa coa súa Casa aberta día e noite para recibir
a todos, sen máis instancias nin documentos que a propia necesidade e indixencia, que en moitos
casos non admite trámites nin dilacións…” 
Antonio Rubinos

Que facemos?
Residencia de ancians Padre Rubinos
• Comedor: apoio no servizo diario de comedor. Horario de luns a domingos ás 12:30 e 20:00 horas. 
• Recepción: Atención as visitas e contestación ás chamadas. Horario de tarde a partir das 19:00 h de

luns a domingos.
• Acompañamento dentro da residencia: para realizar calquera actividade lúdica, traballos manuais,

parola, manicura etc. Calquera día, tanto pola mañá coma pola tarde.
• Outras actividades: por exemplo, na cociña, na lavandería etc. Calquera día, sempre dependendo do

horario do servizo.
Albergue de transeúntes
• Comedor: apoio no servizo diario de comedor. Horario: de luns a sábado, ás 12:30 e ás 20:00 horas.

Domingos e festivos, ás 12:30 h
• Roupeiro: clasificación e selección de roupa e enseres para a vida cotiá. Horario de mañá e tarde, de

luns a venres.
• Calor e Café: Recepción e rexistro das persoas usuarias no servizo nocturno de calor e café. De luns a

domingo de 22:30 a 23:30h.
• Acompañamentos: horario en función das necesidades.
Escola Infantil M.ª del Carmen Cervigón
• Comedor: apoio no servizo diario de comedor. Horario: de luns a venres, ás 12:30 h. Tamén na limpeza

das mans, unha vez rematado o xantar.

Precisamos…
Calquera persoa, maior de idade, con gusto pola participación e con gañas de axudar, será benvida, e
as súas suxestións á hora de propor algunha actividade serán moi ben acollidas.

Contacta connosco: Pamela Bouza Gaudeoso



Intermón Oxfam

Rúa de Sta. Catalina, 16-20, 1.º B-C-D, 15003 A Coruña
Tel.: 981 213 363. Fax: 981 212 884  / rrhhcoruna@intermonoxfam.org

Que nos move?
Erradicar as causas estruturais que perpetúan situacións de pobreza e indignidade na pobo-
acións dos países do Sur.

Que facemos?
• Sensibilización e mobilización: realizamos accións de presión política destinadas a colecti-

vos con capacidade de decisión e promovemos o achegamento da realidade do Sur ao
Norte a través de información, campañas de mobilización social e propostas pedagóxicas. 

• Comercio Xusto: impulsamos unha relación comercial equitativa co Sur, que asegure unha
produción en condicións dignas, mediante o apoio a organizacións produtoras e a promo-
ción de novas canles de comercialización. 

• Acción humanitaria: atendemos poboacións afectadas por desastres naturais ou conflitos
bélicos. Prestámoslles atención ás necesidades inmediatas e traballamos na rehabilitación
socioeconómica e na reconstrución física das zonas afectadas, establecendo bases para
un desenvolvemento sustentable.

• Cooperación ao desenvolvemento: buscamos o desenvolvemento sustentable a partir do
traballo con organizacións locais. Os nosos proxectos e programas de cooperación abran-
guen ámbitos diversos, como a educación e a participación social.

Precisamos…
Todo tipo de perfil: calquera idade, credo, sexo ou procedencia. En IO integramos xente de
perfís diversos en postos diferentes, co obxectivo de ofertarmos o voluntariado máis típico,
como o voluntariado na nosa tenda de Comercio Xusto mais tamén en tarefas de xestión
(como, por exemplo tesouraría ou recursos humanos), sen esquecer os nosos equipos de
mobilización social, que levan a cabo o traballo de concienciación e incidencia política.

Contacta connosco: Jose Luis Quintela e Paula Veira
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Manos Unidas

Rúa do Marqués de Cerralbo, 11, baixo, 15001 A Coruña
Tel.: 981 205 659. Fax: 981 211 896. acoruna@manosunidas.org / www.manosunidas.org

Que nos move?
Somos unha organización non gobernamental para o desenvolvemento (ONGD), católica e de
voluntarios/as, que loita, desde a súa creación en 1960, contra a pobreza, a fame, a enfermi-
dade e o subdesenvolvemento.

Que facemos?
O noso traballo céntrase en dúas actividades complementarias:
• Sensibilización dos organismos oficiais e da poboación, que xeograficamente corresponde á

nosa delegación, para que coñezan e sexan conscientes da realidade dos países en vías de
desenvolvemento.

• Apoio e financiamento de proxectos, en África, América, Asia e Oceanía, que lles solicita-
mos aos Servizos Centrais entre todos os aprobados cada campaña, para colaborar co 
desenvolvemento dos pobos do Sur.

