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INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO
O Plan estratéxico 2017-2018 supón o terceiro plan estratéxico da nosa organización e, polo tanto, o compromiso estable de Agareso cunha acción
planificada, con obxectivos, metas e instrumentos claros de cara ao futuro.
Con este plan queremos manter os obxectivos históricos da organización, o noso traballo no noso contexto social, Galicia, e os nosos proxectos e
recoñecemento como axente de comunicación para o desenvolvemento. Por outra banda queremos seguir apostando polos novos camiños que se foron
debuxando nos últimos anos, a diversificación de fondos e a expansión do traballo cara a outros países complementarios. E por último este plan será a guía
para unha mellor gobernabilidade interna e unha mellor organización das nosas tarefas e os recursos humanos necesarios para levalas a cabo.
A redacción de este plan faise tendo en conta a avaliación da estratexia anterior, na que se cumpriron os obxectivos marcados, e tendo en conta o que
Agareso quere ser nun futuro próximo.
O desenvolvemento de este plan contará co compromiso e asimilación de todos os membros da entidade: Xunta Directiva, persoal técnico e base social.
Este é o punto que marcará o seu cumprimento e, en definitiva, a súa utilidade. Para garantir este punto este documento é o resultado do traballo conxunto
dos membros de Agareso, que aportan ideas e opinións en todo o proceso.
Os obxectivos plantexados así como as diferentes ferramentas alinéanse tamén coa misión, visión e valores propios da nosa organización e que marcan as
nosas accións diarias.
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PRESENTACIÓN DA ENTIDADE
A Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (AGARESO) é unha organización sen ánimo de lucro, formada por un colectivo de profesionais do mundo da
comunicación en Galicia que cren no poder da comunicación como ferramenta de transformación social.
O principal obxectivo de Agareso é utilizar as ferramentas de comunicación para conseguir a Transformación Social, principalm ente a través de proxectos de
Cooperación Internacional, Educación para o Desenvolvemento e Acción Social. Estamos convencidas e convencidos de que a comunicación é unha
disciplina imprescindible cara a unha reflexión social colectiva, o empoderamiento dos individuos/as, a defensa dos dereitos humanos e o desenvolvemento
dos pobos.
Creada no mes de maio de 2008, AGARESO defínese como unha organización non gobernamental de desenvolvemento laica, comprometida politicamente
pero apartidista, na que os seus integrantes cren no traballo a favor da solidariedade e cooperación.
Os seus integrantes están comprometidos co deseño, a produción, realización e difusión de proxectos de cooperación e solidariedade que contribúan á
creación dunha cidadanía máis empoderada, máis crítica, máis formada, para así sumar forzas para a loita contra a desigualdade global.
Por iso, os obxectivos de AGARESO son:
1. Actuar contra as causas estruturais da pobreza e propiciar o desenvolvemento social dos pueb¬os partindo das súas necesidades, respectando a súa
identidade cultural e a igualdade de xénero, garantindo a súa participación en todo o proceso;
2. promover no noso ámbito de influencia actividades de sensibilización e educación para a democracia, a xustiza social, a paz e a solidariedade cos países
empobrecidos;
3. organizar, formar e apoiar ao voluntariado para que traballe en conseguir estes obxectivos, tanto en países empobrecidos como en España;
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4. potenciar a educación, a formación e a reciclaxe dos profesionais da comunicación no tratamento e elaboración de informacións de carácter social, e
ampliar á súa visión na abordaxe diaria de información sobre estas temáticas, independentemente do medio no que traballen, aplicando os códigos éticos e
regulacións específicas neste marco.
6. Promover a comunicación como unha ferramenta indispensable no ámbito do Terceiro Sector, a través da formación, o traballo en rede e a procura de
sinerxias
7. alcanzar estes obxectivos a través dunha estratexia feminista, onde a igualdade de xénero é a variable transversal fundamental no desenvolvemento das
nosas accións e proxectos.
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MISIÓN, VISIÓN E VALORES DA ENTIDADE
1. Misión
AGARESO ten o obxectivo de actuar contra as causas estruturais de pobreza a través da promoción da comunicación como ferramenta de transformación
social que contribúa á defensa e protección dos dereitos humanos. Para iso promovemos proxectos de desenvolvemento que favorezan o empoderamiento
comunitario como vía de desenvolvemento endóxeno dos pobos e o fortalecemento da sociedade civil a través da educación en valores e a sensibilización.
2. Visión
En AGARESO traballamos para contribuír a xerar cambios reais e positivos na sociedade a través da cooperación, a comunicación e a educación para o
desenvolvemento, a sensibilización e a acción social. Para iso, empregamos profesionais en cooperación, fomentamos a formación de técnicos en
desenvolvemento, promovemos o voluntariado entre a sociedade civil e levamos a cabo prácticas que responden os valores e á misión da entidade.
3. Valores
Cremos na Xustiza como núcleo universal para promover o desenvolvemento e a dignidade humana no pleno exercicio de todos e cada un dos dereitos
humanos.
Cremos na Solidariedade entendida como a responsabilidade que todos e todas compartimos respecto da situación das persoas máis vulnerables e
desfavorecidas e que nos impulsa a actuar para transformar a realidade así como apoiar e fomentar os procesos de empoderamiento e mobilización doutros
colectivos.
Cremos na Participación da sociedade e de todos os colectivos nos procesos de transformación social valorando o coñecemento local dos pobos aos que
nos diriximos e construíndo relacións igualitarias baseadas na confianza e o respecto mutuo.
Cremos no Integridade cara a todas as persoas como seres humanos dignos e con dereito a vivir nunhas condicións adecuadas para o seu desenvolvemento
individual e colectivo.
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Cremos na Equidade como punto inicial para alcanzar a igualdade entre mulleres e homes, e de todos os pobos e colectivos, loitando contra a discriminación
e a exclusión.
Cremos na Diversidade como parte do patrimonio común da humanidade e como elemento esencial para o enriquecemento do ser humano.
Cremos na Paz como valor esencial para o desenvolvemento do ser humano e o goce dos seus dereitos, entendendo a paz dunha forma holística, un estado
de harmonía da persoa consigo mesma, dos colectivos, os grupos e nacións, así como coa natureza.
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PRIORIDADES XEOGRÁFICAS DE AGARESO
Agareso é unha organización cunha misión transversal no ámbito da cooperación para o desenvolvemento, como é a comunicación. Traballar neste ámbito
fao que o noso traballo no teña límites xeográficos ex ante, considerando a comunicación de xeito global, pero sí que é necesaria unha concrección
xeográfica de cara a coñecemento do contexto social e económico, coñecemento de socios/as, adecuación da nosa formación e límites lingüisticos.

