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11. INTRO
ODUCCIÓ
ÓN
No P
Plan de activvidades 2017
7 quedan reeflectidas ass actividadess que se im pulsarán de
esde o
Fondo Galego de Cooperación
n e Solidarie dade para o presente an
no.
Cabe destacar qu
ue no 2017 o Fondo Galeego cumpre 20
2 anos de traxectoria,
t
ppolo que algunhas
das actividades están centrad
das neste acoontecemento
o.
Esta planificació
ón introduce cambios,, principalm
mente nas áreas de sensibilización e
cooperación ao desenvolvem
mento, resppondendo claramente aos obxectivvos marcado
os nas
Liñas Estratéxicass 2016‐2019
9, e que foroon transmitiidos polos nosos
n
socios ou son froito da
experriencia da orrganización.
Nas aactividades descritas,
d
a innovación e a orixinalidade son dúas das nossas premisass para
procu
urar unha maior participación e aproopiación por parte dos no
osos socios ccoas activida
ades e
proxeectos que im
mpulsamos. Así mesmoo, amósase a preocupación por accadar unha maior
eficaccia, eficiencia e impacto que redu nden nun crecemento
c
cuantitativoo e cualitativo da
organ
nización.
O plaan de activiidades 2017
7 é, pois, frroito dun novo ciclo, que,
q
se ben segue a liñ
ña de
continuidade co período
p
ante
erior, presennta importan
ntes retos en
n aras de proocurar unha maior
o e sempre bbuscando a implicación das entidaddes socias na
a loita
eficaccia, eficienciia e impacto
pola d
defensa dos dereitos hum
manos.
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22. PLAN FORTALE
ECEMENTTO 2017
11.

OBXECTIV
VOS E ACTIV
VIDADES

Obxeectivo 1: Increementar a base asociativva e mellorarr a súa particcipación activva
Actividade 1.1: Campaña de captaación de socios “20 anos+20”
ovos socios
Actividade 1.2: Contacontos solid arios para no
G
Obxeectivo 2: Forttalecemento da estruturaa do Fondo Galego
Actividad
de 2.1: Levar a cabo as xuuntanzas da Rede municipalista soliddaria de xeito
o máis
participattivo e procurrando unha m
maior asistencia de socio
os.
Actividad
de 2.2: Estimular a particiipación na Asemblea Xerral de Socios
Actividad
de 2.3: Forma
ación en coooperación e políticas
p
públicas locais
Obxeectivo 3: Mellorar o estatus institucioonal e recoñe
ecemento
Actividade 3.1: Conmemoración ddo 20 aniverssario do Fondo Galego
Obxeectivo 4: Impulsar a particcipación do FFondo Galeggo en redes estatais
e
e inteernacionais
de 4.1: Priorizzar a particippación da Co
onfederación de Fondos
Actividad
Actividad
de 4.2: Particcipación na Alianza euro
opea de red
des locais paara a cooperración
internacio
onal
Obxeectivo 5: Visib
bilizar o rigorr e transpareencia na xesttión
Actividad
de 5.1: Visibillización na p áxina web das contas do
o Fondo Galeego
Actividade 5.2: Audito
oría Contablee

22.

DESCRICIIÓN DAS ACT
TIVIDADES

OBXEECTIVO 1: Inccrementar a base asociaativa e mello
orar a súa pa
articipación aactiva


ACTIVIDA
ADE 1.1: Cam
mpaña de ca ptación de socios
s
“20 an
nos + 20”

No 22017, con motivo
m
do 20
2 aniversarrio do Fond
do Galego, lanzarase unnha campañ
ña de
captaación dirixidaa a concelloss e ás 2 depuutacións que aínda non son socios doo Fondo Gale
ego. O
obxecctivo será o de
d acadar 20
0 novos socioos.
A cam
mpaña comp
poñerase de varias
v
acciónns:
‐
‐
‐
‐
‐

Xunttanzas de pre
esentación ddo Fondo Galego perante
e os partidoss políticos
Presentación do Fondo Galeggo no Parlam
mento de Galicia
Galego
Partiicipación en xuntanzas coomarcais para presentarr ao Fondo G
Presentación do Fondo Galeggo na Asemb
blea de Socio
os da FEGAM
MP
utros espazoos de encontro das entida
ades locais
Partiicipación nou
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‐ Elabo
oración de cartel no qque aparezan as alcalde
esas e alcalldes de todos os
conccellos socios convidando a participar no Fondo Ga
alego
mento: 1.200
0€
Orzam
‐ Deesprazamenttos: 600€
‐ M
Materiais paraa a difusión (cartelería,
(
foolletos): 600€
‐ Elaboración de
d vídeos pa
ara difundirr nas redes sociais promovendo a participació
ón no
Fo
ondo: 0€


ADE 1.2: Con
ntacontos soolidarios para
a novos socios
ACTIVIDA

Para dar a benvida e anim
mar a particcipar aos 10
1 primeiross socios acaadados no 2017,
ofrecceráselles un
nha actuación da compa ñía A Tropa de Trapo. A Tropa de TTrapo, agrup
pación
confo
ormada desd
de 2006 porr Marta Ortiiz e Brais daas Hortas, te
en por obxeectivo fomen
ntar a
recreeación e a educación
e
en
e valores ccomo a libe
erdade, a so
olidariedade,, o respecto
o e a
iguald
dade, a travvés de especctáculos baseeados na recolección de
e contos, levvándoos a escena
e
con m
música en dirrecto, humor e narraciónn áxil.
Orzam
mento: 4.300
0€
‐ Con
ntratación daa compañía Tropa
T
de Trappo para 10 actuacións:
a
3.500€
dade: 800€
‐ Desprazamentos ás entidades acolledor as da activid
OBXEECTIVO 2: Fo
ortalecementto da estrutuura do Fondo Galego