Precisamos…
A nosa motivación nace desde o máis profundo do noso ser: queremos ser a voz e a concien-
cia dos máis desfavorecidos. 
O voluntariado é unha opción que afecta toda a nosa vida e comprométenos a sermos unha
man aberta e xenerosa tendida cara aos nosos irmáns do Terceiro Mundo. 
Tratamos de achegar o noso esforzo, ilusión e traballo para conseguirmos unha nova civiliza-
ción do amor.

Contacta connosco: Alfredo Taracido Cayuela



Fundación Meniños
Avenida de Cádiz, 5, 2.º esqda, Edificio A Milagrosa, 15008 A Coruña. Tel.: 981 269 955
delegacion.coruna@meninos.org. www.meninos.org / www.mundodemilu.org

Que nos move?
Meniños é unha ONG independente que traballa para que os nenos, nenas e adolescentes que viven en
situación de dificultade social poidan exercer o seu dereito a medrar nunha familia que lles proporcione
seguridade e afecto. Para iso, leva a cabo diversos programas de intervención directa coas familias
(integración familiar, atención familiar, acollementos temporais e acollementos e adopcións especiais).

Que facemos?
• Apoio escolar: os destinatarios son nenos, nenas e adolescentes relacionados cos servizos de inter-

vención familiar que presta Meniños, que teñen esta necesidade e non contan co recurso de reforzo
escolar. 

• Promoción dos dereitos da infancia: colaboración no deseño, creación e execución de campañas e
actuacións de sensibilización sobre os dereitos da infancia: participación en charlas, mesas informati-
vas, eventos de sensibilización...

• Facendo familias: as persoas voluntarias ofrecen apoio na elaboración e execución de proxectos de
carácter educativo e preventivo relacionados cos dereitos da infancia. Poden colaborar na preparación
de materiais educativos e na difusión destes en colexios, ou participar puntualmente en actividades
con nenos e nenas.

• Mundo de Milu: para apoiar na difusión, actualización e dinamización do portal web educativo da fun-
dación (www.mundodemilu.org).

• Poderase participar na planificación e execución de actividades de difusión da web e actualización de
contidos.

• Apoio nas tarefas administrativas e de xestión: apoio ao equipo humano de Meniños na realización de
tarefas administrativas e de xestión, como: saídas para xestións administrativas, atención telefónica,
tratado de textos, depuración de bases de datos...

• Apoio informático: no desenvolvemento de aplicacións informáticas, na formación para o uso de equi-
pos ou no mantemento informático.

• Xestión bibliográfica e documental: para o mantemento dunha base de datos da biblioteca e para
apoiar a organización de arquivos documentais.

Precisamos…
Queremos que a persoa voluntaria na organización se sinta comprometida coa nosa misión e se identifi-
que cos valores organizacionais e comprometémonos coas persoas voluntarias a facilitarlles o desenvol-
vemento da súa actividade nas mellores condicións e a ofrecerlles a orientación que precisen.

Contacta connosco: Laura Fariña Pagés
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Nosotras Intramuros
Apartado 71, Sada, 15165 A Coruña. Tel.: 615 289 490
nosotras_intramuros@hotmail.com / http://chicass10.blogspot.com

Que nos move?
Visibilizar a situación de desigualdade e pobreza do colectivo de mulleres e nais con nenos de 0 a
3 anos nos módulos do centro penal de Teixeiro e desenvolver un proxecto de cultura en liberdade
dentro do centro penal, aprendendo a tomar decisións en equipo. Os proxectos danse a coñecer
nas redes sociais a través do blogue Mozas10, e desta forma, os contidos culturais que imos 
creando desde dentro pasan a formar parte da sociedade do coñecemento, especialmente, des-
toutras formas de cidadanía global. A internet permite traspasar os muros, e que a sociedade
coñeza a cara humana deste colectivo. 

Que facemos?
• Taller de alfabetización dixital os martes e os mércores, de 16:30 a 19:30 h, no centro penal de

Teixeiro. O marco de referencia é a Lei de educación, LOE, desde un punto de vista de xénero e
en contextos de privación de liberdade e de multiculturaridade. Cada taller adoita durar dous
meses e ao final exponse nun foro da cidadanía: Día da Ciencia na Rúa, Festival Muller
arte+parte, Festa da Liberdade de Expresión na Universidade de Santiago de Compostela etc. 
As metodoloxías son activas e todas as persoas que participan no taller deciden o seu desenvol-
vemento. 

• Saídas programadas coas mulleres do centro penal (Camiño de Santiago, actividades culturais
para presentar os contidos que imos xerando nos talleres etc.).

• Apoio e mediación con universitarios que desexan realizar traballos de investigación desde a
Universidade (proxectos de fin de carreira, prácticas, teses de licenciatura etc.). A asociación
apoia e axuda a estas tarefas e ofrécelles formación e cobertura legal, xa que é outra forma de
dar a coñecer a situación deste colectivo.