Agareso centrará os seus programas de cooperación, comunicación e educación para o desenvolvemento nalgunhas das áreas xeográficas consideradas
prioritarias polo III Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento e naquelas na que a organización ten unha consolidada relación e
comprensión do contexto, contando con socios, experiencia ou diagnósticos de necesidade alineados coa misión que Agareso ven levando a cabo dende fai
anos.
Únese a estes países o traballo a desenvolver no contexto xeográfico da nosa sede – Galicia e España- co desenvolvemento de accións de sensibilización e
educación para o desenvolvemento e apoiando o traballo doutras organizacións, ámbitos de importante relevancia para o traballo en cooperación
internacional.


Latinoamérica: Honduras, Nicaragua, O Salvador, Guatemala, República Dominicana



Magreb: Marrocos e poboación Saharauí.



Galicia e España



África lusófona
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PRIORIDADES TRANSVERSAIS DE AGARESO
Para levar a cabo accións efectivas no campo da Cooperación para o desenvolvemento en xeral, a comunicación para o desenvolvemento en concreto, é
necesario un plantexamento holístico no que se teñan en conta as diversas áreas que poden afectar ao noso traballo, sobre as que o noso traballo pode
influír, pero, sobre todo, aquelas áreas na que o noso traballo pode ser un complemento de gran relevancia.

Estas diferentes áreas e variables nas que históricamente se ven traballando en Cooperación para o Desenvolvemento non se poden afrontar de xeito único
e aillado. Cada un dos nosos proxectos está comprometido cos ODS e coa filosofía internacional en Cooperación Internacional, no que o noso traballo ten
que desenvolverse tendo en conta outras prioridades transversais que podemos potenciar e visibilizar nos nosos proxectos.

Polo tanto, Agareso centrará os seus programas e proxectos de acción social, solidariedade, cooperación:


A loita contra a pobreza.



Igualdade de xénero.



A defensa da sostenibilidade ambiental.



O respecto polos dereitos humanos.



A defensa da interculturalidade



A loita contra a desigualdade
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ÁMBITOS E OBXECTIVOS DO PLAN ESTRATÉXICO
O presente plan estratéxico organiza as accións en diversos obxectivos e ámbitos de actuación que supoñen os eixos no que se move a nosa organización.
Os obxectivos principais son os seguintes:
1. Potenciar o valor transformador da comunicación para o desenvolvemento
2. Contrinuír ao fortalecemento da cooperación galega como referente estatal
3. Fortalecemento da organización como referente da cooperación e comunicación en Galicia
4. Fortalecemento interno da organización
En base a estos catro obxectivos principais organízanse os obxectivos específicos e os resultados que esperamos acadar. Estos obxectivos están
consensuados partindo dunha planificación realista por parte de todo o persoal da organización.
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1. Potenciar o valor transformador da comunicación para o desenvolvemento
O compromiso coa comunicación para o desenvolvemento é o noso principal obxectivo. Nesta liña traballaremos para o recoñecemento de este aspecto da
comunicación por parte do resto dos axentes, tanto xornalistas como persoal das demais organizacións de cooperación, incluída a súa incorporación as
diferentes políticas das entidades oficiais de desenvolvemento e aos diferentes proxectos levados a cabo.