ACTIVIDA
ADE 2.1: Levvar a cabo ass xuntanzas da Rede mu
unicipalista solidaria de xeito
máis partticipativo e procurando
p
d socios.
unha maior asistencia de

de Municipaalista Solidaria está confoormada polaas representtantes técniccas e política
as dos
A Red
nososs concellos e deputación
ns socias do Fondo Galego. Constitúe a ligazón eentre a Secrretaría
técnica do Fondo
o Galego e os nosos soocios. As xu
untanzas da Rede Muni cipalista Sollidaria
tórnaanse indispensables para
a o bo funcioonamento e consolidación da políticca mancomu
unada
de co
ooperación ao desenvolvemento entrre os concelllos e deputacións socias do Fondo Ga
alego.
Duran
r
6 Redes Munnicipalistas Solidarias
S
no primeiro e ssegundo sem
mestre
nte o 2017 realizaranse
do an
no. Haberá unha
u
única co
onvocatoria een cada caso
o, con indicación dos 6 luugares de reu
unión,
para que o persoal técnico e político
p
das eentidades so
ocias poida acudir ao lugaar que prefirra.
d representtantes políticas/os e/ou técnicas/os nas reunión
ns das
Para promover a asistencia de
emestre, co
oa asistenciia dunha persoa
p
RMS contarasee, nas xuntanzas do segundo se
eración ao deesenvolveme
ento a
repreesentante dee ONGD coa que apoiamoos un proxeccto de coope
travéés da convocaatoria de pro
oxectos 20177. É importan
nte que nesttas reunións socialicemos coas
perso
oas asistentees as boas prrácticas paraa a organizacción das activvidades de ssensibilizació
ón. Así
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mo, semella recomendab
ble continuarr convidando
o aos concellos non socioos a participar nas
mesm
mesm
mas.
Mais,, para mello
orar posibles desviaciónss na xestión de actividad
des, realizarrase unha en
nquisa
online a toda a Rede Municcipalista Soliidaria a finaais de ano. Tratarase dee empregar unha
nimato, paraa facilitar as respostas co
on maior libeerdade.
aplicaación que gaaranta o anon
Orzam
mento: 750€
€
‐
‐
‐
‐

Deesprazamenttos de persoas que dinam
mizarán a reunión: 150€
Deesprazamentto de integra
antes da Sec retaría técnica: 400€
Ap
plicación cueestionario: 50
0€
Ro
oller: 150€


ADE 2.2: Estimular a partticipación na
a Asemblea Xeral de Soccios
ACTIVIDA

A Aseemblea Xeral de Socios terá lugar preevisiblementte no mes de
e marzo de 22017. Tratara
ase de
que a Asembleaa de Socios sexa máis participativa por parte
e dos nososs socios, cre
eando
micas e ideando ferrame
entas por pa rte da Secre
etaría Técnica
a. Proponse,, para a Asem
mblea
dinám
Ordin
naria, a sociaalización da experiencia
e
dda visita de concelleiras galegas á Reede Mozamb
bicana
de Mulleres Autarcas.
Así m
mesmo, na Asemblea
A
do
o segundo seemestre do ano contare
emos coa paarticipación dunha
d
perso
oa representtante de ACN
NUR que deaa conta das accións levadas a cabo nnos asentam
mentos
de peersoas refuxiadas en Euro
opa coa acheega do Fondo
o Galego.
Orzam
mento: 500€
€
‐ Billete de avió
ón ida e volta
a Madrid‐Gallicia: 350€
‐ Aloxamento e estancia en Galicia: 1500€


ADE 2.3: Form
mación en c ooperación e políticas públicas
p
loca is
ACTIVIDA

ha formacióón destinada ás/aos re
epresentantees políticas//os e
Nestee 2017 teráá lugar unh
técnicas/os do Fondo
F
Galeggo, así comaa ao resto de
d Concelloss e Deputaccións galegas non
osa asociació
ón, sobre a eelaboración de
d políticas públicas loccais en materia de
integradas na no
cooperación ao desenvolvemento. Terí
ría lugar naa EGAP no primeiro seemestre do ano.
entes fosenn persoas recoñecidas
r
a nivel esstatal ou in
ncluso
Trataaríase de que as poñe
intern
nacional, paara ter maior impacto mediático e social, assí como paara garantir unha
formaación de caalidade, com
mo por exeemplo: Jean‐Pierre Malé, Olga de l Río ou Giorgio
G
Mosaangini, do Ob
bservatorio de
d Cooperacción Descenttralizada UE‐ América Lattina, Carlos Teijo,
David
d Llistar, Iratii Labaien (He
egoa), etc.
Orzam
mento: 4.750
0€
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‐
‐
‐
‐

utención de ppoñentes foráneas: 1.500€
Viaxe, aloxamento e manu
Ho
onorarios: 1..500€
Caartelería, pro
ograma, bolíggrafos, caderrnos, plotterr, etc: 1.500€
€
Caafé de comerrcio xusto: 250€

OBXEECTIVO 3: Mellorar o esttatus instituccional e reco
oñecemento


ACTIVIDA
ADE 3.1: Con
nmemoració n do 20 anivversario do Fondo
F
Galeggo

O Fo
ondo Galego
o cumpre 20
0 anos de vvida a finaiss do 2017, polo que cóómpre celeb
brar e
conm
memorar os logros e coñe
ecemento addquirido ao longo deste tempo.
t
Así, nno mes dece
embro
levarase a cabo un
u acto conm
memorativo dde tipo lúdico no que se poñan de m
manifesto algunhas
m destacad
das de entree todas as impulsadas polo Fondo Gallego.
das actividades máis
O actto conmemo
orativo interccalará actua cións da Tro
opa de Trapo
o, Batuko Taabanka, lectu
ura de
relato
os e recitais de poemas incluídos naa obra ‘Palabras con Fondo’ (polas propias auto
oras e
autorres), visualizzación de víd
deos do Fonndo Galego, proxección de fotograffías que narrren a
historia do Fondo
o Galego, etcc. Así mesmoo, gravaranse
e palabras de
e apoio de ppolíticas e políticos
galeggos que taméén serán proxectados du rante o acto.
Estarían convidadas non só
ó persoas reepresentantes políticas e técnicas dos concellos e
t
dos que non o son, así coma o restto de actores da
deputacións socias, senón tamén
cooperación galega e a Direccción xeral dee Relacións exteriores e coa
c UE.
Ao reemate do actto, organizarase un xanttar de convivvencia para todas as perrsoas que qu
ueiran
acudiir (non financiado polo Fondo Galegoo).
Orzam
mento: 2.450
0€
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Deesprazamenttos do perso
oal da Secretaaría técnica: 100€
Deesprazamenttos das perso
oas que colaaboran co actto: 300€
Deeseño e impresión carteiis, plotter, coonvites, proggrama, banne
ers: 500€
Acctuación da Tropa
T
de Tra
apo: 350€
Acctuación de Batuko
B
Tabanka: 600€
Acctuación Palllasos en Rebeldía: 850€
Elaboración dee vídeos sobre o traballoo do Fondo Galego:
G
0€