Precisamos…
Persoas adultas cualificadas profesionalmente en calquera ámbito do coñecemento e das novas
tecnoloxías, que estean convencidas dos dereitos humanos e queiran darlle a súa formación e
tempo a este colectivo excluído e marxinado socialmente. 
É fundamental saber e querer traballar en equipo e ter coñecemento de usuario nas redes sociais,
xa que toda a comunicación entre o voluntariado faise a través deste medio. Non dispomos de
domicilio social.

Contacta connosco: Pilar Mingote
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Oficina de Cooperación e Voluntariado

Facultade de Socioloxía, 1.º andar, 15071, campus de Elviña, A Coruña
Tel.: 981 167 000, exts.: 1752 ou 1752 / ocv@udc.es / www.udc.es/cooperacion

Que nos move?
A Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña é o servizo encargado
de xestionar, de coordinar e de potenciar os eidos do voluntariado social e da cooperación
para o desenvolvemento nesta universidade. Componse de dúas delegacións, unha no
campus de Elviña, na Coruña, e outra no campus de Esteiro, en Ferrol. 

Que facemos?
• Programa de voluntariado no centro de acollida de Bañobre. Horario: 

domingos, de 16:00 a 20:00 h
• Programa de voluntariado nas Rañas. Domingos de 15:30 a 18:00 h
• Programa de voluntariado no Portiño. Mércores de 16:00 a 18:00 h
• Programa de voluntariado no Fogar Santa Lucía. Venres pola tarde, de 17:00 a 19:30 h
• Programa de transeúntes e sen teito. Xoves, de 21:30 a 22:30 h
• Programa de voluntariado no Hospital Oncolóxico Rexional de Galicia

Xoves, de 17:00 a 19:00 h
• Programa de integración do colectivo inmigrante. Luns e mércores, de 17:00 a 19:00 h
• Actividades formativas: para a formación básica e específica do voluntariado universitario

e actividades de sensibilización en temas de educación para o desenvolvemento. 

Precisamos…
Se tes entre 18 e 35 anos, animámoste a colaborares nos proxectos de voluntariado da
Oficina de Cooperación e Voluntariado. De ti depende facer una sociedade máis xusta e 
igualitaria.  

Contacta connosco: Lorena Rilo Pérez e Luis Hervella Nieto
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ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA
OJE CORUÑA 

Rúa de Costa Rica, 2, soto D (zona de Juan Flórez), 15004  A Coruña
Tel.: 658 458 105 / http://ojecoruna.blogspot.com/  / ojecoruna@gmail.com

Que nos move?
A Organización Juvenil Española (OJE) somos unha organización de mozos e mozas e para
mozos e mozas, totalmente independente de calquera ideoloxía política ou relixiosa, que ocu-
pamos educativamente o noso tempo de lecer na realización de actividades variadas. O noso
obxectivo é formarnos como persoas e como membros da sociedade, fomentando a convi-
vencia, exercendo responsabilidades e colaborando na formación doutros mozo se mozas. O
servizo é a nosa meta, como reflicte o noso lema: “Vale quen serve!”.

Que facemos?
• Realización de actividades no noso local os sábados, de 17:00 a 20:30. h
• Obradoiro de música e Banda de Cornetas, Tambores e Gaitas os venres de 18:00 a 20:00 h

e os sábados de 11:15 a 13:00. h, na Venerable Orde Terceira (Cidade Vella)
• Participación no Entroido coruñés coa nosa comparsa, Golfiños
• Rutas de sendeirismo dun día de duración
• Acampadas nas fins de semana, os días festivos e as vacacións
• Albergues formativos
• Competicións ao aire libre
• Acampadas de vela
• Campamentos de verán
• Formación continua do/a voluntario/a

Precisamos…
Persoas que estean dispostas a se formaren e a achegaren os seus coñecementos, colabo-
rando coas finalidades da nosa organización. Mozos e mozas en xeral. Titulados no ámbito
do lecer, en actividades de aire libre ou aventura, en actividades deportivas etc. Mestres/as e
outros/as especialistas.

Contacta conosco: Enrique Fernández Díaz  e Rebeca González Liste

páxina 107



ONCE
Cantón Grande, 3, 15003 A Coruña. Tel.: 981 206 900 
voluntariado@once.es / www.once.es

Que nos move?
A ONCE ordena a súa actuación á consecución da autonomía persoal e plena integración das
persoas con cegueira ou deficiencia visual grave, velando, para o pleno desenvolvemento do
devandito precepto e para a implantación dunha política transversal que garanta a inclusión
social e a plena cidadanía na sociedade das persoas cegas e con deficiencia visual grave.