Obxectivo Xeral Obxectivos específicos
Potenciar o valor transformador da
comunicación para o
desenvolvemento

Resultados

Difundir unha guía básica sobre Comunicación para o
desenvolvemento e participar en publicacións
especializadas

Aportado contido específico sobre
CpD a publicacións académicas
Guía publicada

Incluír o concepto de Comunicación para o
desenvolvemento nas estratexias emanadas da Xunta
de Galicia
Recoñecemento por parte dos axentes de
cooperación e pola sociedade galega da
comunicación para o desenvolvemento como
instrumento para a loita contra as
desigualdades e para acadar o
desenvolvemento das sociedades.

A Estratexia de EpD e o Plan Director de
Cooperación inclúen o concepto de CpD

Potenciar o valor da Comunicación como ferramenta
efectiva de sensibilización para o desenvolvemento

Crear na Coordinadora Galega de ONGD
a Comisión de Comunicación para o
Desenvolvemento
Formar ao resto de organizacións no campo da
Comunicación específica no seu campo
Logrado que polo menos 3
organización galega inclúan as
ferramentas de comunicación para o
desenvolvemento nos seus proxectos
de Cooperación e de EpD.
Participar nas accións de sensibilización levadas a cabo
pola Coordinadora Galega de ONGD’s
Achegar as desigualdades e a
cooperación á cidadanía difundindo
campañas de educación e comunicación
para o desenvolvemento a través das
canles de Agareso.
Dar a coñecer a realidade dos países
empobrecidos e colectivos en risco de exclusión a través
das exposicións e documentais elaborados por Agareso.
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Potenciar o valor da Comunicación como ferramenta
efectiva na Educación para o Desenvolvemento

Aumentar a difusión dos proxectos
propios de Agareso nos medios de
comunicación e mellorar a consideración
de Agareso como fonte de consulta e
referencia no ámbito da solidariedade.
Mellorar a difusión da imaxe e obxectivos
de Agareso mediante a edición de
materiais informativos.
Organizar espazos de reflexión nos que
participe o sector da cooperación,
profesionais dos medios e público xeral.
Proporcionarlle ao sector xornalístico
materiais que facilitan unha práctica
favorecedora da inclusión e da equidade.
Intensificar a alianza cos parceiros no Sur
mediante a súa presenza en actividades
realizadas no Norte.
Formación sobre o desenvolvemento e
divulgación nos ámbitos educativos da
realidade dos países empobrecidos, da
cooperación internacional e dos colectivos
vulnerables.
Promoción de investigacións sobre o
desenvolvemento e difusión dos resultados.
Difundir e promover o recoñecemento das
boas prácticas sobre os proxectos de
educación para o desenvolvemento
especializados en comunicación
Incrementar o peso da comunicación para
o desenvolvemento nos proxectos
consorciados.
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2. Contribuír ao fortalecemento da cooperación galega como referente estatal
Dentro dos compromisos de Agareso está tamén a colaboración e compromiso coa estratexia global das organizacións galegas, para situar a cooperación
galega como referente con valores, características e aportacións diferenciadas e complementarias á cooperación feita dende outros estamentos.

Obxectivo Xeral
Contribuír ao fortalecemento da
cooperación galega como referente
estatal

Obxectivos específicos
Estimular a conciencia crítica da
sociedade a partir do traballo conxunto
con outras ONG, asociacións, institucións,
centros educativos e medios.
Potenciar a Coordinadora Galega de
ONGD e a Coordinadora de ONGDEspaña participando nelas de xeito activo.

Reforzar a participación de Agareso en
redes locais, autonómicas, estatais, europeas e
iberoamericanas.