OBXEECTIVO 4: Im
mpulsar a parrticipación ddo Fondo Galego en rede
es estatais e internacionais


ACTIVIDA
ADE 4.1: Prio
orizar a partiicipación da Confederación de Fondoos

O Fondo Galego de Coopera
ación e Soliddariedade occupou unha Vogalía da CConfederación de
e dita organizzación. Problemas
Fondos na pasada lexislatura, con altos e baixos na actividade de
intern
nos dalgún Fondos de cooperacióón cun peso
o importantte dentro dda Confederración
orixin
naron o rellego da acttividade cooordinada do
os Fondos a un planoo secundario
o. Na
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onfederación
n de Fondoss atópase nu
unha etapa de letargo, tras o inten
nto de
actuaalidade, a Co
revitaalizalo ao lo
ongo do 2016. O Fondo Galego deb
be adoptar un
u papel acttivo e conciiliador
dentrro da Confed
deración, tratando de re cuperar a caapacidade de
e iniciativa e discurso. A unión
e trab
ballo conxun
nto dos Fond
dos resulta ccrucial para a defensa da
a cooperacióón municipalista e
para emprender novas
n
activid
dades conxu ntas e interccambiar expe
eriencias.
Orzam
mento: 2.000
0€
‐ Cota 2017: 1.00
00€
ención: 1.0000€
‐ Viaxxes, aloxameento, manute


ACTIVIDA
ADE 4.2: Partticipación naa Alianza europea de red
des locais paara a cooperración
internacional

O 3 d
de novembrro de 2016 era asinadoo en Lisboa un acordo de
d intenciónns entre o FAMSI,
FELCO
ODE, FELCOSS Umbría, FP
PMCI, RICD, R
RETECO, LBSSNN e o Fond
do Galego, frronte á vonttade e
deterrminación dee constituír esta Alianzaa co obxectivvo de desenvolver estra texias comú
úns de
prom
moción e implementació
ón dos novoos ODS no marco da nova axendaa 2030. A Alianza
A
atópaase en proceeso de creacción, sendo o Fondo Galego un dos socios fundaacionais. Ao longo
do 22017 concreetarase form
malmente eesta rede. O Fondo trraballará e participará para
conseeguilo.
Orzam
mento: 500€
€
‐ Xu
untanzas de coordinación
n: 500€
OBXEECTIVO 5: Visibilizar o riggor e transpaarencia na xestión
x


ACTIVIDA
ADE 5.1: Visibilización naa páxina web
b das contass do Fondo G
Galego

Cómp
pre multipliccar as iniciatiivas de transsparencia qu
ue permitan dar conta doo uso e apliccación
dos recursos desttinados ao financiament o de acciónss de coopera
ación ao deseenvolvemento. Os
os estarán acccesibles e acctualizados na
n páxina we
eb do Fondoo Galego, ademais
datoss económico
de seer socializados coa rede de socios nnas respectivvas Asemble
eas xerais e nas memorias de
activiidades anuaiis.
Orzam
mento: 0€


ACTIVIDA
ADE 5.2: Aud
ditoría Contaable.

ontas da aso
ociación no período
p
20111‐2015 serán
n revisadas, así coma o pasado ano
o 2016
As co
coa id
dea de someeternos a Aud
ditoría no anno 2019, no fin
f do manda
ato.
Orzam
mento: 1.800
0€
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33. PLAN SENSIBIL
S
LIZACIÓN
N 2017
1.

O
OBXECTIVO E ACTIVIDAD
DES

Obxeectivo 6: Sensibilizar nos temas de soolidariedade
e e dereitos humanos a un maior nú
úmero
de peersoas en Galicia
A
Actividade
6.1
1: Exposiciónns con activid
dades que fa
aciliten a súaa comprensió
ón
A
Actividade
6.2:
6
Elaboraación dunhaa exposición
n sobre oss Obxectivo
os do
D
Desenvolvem
mento Sustenntable (ODS)
A
Actividade
6.3
3: Contaconttos solidarios
A
Actividade
6.4: Viaxe a Mozambiqu
ue do gañador do conncurso fotoggráfico
‘Imaxes con Fondo’,
F
para facer unha reportaxe
r
A
Actividade
6.5
5: Exposiciónn fotográfica sobre Moza
ambique
A
Actividade
6.6
6: Espectácuulo de clown sobre as fronteiras e as rrefuxiadas
Obxeectivo 7: Incrrementar o coñecementto e maior implicación dos nosos ssocios na árrea de
cooperación ao desenvolvem
d
ento
A
Actividade
7.1
1: Vacaciónss con Traballo
o
A
Actividade
7.2
2: Vacaciónss con Traballo
o en Galicia
2.

D
DESCRICIÓN
N DAS ACTIVIIDADES

OBXEECTIVO 6: Sensibilizar
S
nos temas de solidarie
edade e dereitos humaanos a un maior
númeero de perso
oas en Galicia


ACTIVIDA
ADE 6.1: Exp
posicións conn actividadess que facilite
en a súa com
mprensión