Qué facemos?
• Acompañamento aos servizos que presta a ONCE (consultas médicas, xestións administrati-

vas, compras, paseos polo seu ámbito etc.).
• Acompañamento a persoas adultas no seu domicilio.
• Cubrir impresos, follas de pedido etc, lectura de manuais e axuda na aprendizaxe da utiliza-

ción do equipamento ou ferramenta correspondente, lectura de correspondencia e de docu-
mentos privados, lectura de apuntamentos manuscritos e de apoio educativo ou de empre-
go.

• Apoiar a práctica deportiva grupal ou individual naqueles deportes (preferentemente de
base) que os/as afiliados/as demanden. Colaborar no acceso a instalacións deportivas e no
desenvolvemento no seu interior. Posibilitarlles ás persoas afiliadas as indicacións e referen-
cias necesarias en adestramentos e probas. Localizar os elementos e instrumentos deporti-
vos e aparellos persoais.

• Apoiar o/a afiliado/a na participación en actividades culturais-recreativas organizadas no seu
ámbito e colaborar na organización de actividades culturais, faladoiros, conferencias, cine-
fórum etc.

• Apoiar, coa súa experiencia sociolaboral, aqueles afiliados/as que comezan a súa andaina
profesional no mesmo posto ou sector para o que a persoa voluntaria está cualificada.
Apoiar, por parte de afiliados/as que desenvolvesen iniciativas de creación empresarial,
outros afiliados e afiliadas que vaian emprender a súa andaina profesional por conta propia.

Precisamos…
Neste servizo, pode colaborar calquera persoa física que, por libre determinación, sen mediar
obriga ou deber, queira dedicar parte do seu tempo a este tipo de actividades cívicas e
sociais.

Contacta connosco: M.ª Jesús Martínez Estrada (horario de 8:00 a 15:00 h)
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Asociación Benéfica Renacer da Coruña
R/ do Sarxento Provisional, 12, baixo, 15007 A Coruña
Tel.: 981 249 221. Fax: 981 242 466. renacer456@hotmail.com

Que nos move?
Renacer xorde no ano 1985 para lle dar resposta a unha necesidade social apremiante e que era a exis-
tencia de mozos e mozas sen familia e sen fogar que, logo de finalizaren a súa estadía nos centros de
menores, se vían destinados a viviren na rúa, coas consecuencias que iso implicaba: delincuencia, con-
sumo de alcol, drogas etc.
Co paso dos anos, o paro, a chegada masiva de inmigrantes sen recursos e a existencia de cada vez
máis persoas en situación de exclusión social por mor das drogas, xurdiu un perfil máis heteroxéneo
dos/as usuarios/as que chegaban demandando axuda.

Que facemos?
• Programa migración: a súa finalidade reside en integrar os inmigrantes e emigrantes retornados, que

están en situación de necesidade, nun ambiente digno, garantindo a satisfacción das súas necesida-
des básicas e traballando pola súa integración sociolaboral.

• Programa de acollida: destinado a lles proporcionar acollida e atención, psicolóxica e social, a persoas
sen fogar e con dificultades, en fogares da asociación

• Aloxamento en pensión completa, proporcionando tamén, na maioría dos casos, os útiles de aseo per-
soal e vestido, se os precisaren.

• Servizo de comedor na rúa Sarxento Provisional, 14 baixo, onde, atendendo e respectando as convic-
cións e crenzas de moitos inmigrantes, se lles ofrece un menú especial a aquelas persoas que, por
motivos de conciencia, non comen alimentos cárnicos, fundamentalmente de orixe porcina.

• Repartición de alimentos e vestiario a persoas e/ou familias en situacións de necesidade, desde o pro-
pio almacén da asociación.

• Axudas económicas para tramitar os documentos de regularización de inmigrantes acollidos e para
potenciar a mobilidade xeográfica que facilite a consecución dun emprego e axudas urxentes para o
pago de alugueres, electricidade, auga, farmacia etc. a familias en situacións límite.

• Axudas para a formación cultural e profesional co fin de facilitar a súa integración laboral: informática,
cociña, xardinaría, barbería, auxiliar de farmacia, albanelería, contabilidade, graduado escolar, ESO,
bacharelato e obtención de permisos de conducir. Tamén se destinaron axudas económicas para
adquirir libros de texto e material escolar para menores de familias en dificultade, para facilitar a súa
escolarización.

Precisamos…
Achégate e colabora!

Contacta connosco: José Fernández Pernas
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Solidariedade Galega

Praciña de San Roque, 1 (zona do Campo da Leña - 
praza de España), 15002 A Coruña
Tel.: 981 222 201 / soligalega@hotmail.com / www.solidariedadegalega.org

Que nos move?
Solidariedade Galega é unha organización non gobernamental para o desenvolvemento
(ONGD), de carácter laico e independente, que nace no ano 1997 debido á preocupación
dun grupo de profesionais galegos da sanidade pola situación sanitaria dos países do Sur.
O fin último é mellorar as condicións da saúde e prestar asistencia sanitaria especializada,
as persoas que viven en condicións de marxinalidade e exclusión social, nas zonas deprimi-
das dos países do Sur.

