
Innovando e sumando esforzos
contra a pobreza e a exclusión social

I AGORA
TERCEIRO SECTOR E VOLUNTARIADO

Escola Galega de Administración Pública, (EGAP) • Fontiñas, Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2014

Na I Agora do Terceiro Sector buscamos crear un espazo que de xeito áxil, poña en contacto a todas as persoas interesadas con varias iniciati-
vas innovadores que poidan ser replicadas ou significar unha mellora para persoas e entidades na súa loita contra a pobreza e a exclusión 
social, para aforrar esforzos e para ampliar o traballo en rede. 

Como Funciona?
Nas aulas 5 e 6 da EGAP haberá tantas mesas como iniciativas a expor. Escolle a que máis che guste. Cada unha das iniciativas preséntase a 
grupos de como máximo 9 persoas nun tempo non superior a 15 minutos entre exposición e preguntas: 6 minutos para presentar a iniciativa e 9 
minutos para preguntas, tratando que sexa só unha por persoa e de curta duración, para que poidan falar todas as persoas.

Trátase de entender a experiencia, non tanto de afondar na mesma neste intre. Se che interesa, intercambia co poñente os teus datos de 
contacto e concerta unha cita posterior.

A clave do éxito da Agora é a axilidade. O tempo é ouro, en 15 minutos pódese saber se te interesa ou non. Unha vez transcurridos, os asistentes 
pasarán a outra mesa para coñecer outra iniciativa diferente.  

Iniciativas e organizacións que exponen

*Máis información:
 info@eapn-galicia.com

#pobrezagalicia

EAPN - REDE GALEGA DE LOITA CONTRA A POBREZA www.pobrezagalicia.org • www.eapn.es
COORDINADORA GALEGA DE ONG PARA O DESENVOLVEMENTO www.galiciasolidaria.org

CERMI GALICIA. Comité de Entidades Representantes de Persoas con Discapacidade de Galicia
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Achegando as novas
Tecnoloxías e a ética

“MOV3. Galicia Viste 
Consciente”

Novas Fontes de 
financiamiento para 
reducir a dependen-
cia das subvencións 
públicas

AGRA CIVIS:
¡Tomando las riendas 
de nuestra ciudadanía!

“Comprendo e 
decido, derribando 
barreiras de 
comunciación para 
un mundo ao alcance 
de todos”

Participación Cidadá. 
Cidade Educadora

Luis Alberto Fernández
info@agasol.org
www.agasol.org 

Nanda Couñago
Amarante.roupalimpa@ama
rantesetem.org
www.amarantesetem.org/

Raquel Alvite
direccioncomercial@cogami.es 
Mª Carmen Ínsua Fabeiro
sil.carmen@cogami.es
www.cogami.es

Natalia Monje
ong@ecosdosur.org
www.ecosdosur.org

Ángela María Goiricelaya 
Seco
info@autismogalicia.org
www.autismogalicia.org 

Ledicia Piñeiro Prada
espabila@fundacionjuans.org 
www.fundacionjuans.org 

Organizan: Colabora:Subvenciona:

 Organización Título do Proxecto Persoa e datos de contacto
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Fundación 
Secretariado 
Gitano

Grupo Emaús 
Fundación 
Social

IGAXES

Reseteando

ADICAE 
Consumidores 
críticos, 
responsables 
e solidarios
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ASÓMATE A TUS 
SUEÑOS a través de 
una experiencia de 
Mentoring

INclúe: Innovación 
para a inclusión 
social

Proxecto de medición 
de impacto da 
intervención con 
mozos e mozas en 
risco

Reseteando - 
Innovación social e 
comunicación

Rede de axentes de 
consumo para a 
mellora de colectivos 
especialmente 
desprotexidos e dos 
consumidores de 
maior idade

Maite Serra
Maite.serra@gitanos.org 
www.gitanos.org 

Virginia Romero
inclue@emaus.com
www.emaus.com

Rocio García
rocio.garcia@igaxes.org 
www.igaxes.org 

Xabier Rodríguez
contacto@reseteando.org 
www.reseteando.org  

Eugenia Mariño Rodriguez 
santiagodecompostela@
adicae.net
www.adicae.net
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