Duran
nte o 2017 centraranse os esforzoss en mobilizzar as exposicións: ’20 aanos a Fond
do coa
Solidaariedade’, ‘G
Galicia‐Cabo Verde: Unhaa irmandade’ e ‘Nicaragu
ua, o futuro’.
http:///www.fond
dogalego.org/web/expossicions.
As dú
úas últimas serán combinadas con ooutras actividades direcctamente rellacionadas que
q as
fagan
n máis comprensibles e atractivas
a
ao público.
‐ ‘Gallicia‐Cabo Veerde: Unha irmandade’ ccon actuació
ón de Batuko
o Tabanka: A exposición sobre
Cabo Verde seráá acompañada dunha a ctuación mu
usical do grupo de mullleres burele
enses‐
cabovverdianas Baatuko Tabanka. Ofertaraanse un total de 10 actuacións a 10 socios difere
entes.
As acctuación teráán a duració
ón estimada polo propio
o grupo mussical, e contaarán cunha breve
expliccación da vin
nculación Ga
alicia‐ Cabo V
Verde ao iniicio das mesmas. Ademaais de promo
over a
intercculturalidadee darase a coñecer unhaa realidade da
d comunida
ade galega e en concreto dun
dos n
nosos concellos, o de Burrela, que acoolle a un gran
n número de persoas cabboverdianas.
Así m
mesmo, proccederase á substitución
s
das caixas nas
n que se transporta
t
a exposición,, para
garan
ntir o seu coiidado e duración.
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‐‘Nicaaragua, o futuro’
f
con visualizacióón do docu
umental ‘Dre
eaming Nicaaragua’: A carga
sensibilizadora da
d exposición poderá seer máis efectiva se lle engadimos como activvidade
comp
plementaria a emisión do documenntal 'Dreaming Nicaragu
ua' elaboradoo pola Fund
dación
Fabreetto. O documental esttá dispoñiblee no VideoFondo, a disposición daas deputacións e
conceellos socios. O Fondo Ga
alego asume os custos daa SGAE e a empresa
e
disttribuidora pa
ara un
total de 10 proxeccións.
‐’20 aanos a Fondo coa Solidariedade’: Estta exposición foi elabora
ada entre oss último messes do
ano 22016 e principios de 2017. Quedou ppendente para este ano o pago do d eseño dos paneis,
p
así co
oma o deseñ
ño do cartel para difundiir a actividad
de. Por outra
a banda, dadda a novidad
de que
supón
n a exposiciión ao ser a primeira q ue o Fondo elabora para exterioress, inclúense unha
partid
da de imprevvistos para a montaxe e ttraslado desta exposición.
Orzam
mento: 12.82
20,90€
‐ Actu
uación do grupo musical Batuko Tabaanka: 6.000€
€
‐ Desprazamentos do grupo musical
m
Batu ko Tabanka: 3.000€
boración caixxas embalaxe
e transporte : 200€
‐ Elab
‐ Proxxeccións ‘Dreeaming Nicaragua’ (proddutora+SGAEE): 850,90€
‐ Deseño carteis: 80€
‐ Deseño e elaborración de rolller para Batuuko Tabankaa: 150€
‐ Imp
previstos paraa montaxe e traslado expposición 20 anos:
a
1.000€
€
‐ Deseño exposiciión 20 anos: 1.500€
‐ Deseño cartel exxpo 20 anos: 40€


sobre os
ACTIVIDA
ADE 6.2: Elaboraciónn dunha exposición
e
Desenvollvemento Su
ustentable (O
ODS)

Obxectivos do

umor e a rettranca que nnos caracteriiza, a exposición tratará de reflectir os 17
Emprregando o hu
Obxeectivos do Desenvolvem
D
mento Sustenntable. Unhaa vez máis, o Fondo G
Galego apostta por
activiidades que vinculen
v
a se
ensibilizaciónn co mundo da arte e da
a cultura, im
mplicando tam
mén a
este sector pobo
oacional. Así,, solicitarasee a colaboraación de deb
buxantes de cómic galeggas/os
os 17 ODS. Así mesmo,, a voz dos nosos
para que elaboreen unha viñeta ou tira sobre un do
bras de debuxantes moozambicanass/os e
parceeiros do Sur tamén estará presennte coas ob
cabovverdianas/oss, ás que se
e lles incluirrá no proxecto baixo ass mesmas ccondicións que ás
debuxantes galeggas. Coas ach
hegas de cadda debuxante elaborarasse a exposici ón, que verá
á a luz
2
dará innicio á ruta polos
p
diferentes concelloos socios do Fondo
F
a finaais do 2017 e que xa no 2018
Galeggo.
Antess da elaborración dos traballos,
t
a Secretaría técnica
t
fará tarefas de asesoramento e
inform
mación paraa que as obrras realizada s sexan acaíídas, incidind
do nalgún xeeito na form
mación
nestee eido das e dos
d debuxan
ntes que van participar na mostra.
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q o cómic en un xénerro especialm
mente hostil para as mul leres, non só
ó pola
Tendo en conta que
perpeetuación doss roles de xé
énero senón tamén pola invisibilización das autooras, solicitarase a
colab
boración dun
n número paritario de m ulleres e homes e incidirase no resppecto aos de
ereitos
das m
mulleres preevio á elabo
oración das viñetas. A mostra fina
al deberá coontar un nú
úmero
paritaario de obrass realizadas por mulleress e por home
es.
Algún
ns dos nomes que poderíían estar inc luídos na mo
ostra serían os
o seguintess: Xosé Lois (O
O
Carraabouxo), Davvila, Gogue, Emma
E
Ríos, D
David Rubín,, Mar Abad, Álex
Á Cal, Moontse Martín,,
Miguelanxo Prado
o, Marina Se
eoane, Kiko dda Silva, Vanessa Durán, Macus Romeero, Dani
Monttero, “Perrilla” Talía Garccía, Brais Roddríguez, Nuria Díaz Berrid
de, Dani Xovve, Laura Blan
nco e
Irenee Sanjuán.
Orzam
mento: 2.540
0€
‐
‐
‐
‐

Deeseño: 500€
Im
mpresión: 1.5
500€
Deeseño cartel: 40€
Fo
olletos (deseño e impresiión): 500€