Que facemos?
• O envío de equipos médicos especializados: anestesia, cirurxía e ortopedia infantil, xine-

coloxía, pediatría, oftalmoloxía, odontoloxía, otorrino, medicina subacuática, matronas,
radioloxía, uroloxía, enfermaría… aos países do Sur.

• A formación sanitaria dos profesionais en América Latina.
• A realización de campañas de sensibilización e de educación para o seu desenvolvemento

en Galicia.

Precisamos…
O perfil do voluntariado que precisamos é o de profesionais sanitarios con experiencia clíni-
ca demostrable (médicos/as e enfermeiros/as), que estean dispostos/as a traballaren con-
nosco de forma altruísta e solidaria durante as súas vacacións. Son proxectos solidarios de
21 días de duración. Tamén é necesario que poidan participar nas tarefas de sensibilización
que realizamos en Galicia.
Así mesmo, precisamos voluntarios/as que poidan colaborar en tarefas administrativas da
ONG (contabilidade, informática, administración etc.), xa que ningún membro da xunta
directiva percibe ningunha remuneración.

Contacta connosco: Enrique Rodríguez Álvarez, os luns de 20:00 a 22:00 h

páxina 112







Solidariedade Internacional

Rúa da Cordelaría, 79, baixo, 15003 A Coruña. 
Tel.: 981 243 506. Fax: 881 897 751
voluntariado.coruna@solidaridadgalicia.org. www.solidaridadgalicia.org

Que nos move?
Solidariedade Internacional de Galicia é unha organización non gobernamental de desenvol-
vemento (ONGD) galega, de carácter laico, que promove a xustiza social a través de proxec-
tos de cooperación internacional, axuda humanitaria e de emerxencia, educación para o des-
envolvemento e sensibilización, comercio xusto e presión política.

Que facemos?
• Accións de rúa: celebración do Día do Comercio Xusto, A Noite Solidaria etc.
• Apoio e promoción de actividades de comercio xusto e consumo responsable: cáterings,

apoio en tenda, stands en feiras...
• Participación en campañas de sensibilización e educación para o desenvolvemento:

Pobreza Cero, Ciclos de Cine, actividades en centros educativos...
• Programa de voluntariado internacional Vacacións Solidarias, participando en proxectos de

cooperación ao desenvolvemento de Solidariedade Internacional de América Latina e África.

Precisamos…
Se es unha persoa activa, participativa, creativa, comprometida e tes inquietudes por cambiar
a inxustiza social que impera no noso mundo, es a persoa que precisa Solidariedade
Internacional de Galicia.
Polas propias características da entidade e as dinámicas de traballo desta, o voluntariado
atopará aquí un lugar onde poñer os seus coñecementos e habilidades ao servizo das áreas
de traballo da organización, en definitiva, da loita pola xustiza social.

Contacta connosco: Jorge Rodríguez Vázquez
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Asociación Provincial de Pensionistas 
y Jubilados de A Coruña, UDP

Rúa do Arco, 5 e 7, 1.º, 15003 A Coruña. Tels.: 981 227 667 e 981 217 143. Fax: 981 216 232
udpcoruna@hotmail.com / www.mayoresudp.org

Que nos move?
A  UDP persegue un mundo en que a idade non supoña unha razón de discriminación, onde
as persoas poidan gozar dunha xubilación sen preocupacións materiais, en que se lles asegu-
re a atención ás súas necesidades económicas, sanitarias, sociais..., un mundo en que se
respecte, considere e aproveite a experiencia que achega a idade. Procuramos construír unha
sociedade en que a solidariedade sexa a súa principal marca e en que non existan a soidade
nin o abandono.

Que facemos?
• Compañía: a persoas que viven soas nos seus domicilios e/ou residencias e non teñen a

posibilidade de se relacionaren con outras. Compañía para leriar, xogar, ler, transmitirlles
novas...

• Acompañamento: ao médico, facer xestións dalgún tipo, pasear, visitar algún coñecido...
• Xestións. Realizar pequenas xestións a persoas que non poden desprazarse, como recoller

receitas, documentacións, mercar a prensa ou xestións con entidades solidarias como reco-
llida de roupa...

• Pequenas reparacións: realizar pequenas reparacións domésticas nos fogares de persoas
maiores con problemas de saúde e soas, arranxar un enchufe, coser unha saba... 

• Animación social: realízanse actividades de animación e de cooperación social en centros
residenciais e institucións socioculturais (saídas, obradoiros...).