Resultados
Incorporadas as organizacións da
contorna no transcurso dos obradoiros
educomunicativos
Asinado un novo convenio de
colaboración.
Propostas e executadas accións
periódicas no marco da xunta directiva
e das comisións da Coordinadora
Galega de ONGD.
Realizada unha acción en
colaboración coa Coordinadora
Estatal.
Participación nas diferentes comisións da Coordinadora
Galega de ONGD con representantes directos
Realizada unha acción no seo das
distintas redes nas que participa.
Iniciada a incorporación a unha nova
plataforma.
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3. Fortalecemento da organización como referente da cooperación e comunicación en
Galicia
O noso fortalecemento como axente recoñecido de comunicación e comunicación social en Galicia é un obxectivo fundamental e complementario do primeiro
obxectivo. A busca de novos socios, o fortalecemento de alianzas e o establecemento de prioridades xeográficas claras serán os instrumentos para alcanzar
este obxectivo.
Obxectivo Xeral
Fortalecemento da organización
como referente da cooperación e
comunicación en Galicia

Obxectivos específicos
Valorización da entidade como axente de
comunicación
Buscar socios estratéxicos que traballen o tema
de CpD

Crear redes e alianzas con outras ONG,
institucións e medios de comunicación de temática
social, contribuíndo a fomentar o
sector da cooperación e a solidariedade.

Resultados
Existencia de programacións periódicas accesibles (web)
Apoio aos premios sobre boas prácticas xornalísticas
Restablecemento de relacións institucionais con axentes da
comunicación
Atopar novos socios nos países do Sur que
traballan a prol da Comunicación para o
Desenvolvemento
Ampliar o proxecto de radios comunitarias a
toda Centroamérica
Introducir a compoñente de televisión comunitaria nos
proxectos
Estabilizar proxectos levados a cabo con socios existentes
e cunha relación demostradamente enriquecedora
Buscar novos socios complementarios ao noso traballo
para realizar proxectos conxuntos e/ou colaboracións
Consolidar o Seminario de
Xornalismo Social e Cooperación como formación
recoñecida en Comunicación para o desenvolvemento
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4. Fortalecemento interno da organización
Para acadar o resto de obxectivos é fundamental seguir traballando no fortalecemento interno das nosas relacións, valores, formación e profesionalización.
Tamén mellorar a nosa relación co voluntariado e o incremento da súa participación en accións concretas. E por último a actuación da organización de xeito
coherente de cara a cuestións internas, fomentando a coherencia interna.
Obxectivo Xeral
Fortalecemento interno da
organización

Obxetivos específicos
Compromiso da organización cos indicadores de
transparencia e bo goberno
Diversificación das vías de financiamento da
organización

Resultados
Traballo na mellora dos procesos da organización para
acabar o selo de transparencia e bo goberno
Incentivar a achega de doazóns entre socios/as e
voluntarios/as.
Conseguir tres financiadores distintos para o 2017/18
Consolidar e ampliar os cursos de formación pagados para
xornalistas, estudantes ou integrantes doutras ONG.
Realizar unha procura sistemática de novas fontes de
financiación tanto públicas como privadas
Aumentar os fondos propios a través da contratación de
servizos externos

Consolidar a profesionalización das
áreas de xestión e de administración da
ONGD.

Ampliar e mellorar a relación coas outras ONDG e
institución de cooperación.
Fomentar a formación interna.
Manter os postos de traballo actuais e facelas contratacións
estables

Aumentar e potenciar o ámbito de voluntariado

Incrementar o número de voluntarios/as que participan en
proxectos.
Levar a cabo un evento de celebración de aniversario na
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que poder xuntar ao maior número de voluntariado
Continuar coa realización dun curso anual para todo o
voluntariado sobre temática social.
Promover que os novos e novas voluntarios/as aumenten o
seu compromiso facéndose socios/as
Mellorar a coherencia de accións da organización

Migrar a xestión financeira de Agareso cara a Banca Ética
Mellorar os procesos de xestión de residuos en liña co
compromiso co medio ambiente
Consolidar o comercio xusto, o consumo
responsable e a economía solidaria na
acción de Agareso.
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XESTION DO PLAN ESTRATÉXICO
1. RESPONSABILIDADE DA PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA
A Xunta Directiva será responsable de nomear un encargado/a do cumprimento do presente plan. Dito/a encargado/a será un membro da Xunta Directiva
que poderá e deberá solicitar ao equipo técnico a información e datos que estime necesarios.

2. AVALIACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO
O presente plan contará con unha avaliación final e unha avaliación intermedia tendo en conta a súa duración.
A avaliación, tanto intermedia como final, será encargada polo responsable da Xunta Directiva nomeado como responsable do Plan Estratéxico sen perxuízo
de que dita avaliación sexa realizada por persoal externo á organización.
A avaliación intermedia marcará a estratexia de continuación do plan no segundo ano.
A avaliación final terá como resultado os criterios para a redacción do seguinte Plan Estratéxico establecendo identificación de melloras.

3. DURACCIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO
O presente plan terá unha duración de dous anos