ACTIVIDA
ADE 6.3: Con
ntacontos soolidarios

Contiinúase a apo
osta pola Tro
opa de Trapoo coa xira ‘Ti tamén conttas’, un híbri do entre con
ntos e
obrad
doiro, para alumnado de
d 2º ou 3º ciclo de prrimaria. A acctuación tenn como obxectivo
chegaar con calidaade a un nú
úmero moi aamplo de pe
ersoas, para incitalas a ddebate, parttir das
súas opinións e acompañala
a
s no procesoo de sensibiilización, em
mpregando ppara iso diná
ámicas
ulo.
particcipativas. Serán 10 as acttuacións desste espectácu
Así m
mesmo, incluirase un novvo espectácuulo a realizarr pola Tropa de Trapo, ‘CContamos Todas’,
que é un espectááculo e obradoiro á vez ssobre a iguaaldade de xénero para allumnado de 3º da
ESO een diante. A través de dinámicas acttivas e particcipativas, tra
aballarán os conceptos que
q se
debuxen nos con
ntos, dando paso ao debbate, para affondar nas cuestións
c
de xénero que
e imos
dar. Pero no
on será un debate ao uso. Empre
egando técnicas do Teaatro da Opriimida,
abord
animarase a todo
o o alumnado
o a participa r e a opinar, coa voz e co
o corpo, paraa finalmente
e facer
exionar e qu e parta das súas
s
opinións.
unha escena sobrre a que refle
mento: 8.380
0€
Orzam
‐ Con
ntratación daa compañía Tropa
T
de Trappo para 20 actuacións:
a
7.000€
dade: 1.000€
‐ Desprazamentos ás entidades acolledor as da activid
‐ Deseño de carteeis: 80€
‐ Deseño e elaborración de rolllers: 300€
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ADE 6.4: Via
axe a Mozam
mbique do gañador
g
do concurso footográfico ‘Im
maxes
ACTIVIDA
con Fond
do’, para face
er unha repoortaxe

A terrceira edición do concurrso fotográfiico ‘Imaxes con Fondo’, que tivo luugar no 2016
6, veu
incrementada o nivel
n
técnico das persoass participantes. O premio
o do concursso na catego
oría de
M
a reportaxe ffotográfica da
d que
adulttos implicabaa a viaxe a Mozambique
para a realizzación dunha
resulttará una exp
posición. A viaxe,
v
adem
mais deste ob
bxectivo, ten
n o de prom
mover a foto
ografía
social e a comunicación con enfoque de dereitos humanos no eido das imaxxes. A perso
oa que
ormación e formación
f
prrevia sobre cooperación
c
ao desenvoolvemento e sobre
viaxee recibirá info
a súa realidaade. Trátase tamén de co
onseguir quee esta persoa
a sexa
as características do país e da
o máis
en si mesmo un ente sensibilizador ao coontar a súa experiencia en terreo aoo seu círculo
mo
e
perant
te
os
medios
s
de
comunic
cación.
próxi
nterese face
er fincapé nno tema do
o xénero en Mozambiqque, posto que
q
a
É de especial in
ncipais probllemáticas do
o país. Así mesmo, no anno 2016 tivo
o lugar
desiggualdade é unha das prin
un seeminario dee intercambiio entre po líticas municipais galegas e mozam
mbicanas sobre o
xénerro e a particcipación políítica das muulleres. Por continuar
c
un
nha mesma lliña de traba
allo, o
xénerro podería seer un dos tem
mas a trabal lar por parte
e do fotógraffo.
Orzam
mento: 2.100
0€
‐ Viaxe, seguro, visado, aloxxamento e diietas do fotó
ógrafo: 2.000
0€
oa secretaría
a técnica: 1000€
‐ Deesprazamenttos para reunións de cooordinación co


ACTIVIDA
ADE 6.5: Exp
posición fotoográfica sobrre Mozambiq
que

A rep
portaxe foto
ográfica en Mozambique
M
e da persoa gañadora de
e ‘Imaxes coon Fondo III’ dará
como
o resultado unha exposiición que deea conta dass problemátticas que afrronta o paíss. Esta
expossición, virá a reforzar o coñecemennto da Rede
e Municipalissta Solidariaa do traballo
o e os
lugares nos que coopera
c
o Fo
ondo Galego,, así como a pertinencia da
d cooperacción municipa
alista.
A elaboración da da exposició
ón correrá a cargo do Fo
ondo Galego, que, tras reecibir o montto das
fotoggrafías realizaadas, analiza
ará as imaxees e fará unha proposta de
d exposicióón, que debe
erá ser
conseensuada co fotógrafo.
f
A exp
posición estaará lista a fina
ais de 2017 e poderá com
mezarse a mobilizar no 22018.
Orzam
mento: 2.100
0€
‐ Deeseño e impresión da exposición: 1.5500€
‐ Deeseño e impresión de folletos: 600€
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ACTIVIDA
ADE 6.6: Espectáculo de clown sobre
e as fronteira
as e as refuxxiadas

ponde a unh
ha demandaa da base associativa do Fondo Galeggo, interesada en
A acttividade resp
afond
dar máis na temática da
as persoas m
migrantes e refuxiadas. O espectácuulo será levvado a
cabo pola ONGD galega Palla
asos en Reb eldía, que faai un traballo de terapiaa en situació
óns de
onflito, a través do espe ctáculo de clown,
c
á vez que dá a coññecer e senssibiliza
emerrxencia ou co
sobree estas situaccións na nosa sociedade..
O esp
pectáculo, no que particciparían douus actores, está
e
baseado
o na obra ‘O
O valo’, de Carlos
C
Labraaña, que veen de recibir o IX Prem
mio Manuel María de Literatura
L
D
Dramática Infantil.
Realizzaranse un total
t
de 10 actuacións, destinadas a público in
nfantil e/ou familiar, de unha
hora de duración.
‘O vaalo’ narra o encontro en
ntre unha neena que foxe da guerra,, Sahara, e uun rapaz solldado,
gardián devoto de fronteiras móbiles. A gguerra civil en
e Siria obrig
gou a máis dee cinco milló
óns de
oas a abando
onar o país na
n procura dde refuxio no
outros lugare
es. Entre elaas, moitas ne
enas e
perso
nenos. ‘O valo’ foi escrita en homennaxe a todaas elas, parra que non permaneza
an no
as constitúa n o xerme da
d loita conttra todos oss valos, aram
mados,
esqueecemento e as súas vida
muro
os e fronteirras que separan os serees humanoss. A acción de ‘O valo’ desenvólvese no
deserrto. Un soldaadiño occide
ental, garda dde fronteira,, instala un aramado
a
no medio das dunas.
d
Que inxenuo! Como se lle occorreu pensaar que poderría poñer cancelas ao caampo? A ese
e lugar
chegaa Sahara, un
nha rapaza árabe
á
que leeva catro díaas extraviada
a, despois dde que a caravana
onde fuxía coa sú
úa familia, en
n dirección a un campo de refuxiado
os, fose ataccada por miliitares.
o país, pero Soldadiño non
n lle
Ela quere seguir o camiño cara a un futuuro, aínda inccerto, noutro
deixaa pasar, xa que
q non posú
úe documenntación. Nesaa noite que van pasar xuuntos baixo o ceo
do deserto, com
mpartirán hisstorias, temoores, anhelo
os... e coñeccerán os cosstumes do outro,
o
do ao difere
ente e desccubrindo que só na pro
ocura dos ssoños atopa
arán a
perdeendo o med
liberd
dade. Cunhaa harmoniosa mestura dde inxenuidaade e denuncia, a peza ofrece ao público
miúdo a oportun
nidade de pensar
p
que o mundo po
ode ser dife
erente. Un m
mundo onde
e non
existeen persoas ilegais, senó
ón persoas ilegalizadas. ‘O valo’ re
epresenta a esperanza que
q é
precisa para transsformar a realidade.
Orzam
mento: 8.440
0€
‐ Dez representaccións: 8.250€
€
er: 150€
‐ Deseño e impresión de rolle
‐ Deseño de cartaaz: 40€
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ncrementar o coñecemennto e maior implicación
n dos nosos ssocios na árrea de
OBXEECTIVO 7: In
cooperación ao desenvolvem
d
mento