Precisamos…
Persoas maiores que desexen compartir o seu tempo con outras persoas e mellorar persoal-
mente co seu traballo de voluntariado sentindo que son útiles. As súas funcións son as de
apoiar a outras persoas preferentemente maiores e/ou nenos coa súa compañía e acompaña-
mento. Persoas mairoes que se encontren ben e que manteñan unha visión activa da vida.

Contacta connosco: Dolores Novo López e Eva Lodeiro Fernández
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Viraventos
R/ Emilio González López, 36, 1º B, 15008 A Coruña. Tel.: 881 924 518
info@viraventos.org / www.viraventos.org

Que nos move?
Viraventos é unha organización independente, privada e sen ánimo de lucro que traballa co
propósito de lograr un modelo de relacións máis xusto entre o Norte e o Sur, a través de dúas
vertentes diferentes de traballo: por un lado, a integración das persoas que chegan a Galicia
e, por outro, a cooperación ao desenvolvemento. En todo o seu traballo, fomenta a investiga-
ción e a formación, o cal será un dos principais sinais de identidade. 

Que facemos?
• Acompañamento institucional (ao médico/a, ao Concello…): cando for preciso.
• Clases de formación (idiomas, sociais, matemáticas, cultura xeral…): luns, martes, mércores

e xoves, de 16:00 a 20:00 h da tarde; e mércores e venres de 10:00 a 14:00 h.
• Acompañamento a visitas culturais e de ocio (visitas culturais, saídas, encontros multicultu-

rais…): sempre que se organicen.
• Organización e participación en eventos (eventos solidarios, exposicións fotográficas, pictó-

ricas, congresos…): sempre que se organicen.
• Participación en proxectos educativos, de integración e outros.
• Participación en actividades realizadas na ONGD (romarías, festa do Nadal…): sempre que

se organicen.
• Axuda na oficina, tanto en tarefas administrativas como en tarefas sinxelas e cotiás.
• Persoa/s que teñan furgoneta para poder facer o transporte do Banco de Alimentos á

ONGD.
• Responsable informático/a na ONG: participación nas redes sociais (actualización da páxina

wed de Viraventos e outros), deseño de carteis informativos. Sempre que se precise.
• Responsable de prensa: sempre que se precise.
• Entrenador dun equipo de fútbol: dous días á semana.

Precisamos…
Na ONGD Viraventos, precisamos persoas que teñan ganas e iniciativa, que persigan intere-
ses sociais como a integración do/a inmigrante a través de actividades ou tarefas que preci-
san responsabilidade e compromiso e que van ter como recompensa unha inmensa satisfac-
ción persoal.

Contacta connosco: M.ª Elena Andrade Rojo e Patricia Ares Díaz
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Voluntariado Social Fonseca

Rúa de Paio Gómez 16, 6.ºB, 15004 A Coruña. Tel. e fax: 981 224 435 
voluntariadofonseca@yahoo.es

Que nos move?
Naceu na Coruña en 1990, como resposta aos problemas sociais da nosa contorna inmediata.
A toma de conciencia desta realidade, de inxusta desigualdade de medios, de bens, de cultu-
ra, de servizos e de posibilidades, animounos a actuar para atallar esta situación desde a pro-
ximidade e o respecto.
Somos un grupo de persoas convencidas da importancia da acción solidaria, que comparten
un obxectivo común: “Contribuír activa e responsablemente nas solucións dos problemas dos
máis desfavorecidos; programando actividades, colaborando con outras iniciativas e implicán-
donos na tarefa de conseguirmos unha contorna máis humana”. 

Que facemos?
O noso campo de actuación foise especializando en función das demandas que nos chegan,
fundamentalmente, dos centro sociais municipais. Non renunciamos a prestar os nosos servi-
zos a calquera colectivo que o necesite, sempre que sexamos capaces de atendelos con
garantía. En ningún caso, podemos substituír a profesionais nin asumir riscos imprudentes. 
Fundamentalmente, traballamos nas seguintes áreas: 
• atención a anciáns 
• alfabetización de adultos 
• actividades de lecer e  acompañamento a discapacitados físicos e psíquicos
• clases de apoio a colectivos excluídos
• acompañamento a enfermos que viven en soidade
• acompañamento a revisións ou a rehabilitación
• asistencia no Hospital de Oza
• actividades de lecer con enfermos mentais
• colaboración co Fogar Santa Lucía/ Sen Teito.

Precisamos…
O perfil de voluntario/a é calquera persoa, home ou muller, de calquera idade, que teña dispo-
ñibles entre 1 e 2 horas semanais.
Para a área de discapacitados físicos, preferiblemente xente nova, dado que os/as
atendidos/as son mozos/as en cadeira de rodas.

Contacta connosco: M.ª Luisa Fernández-Aperribay Cagide
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É feliz o que soñando morre. Desgraciado 
o que morre sen soñar.
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Arquitectos Sen Fronteiras
Escola Técnica Superior de Arquitectura. Campus da Zapateira, s/n, 
15071 A Coruña, Tel.: 981 167 000 (ext 5033), Fax: 981 167 055. Móbil: 617 754 995
www.asfes.org / asfeg@coag.es / rd.asfgalicia@yahoo.es

Que nos move?
Contribuír a mellorar as condicións de vida daqueles colectivos especialmente vulnerables á
exclusión social por non ter cubertas as necesidades esenciais de habitabilidade, a través da
aplicación e transmisión dos nosos coñecementos específicos e denunciando os déficits de
habitabilidade, entendida como a contorna necesaria para lograr o pleno desenvolvemento
das capacidades que albergan comunidades e individuos. É aquela que colma as necesida-
des esenciais de acubillo, as urxencias residenciais do vivir: non só as que concirnen a mera
vivenda, senón tamén os espazos públicos, infraestruturas e servizos elementais.

Que facemos?
Ademáis do traballo realizado a través dos proxectos de cooperación ao desenvolvemento,
ASF tamén desenvolve o seu labor nos campos da denuncia social, a formación e a sensibili-
zación da sociedade. Por iso, en Galicia hai dous grupos de voluntariado: o de cooperación
local, que dá seguimento aos proxectos de sensibilización e de denuncia na cidade da
Coruña e arredores, actualmente empeñado nun proxecto de erradicación do chabolismo, e o
de cooperación internacional, neste momento dedicado ao 100% no seguimento dun progra-
ma en Guatemala, financiado pola Xunta de Galicia. Neste último grupo, existen diferentes
subgrupos que se ocupan de varios asuntos dentro do programa (deseño de vivendas, apoio
ao Departamento de Urbanismo da municipalidade guatemalteca, planificación e organización
de actividades etc.).

Precisamos...
Aínda que a maioría dos membros de ASF-E son arquitectos/as, a organización está aberta á
participación de toda aquela persoa que teña os nosos mesmos obxectivos e gañas de cola-
borar, cada un/unha no que poida. Porén, a colaboración como voluntario/a cada vez require
máis compromiso e preparación. O compromiso, porque un proxecto de axuda ao desenvol-
vemento prolóngase durante anos e precisa dunha vinculación constante e unha formación
específica. A preparación é debida á procura dunha, maior eficacia e eficiencia dentro da coo-
peración. Por iso, é desexable que os/as voluntarios/as teñan comprobados coñecementos
de cooperación internacional e/ou de socioloxía urbana, para mellor comprenderen os conti-
dos das nosas intervencións e os problemas que queremos solucionar.

Contacta connosco: Emanuele Lini
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10. Ligazóns solidarias

www.coruna.es

www.voluntariadogalego.org

www.galiciasolidaria.org

www.socialia.org

www.hacesfalta.org

www.voluntariado.net

www.portalsolidario.org

www.es.amnesty.org

www.bolunta.org
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*

www.fundar.es

www.asociaciones.org

www.plataformavoluntariado.org

www.solucionesong.org

www.canalsolidario.org

www.idealistas.org

www.iniciativasocial.net
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11. Fontes
Plan galego de voluntariado 2006-2010
Lei de voluntariado de Galicia
Anteproxecto de Lei galega de acción voluntaria

12. Anexo
Relacións entre a entidade e a persoa voluntaria

O camiño ou itinerario que unha persoa interesada na acción voluntaria debe seguir
para unha incorporación correcta a un programa ou proxecto de acción voluntaria é o
que segue:
Primeiro: delimitar a área en que desexe colaborar e pórse en contacto cunha entida-
de do seu agrado e coa que comparta a filosofía ou as súas finalidades de actuación.
Segundo: concretar unha entrevista coa persoa que xestione o voluntariado nesa
entidade, onde se tratarán temas relacionados coas habilidades, gustos, destrezas,
dispoñibilidade, preferencias, perfil, formación, filosofía da entidade, actividades da
entidade..., e onde o profesional nos oriente cara á actividade que máis se adecúe ao
noso perfil e preferencias.
Terceiro: unha vez decidida a participación como persoa voluntaria, a entidade e a
persoa voluntaria elaborarán e asinarán un acordo ou compromiso de incorporación
onde deberían estar recollidas as actividades en que vai participar, o tempo de dedi-
cación, o itinerario de formación necesario para que a persoa voluntaria desenvolva o
seu labor con garantías de calidade, os dereitos e os deberes de ambas as partes;
en definitiva: as relacións entre a entidade e a persoa voluntaria.
Neste sentido, a Lei de voluntariado de Galicia establece os dereitos e as obrigas
das persoas voluntarias e das entidades de acción voluntaria que, pola súa importan-
cia, queremos reflectir nesta guía:
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Dereitos e deberes das persoas voluntarias