ACTIVIDA
ADE 7.1: Vaccacións con TTraballo

O pro
ograma Vacaacións con Trraballo terá eeste ano 2 prrazas, vincula
adas directa mente ao no
oso
parceeiro local actual en Moza
ambique, a F undação Enccontro (1 perrsoa), e unhaa Cámara
municipal mozam
mbicana (1 pe
ersoa). Así m
mesmo, editarase o Caderrno de experriencias de 2016
2
en formato dixitaal.
A con
nvocatoria co
omezarase a traballar deesde principios de ano pa
ara que esteea lista para facela
pública no mes de
d marzo. As
A viaxes e aas estancias de cada voluntaria/o pllanificaranse
e trala
onvocatoria, mais as ccondicións das
d mesmass quedarán esclarecidass nun
resolución da co
documento que se asinará co
c parceiro local, para garantir
g
a se
eguridade e comodidad
de das
oas voluntarias. O plan de
d traballo qquedará definido antes da
d convocatooria do proggrama,
perso
para que as peersoas que potencialmeente queiran
n viaxar teñ
ñan claro ddesde o primeiro
mom
mento que é o que se aga
arda delas. O programa cubrirá os gastos
g
da viaaxe, aloxame
ento e
manu
utención dass persoas vo
oluntarias. TTodos os po
ormenores vinculados
v
a estas asiste
encias
técnicas ou trabaallos voluntarios serán inndicados nun
n convenio de colaboraciión entre o Fondo
F
d voluntaria
ado entre o FFondo Galego e as
Galeggo e os parceeiros locais e a través du n contrato de
perso
oas voluntarrias. Así me
esmo, as peersoas volun
ntarias recibirán formacción básica sobre
cooperación ao desenvolvem
d
mento antes da súa estadía en terreo e terán a obriga de re
ealizar
n da súa exxperiencia á súa volta. Esta formaación poderrá ser
unha actividade de difusión
impartida por alggunha ONGD galega que ttamén realicce programas de volunta riado similarres.
mento: 3.090
0€
Orzam
‐ Viaxxe de 2 perso
oas a Mozam
mbique: 1.5000€
‐ Man
nutención daas 2 persoas que particippen en Vacaccións con Tra
aballo: 1.200€€
‐ Deseño e publiccación dixital do caderno de Vacación
ns con Traballo 2016: 1000€
‐ Deseño do folletto e báneress promocionaais: 150€
‐ Forrmación sobre cooperacción ao deseenvolvemento para as 2 persoas qque participe
en en
Vaccacións con Traballo:
T
70€
€
‐ Xorn
nada de avalliación do programa (dessprazamento
os e manuten
nción): 70€


ACTIVIDA
ADE 7.2: Vaccacións con TTraballo en Galicia
G

Como
o novidade para este 2017, propoonse esta actividade,
a
co
c obxectivoo de reforzzar as
capaccidades dos municipios mozambicaanos. Dúas persoas de perfil técnicco ou político da
administración local mozam
mbicana viaaxarán a Gaalicia para formarse een un ou varios
conceellos/deputaacións, sobre
e unha área qque detecten
n como priorritaria.
Os co
oncellos e deeputacións que se amoseen voluntariaas a acoller ás/aos nosas//os convidad
das/os
deberán nomear a unha perrsoa responssable do seu
u acompañamento na súúa administrración
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f
labores de acompaañamento da actividadee e selección das
local.. A secretarría técnica fará
perso
oas que viaxarán desde
e Mozambiqque, xunto coa Comisió
ón Executivaa e a Asociación
Nacio
onal de Municipios Moza
ambicanos.
Orzam
mento: 4.350
0€
1.200€
‐ Viaxxe de dúas persoas
p
de Mozambique:
M
‐ Aloxxamento e manutención
m
n de dúas perrsoas de Mozambique: 3.000€
‐ Desseño do carteel/folleto e báneres
b
prom
mocionais: 150€
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4. PLA
AN ÁREA
A DE PRO
OXECTOSS 2017
11. OBXECTIV
VOS E ACTIV
VIDADES
Obxeectivo 8: Mellorar na calid
dade e impaccto das acció
óns de coope
eración ao deesenvolveme
ento
Actividade 8.1: Convo
ocatoria de pprogramas de
d cooperaciión ao desennvolvemento
o para
ONGD galegas ou con
n sede en Ga licia
de 8.2: Progra
ama coa Funndaçao Encontro
Actividad
Actividad
de 8.3: Axuda
as de emerxeencia ou post emerxencia
Actividad
de 8.4: Proxecto de coopeeración con cámara mun
nicipal mozam
mbicana
Obxeectivo 9: Incrrementar o coñecementto e maior implicación dos nosos ssocios na árrea de
cooperación ao desenvolvem
d
ento
Actividade 9.1: Relanzzamento do COCIDE
22. DESCRICIIÓN DAS ACT
TIVIDADES
OBXEECTIVO 8: Mellorar na calidadee e impaccto das acccións de cooperación ao
desen
nvolvemento