Dereitos:
a. Participar activamente na organización en que están integradas, de acordo cos

seus estatutos, colaborando na planificación, no deseño, na execución e na avalia-
ción dos programas en que colaboren.

b. Ser tratadas sen discriminación, respectando a súa liberdade, dignidade, intimida-
de e crenzas.

c. Recibir a orientación, o apoio e a formación necesarios para exercer a súa activi-
dade.

d. Estar aseguradas polos riscos que poidan derivarse do exercicio da actividade
voluntaria, polos capitais que regulamentariamente se establezan.

e. Dispor dunha acreditación identificativa da súa condición de persoas voluntarias.
f.  Realizar as súas actividades en condicións de seguridade e hixiene.
g. Ser reembolsadas dos gastos que lles puider ocasionar a actividade de voluntariado.
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h. Dispor dos medios e dos recursos necesarios para desenvolver a súa actividade.
i.  Recibir certificacións da súa participación nos programas e proxectos de volunta-

riado, que poderán, no seu caso, como recoñecemento do seu valor social, ser
obxecto de valoración no seu currículo.

j.  Cesar libremente na súa condición de persoas voluntarias.
k. Obter o cambio de programa asignado cando existan causas que o xustifiquen,

dentro das posibilidades da entidade.
l.  Non ser asignadas á execución de tarefas alleas ás finalidades e á natureza da

entidade.
m. En xeral, os demais que se deriven da presente lei e do resto do ordenamento

xurídico.

Deberes:
a. Cumprir os compromisos acordados coas entidades en que se integran, respec-

tando o disposto nos seus estatutos.
b. Gardar a confidencialidade respecto da información recibida e coñecida no desen-

volvemento da súa actividade.
c. Rexeitar toda clase de contraprestación económica ou material que poida serlle

ofrecida polo beneficiario ou por outras persoas de acordo coa súa actuación.
d. Actuar de forma dilixente, responsable e solidaria na execución das tarefas que lle

sexan encomendadas, seguindo as instrucións que se impartan.
e. Respectar os dereitos e as crenzas das persoas beneficiarias.
f.  Participar nas actividades de formación establecidas pola entidade.
g. Observar as medidas de seguridade e hixiene que se adopten.
h. Coidar e facer un bo uso dos recursos materiais que poña á súa disposición a

entidade para o desenvolvemento da súa actividade, así como empregar debida-
mente as acreditacións e distintivos que a dita entidade lle outorgue.
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Obrigas da entidade
A entidade adquire, en relación coas persoas 
voluntarias, as seguintes obrigas:
1. Responder a principios democráticos e participativos

na composición dos seus órganos e o seu funciona-
mento.

2. Cumprir os compromisos adquiridos coas persoas
voluntarias no acordo de incorporación destas mes-
mas á entidade de acción voluntaria.

3. Proporcionarlles ás persoas voluntarias a formación
específica e a orientación necesaria para exerceren
as súas actividades.

4. Acreditar a subscrición dunha póliza de seguros que
cubra tanto os danos ocasionados ás persoas volun-
tarias como a terceiros no exercicio da actividade de
voluntariado, coas características e polos capitais
que se establezan regulamentariamente.

5. Cubrir os gastos das persoas voluntarias derivadas
do desenvolvemento da súa actividade.

6. Dotar as persoas voluntarias dos medios e recursos
apropiados para o cumprimento das súas funcións.

7. Garantirlles ás persoas voluntarias as debidas condi-
cións de seguridade e hixiene no desenvolvemento
da súa actividade, así como o establecemento das
medidas de prevención de riscos correspondentes.

8. Facilitarlles ás persoas voluntarias unha acreditación
que as habilite e identifique para desenvolveren a
súa actividade.
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9. Certificar a actividade das persoas voluntarias con constancia dos seus datos
persoais identificativos e a duración e natureza da actividade desenvolta.

10. Levar un rexistro de altas e baixas das persoas voluntarias.
11. Informar as persoas voluntarias sobre as finalidades e o réxime de funcionamento

da entidade.
12. Facilitar a participación da persoa voluntaria na elaboración, no deseño, na exe-

cución e na avaliación dos programas en que interveña.
13. Efectuar o seguimento e a avaliación das actividades programadas, garantindo a

consecución dos obxectivos previstos.
14. As demais que se deriven da Lei de voluntariado de Galicia e do resto do ordena-

mento xurídico.

*
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Por enriba de todas as fronteiras, por enriba dos muros e valados, 
se os nosos soños son iguais, coma un irmán che falo. 



Notas







María, eu son mozo, pedir non me é dado; eu vou 
polo mundo para ver de ganalo. 