ACTIVIDA
ADE 8.1: Convocatoria dde programas de coope
eración ao ddesenvolvem
mento
para ONG
GD galegas ou
o con sede en Galicia

Nestee ano abriraase a convocatoria aberrta para ONGD galegas ou con sedde en Galicia
a, coa
novid
dade de que se tratará de
d programa s a varios an
nos e non de
e proxectos aanuais, como
o viña
sendo
o costume. O cambio in
nfluirá na coonsecución de maiores impactos e máis durad
deiros,
mello
orando a calidade da nossa cooperacióón.
Ao trratarse de prrogramas, esstes discorreerían princip
palmente enttre os anos 2018 e 2019
9, cun
máxim
mo de 24 meses
m
de execución. O orzamento
o comprome
etido anualm
mente para estes
proxeectos sería de 45.670,67€
€.
mento: 45.67
70,67€1
Orzam


ACTIVIDA
ADE 8.2: Programa coa FFundaçao Encontro

Tras a boa experiencia do primeiro proxeecto apoiado xunto con esta
e ONG moozambicana, e tras
a visita de polítticas galegass ao proxeccto apoiado polo Fondo
o Galego, ppénsase nece
esario
dos da
continuar con estta colaboraciión. Neste caaso, consistirrá nun programa a dous anos nos eid
ería comprom
metidos outrros 20.000€ para
p
a
saúdee ou da educcación. No 2018, porén, tamén habe
continuación do programa.
p

1

A co
onvocatoria dee programas para
p
ONGD coontará con mááis recursos prrovintes do suuperávit dos últimos
ú
anos. A convocatorria estará nutrrida cun mínim
mo de 100.000€.

16

mento: 20.00
00€.
Orzam


ACTIVIDA
ADE 8.3: Axu
udas de emeerxencia ou post
p
emerxencia.

Resérrvanse 20.00
00€ para axu
udas de em erxencia ou post emerxxencia que sse poidan ap
probar
duran
nte o ano.
Orzam
mento: 20.00
00€


ACTIVIDA
ADE 8.4: Proxecto de coooperación co
on cámara municipal
m
moozambicana

Seguiindo a metodoloxía emp
pregada cos municipios caboverdiano
c
os para a poosta en marccha de
proxeectos de coo
operación ao
o desenvolv emento, estte ano abriremos a convvocatoria pa
ara os
municipios mozaambicanos. A convocattoria será comunicada
a á Asociacción Nacional de
ara garantir qque todos oss municipios son coñeceddores da pro
oposta
Muniicipios Mozambicanos pa
do FFondo Galego. Nas ba
ases apareccerán especcificadas áss áreas de intervenció
ón, o
fortalecemento das
d administtracións púbblicas locais e o impulso de servizoos básicos para
p
a
comu
unidade, asíí coma outrras cuestiónns coma o orzamento
o
dispoñible,
d
as condicións de
financiamento e o período de
e execución.
Orzam
mento: 25.00
00€
ncrementar o coñecemennto e maior implicación
n dos nosos ssocios na árrea de
OBXEECTIVO 9: In
cooperación ao desenvolvem
d
mento


ACTIVIDA
ADE 9.1: Rela
anzamento dda Comisión
n de Cidades e Deputacióóns (COCIDE)

O relanzamento do COCIDE é unha fortee aposta paraa este períod
do. Ao longoo do 2017, non
n só
m
a daqueles ggrandes socio
os, en
debemos procuraar a inserción dentro da nosa rede municipalista
termo
os cuantitativos, senón tamén que debemos procurar a sú
úa participacción e impliccación
máis activa e visible dentro do
d Fondo Gallego. O COCIDE concíbesse como unhha ferramentta que
mite que estees socios con maiores possibilidades económicas participen
p
dee xeito máis activo
perm
na área de cooperación ao
o desenvolv emento, fin
nanciando algún dos prrogramas que se
formulen ao longgo deste ano..
Así, n
neste 2017, o principal cometido
c
seerá o de reafirmar comp
promisos pollas entidade
es que
confo
orman o CO
OCIDE e pro
ocurar a inttrodución daaquelas que
e quedaron fóra no pe
eríodo
anterrior. Deste xeito sentamos as bases para o finan
nciamento dun
d program
ma de cooperración
en M
Mozambiquee. A súa participación
p
non só será
s
económ
mica, senónn que no 2018,
repreesentantes do
d COCIDE poderán
p
parrticipar nunha misión técnica‐polítiica a terreo
o para
comp
probar a execcución do mesmo e coñeecer de primeira man as dificultades no contexto
o.
Orzam
mento: 100€
€
‐ Dessprazamento
o para reunió
óns coas cidaades galegas: 100€
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55. PLAN COMUN
C
ICACIÓN
N 2017
11. OBXECTIV
VOS E ACTIV
VIDADES
Obxeectivo 10: Continuar prom
movendo a vvisibilización do traballo do
d Fondo Gaalego e as
cuesttións relativaas ás desigua
aldades nos ppobos do Surr.
Actividade 10.1: Elaboración
E
do II Plan de
e Comunicaciión
Actividade 10.2: Elaboración
E
de 1 pressbo
ooks que dan
n conta da coobertura
mediática rexistra
ada ao longoo do ano.
Aactividade 10.3:: Mantementto da páxinaa web
Actividade 10.4: Memoria
M
20 16
I
dixitaiss
Actividade 10.5: IAF´s
P
dde 10 artigoss de opinión sobre coopeeración ao
Actividade 10.6: Publicación
nvolvemento
o ou dereitoss humanos por
p parte de representanntes políticass/os
desen
do Fo
ondo Galego.
Actividade 10.7: Organización
O
n do arquivo fotográfico e documenttal
22. DESCRICIIÓN DAS ACT
TIVIDADES
OBXEECTIVO 10: Continuar
C
promovendo a visibilizació
ón do traballo do Fondoo Galego e ass
cuesttións relativaas ás desigua
aldades nos pobos do Su
ur.


ACTIVIDA
ADE 10.1: Ela
aboración doo II Plan de Comunicació
C
ón

As reeflexións sob
bre a comun
nicación, inteerna e exte
erna do Fondo Galego dde Cooperacción e
Solidaariedade tivveron unha relevancia ccentral na pasada
p
lexislatura. Comoo resultado deste
proceeso, a finais de
d ano 2013 presentousee ante a Asemblea de socios o I Plan de Comuniccación
elabo
orado pola Seecretaría.
Nestee 2017, e daada a necesid
dade de achhegarse máiss e mellor á cidadanía e ao propio mundo
m
municipal, reforzaando a transsparencia e m
multiplicando
o as accións informativass, cómpre de
eseñar
un no
ovo plan de comunicació
ón para o p resente perííodo, que po
oida dar connta dos obxe
ectivos
marcados neste eido.
e
O Plan de Comuniccación será elaborado
e
para o complet
eto da lexislatura e
poderá ser presen
ntado aos so
ocios no últim
mo trimestre
e do ano.
Orzam
mento: 0€


ACTIVIDA
ADE 10.2: Ela
aboración dee 1 pressboo
ok que dea conta
c
da cobbertura med
diática
rexistrada ao longo do
d ano.

mento: 20€
Orzam
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‐

IImpresión e encadernaciión: 20€


ACTIVIDA
ADE 10.3: Ma
antemento dda páxina web
w

mento: 100€
€
Orzam


ACTIVIDA
ADE 10.4: Me
emoria 20166

Edició
ón impresa e dixital dun completo doocumento qu
ue recolle a vida
v do Fonddo Galego du
urante
o ano
o de referen
ncia: evolució
ón orgánica da entidade
e, actividades realizadas,, datos conttables,
etc. A Memoria será distribu
uída entre toodas as entiidades socias do Fondo Galego e demais
organ
nismos do seector da coop
peración galeega.
Orzam
mento: 2.000
0€
‐ Desseño e impreesión de mem
morias do Foondo Galego:: 2.000€


ACTIVIDA
ADE 10.5: IAF´s dixitais

Edició
ón e distribución dun boletín
b
cuaddrimestral on
nline dispoñible na webb, redes socciais e
demaais plataform
mas comuniccativas do FFondo, que dá conta da
as actividad es da asociación.
(http://www.fond
dogalego.orgg/web/iaf)
mento: 194€
€
Orzam
‐ Deseño e distrib
bución online
e de 4 núme ros do IAF: 194€
1


ACTIVIDA
ADE 10.6: Publicación
P
de 5 artiggos de opinión sobre cooperació
ón ao
desenvollvemento ou
u dereitos huumanos porr parte de re
epresentantees políticas//os do
Fondo Gaalego.

mento: 0€
Orzam


ACTIVIDA
ADE 10.7: Orrganización ddo arquivo fotográfico e documentaal.

Para a realización
n desta activvidade conta remos con alumnado
a
en
n prácticas daa Universida
ade de
mprados pro
ogramas infformáticos específicos
e
para facilitaar a xestión
n dos
Vigo. Serán com
mateeriais.
Orzam
mento: 100€
€
‐ Programa inform
mático de xe
estión de fotoografías: 50€
€
‐ Programa inform
mático de xe
estión docum
mental: 50€
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66. ORZAM
MENTO 2017
2
GASTOS

IMPORTE

Secretaría téécnica
Secretaríaa técnica do Fondo Galeggo
Asesoría
Outros gaastos

63.300,00
0€
60.000,00
0€
1.300,00€
€
2.000,00€
€

Fortalecemeento
Campaña de captación de socios ''20 anos+20''
Contos so
olidarios para
a novos socioos
Xuntanzas da Rede municipalista solidaria
Estimularr a asistencia na Asembleea Xeral de Socios
Formación en cooperación e polítticas públicass locais
Conmemo
oración do 20
2 aniversarioo do Fondo Galego
G
Cota e participación na
n Confederaación de Fondos
Participacción na Alian
nza europea dde redes locais para a co
ooperación
internacio
onal
Visibilizacción na páxin
na web das ccontas do Fon
ndo Galego
Auditoría contable

18.250,00 €
1.200,00 €
4.300,00 €
750,00 €
500,00 €
4.750,00 €
2.450,00 €
2.000,00 €
500,00 €
0,00 €
1.800,00 €

Sensibilizació
ón

43.820,90
0€
Exposicións con activiidades que faaciliten a súaa comprensió
ón
Elaboració
ón dunha exxposición sobbre os Obxecctivos do
Desenvolvvemento Susstentable (O DS)

12.820,90
0€

Contacon
ntos
Viaxe a Mozambique
M
o fotográfico ‘Imaxes conn
do gañador do concurso
Fondo’, para facer unha reportaxee
Exposición fotográfica
a sobre Mozaambique
Espectácu
ulo de clown sobre as froonteiras e as refuxiadas
Vacaciónss con Traballo
Vacaciónss con Traballo en Galicia

8.380,00 €
2.100,00 €

Convocatoria de proggramas de coooperación ao desenvolvemento
para ONG
GD galegas ou con sede een Galicia
Programaa coa Fundaççao Encontroo
Axudas dee emerxencia ou post em
merxencia
Proxecto de cooperacción con cám
mara municip
pal mozambiccana
Relanzam
mento do COC
CIDE

45.670,67 €

Proxectos
P

2.540,00 €

2.100,00 €
8.440,00 €
3.090,00 €
4.350,00 €

110.770,67
7€

20.000,00
0€
20.000,00
0€
25.000,00
0€
100,00 €
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Comunicació
C
ón

2.414,00 €
Elaboració
ón do II Plan de Comuniccación
Elaboració
ón de 1 presssbook
Mantemeento da páxin
na web
Deseño e impresión de
d memoriass 2016 do Fondo Galego
Deseño e distribución
n online de 4 números do
o IAF
ón de 5 artigos de opinióón sobre cooperación ao
Publicació
desenvolvvemento ou dereitos hum
manos
Organizacción do arquivo fotográfiico e docume
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