
MEMORIA 2019
ASOCIACIÓN SIMBIOSE



AINDA NON
NOS COÑECES?
Simbiose é a plataforma de participación e voluntariado alternativa.
Moita xente quere botar unha man na cidade, pero por diversos motivos, non o conseguen. En Simbiose
traballamos para democratizar a participación e facilitar o acceso das persoas que desexan dar parte 
do seu tempo a causas comúns. 
Procuramos favorecer un achegamento entre a poboación civil menos implicada e as entidades 
locais, eliminando as principais barreiras, como poden ser a falta de tempo, de información, 
de preparación, a dificultade de compromiso… ou a timidez.
Cal é a nosa receita? Ser creativas, darlle a volta á tortilla dos xeitos de facer volun-
tariado convencional, e aderezalo todo con ganas de pasar o tempo de xeito diver-
tido!
Simbiose é unha poderosa ferramenta de educación non formal, unha alter-
nativa de ocio saudable e comprometido, ademais un modo de fomentar 
a cohesión social.



ORGANIGRAMA

DESEÑADORA
GRÁFICA

XESTOR WEB
DINAMIZADORA DE

VOLUNTARIADO
DINAMIZADORA DE

VOLUNTARIADO
SÚPER

VOLUNTARIO

Esta é a equipa que, voluntariamente, fai que todo funcione.

Pero familiares, compañeirxs, e entidades amigas como a ONG Aire e Fiscal
36 axudáronnos a resolver miles de dúbidas: a todxs elxs, GRAZAS!.



Inscribímonos no REMAC 

Temos apoio económico de 17 persoas asociadas

Levamos a cabo 8 accións de voluntariado puntual en 70 horas de participación.

Medramos na redes sociais: 588 seguidorxs en Facebook e 402 en Instagram.

Accedemos ao Espazo Solidario para traballar dúas tardes á semana.

Conseguimos 19 marabillosas persoas voluntarias!

Formamos parte activa da PCV (Plataforma Coruñesa de Voluntariado)

MOMENTAZOS
2019

Saímos no programa de radio “Simplemente gente” en Cuac F.M.



PROXECTO
PARTICIPA

O primeiro proxecto de Simbiose é moi, pero que moi local.
 

A través de accións curtas, puntuais, accesibles e colectivas, de temática ambiental ou social, damos a
coñecer a labor das entidades da cidade e ao mesmo tempo ofrecemos un formato de participación 

doado e adaptado para tódolos públicos, para que facer voluntariado sexa case irresistible.
 

A quen non lle gusta de cando en vez facer durante un anaco algo divertido e útil?
 

Un par de clicks e … estás apuntadx á acción!

 



ACCIÓNS NO 2019



26.04.2019

04.11.2019



14.11.2019

21.11.2019



22.11.2019

05.12.2019



12.12.2019

30.12.2019



ENTIDADES COAS QUE
COLABORAMOS ESTE ANO



A acción voluntaria e as posibles áreas de intervención das persoas voluntarias: Xuventude 2019 -
Voluntariado Galego

Metodoloxías creativas para a captación do voluntariado - Voluntariado
Galego

Contablidad básica para entidades sin ánimo de lucro I - 
Plataforma Española de Voluntariado

Especialización en voluntariado 2019 - Voluntariado Galego

FORMACIÓNS DAS QUE 
APRENDEMOS MOITO

Voluntariado e Transformación Social - Voluntariado Galego



Obradoiro de recursos en programas e apps gratuitas para a xestión de asociacións - Escola
de Participación

Marketing e comunicación dixital - Escola de Participación

Obradoiro de Espazos e recursos municipacis - Escola de Participación

Curso básico de fiscalidade - Escola de Participación

FORMACIÓNS DAS QUE 
APRENDEMOS MOITO

Outras formas de voluntariado na Coruña - Plataforma Coruñesa de
Voluntariado



 
50.9% 

40%

9.2%

INGRESOS: 403€
Cotas persoas asociadas: 205€

Doazóns particulares: 161€

Doazóns teaming: 37€

GASTOS: 177€
135€: Gastos xerais (taxas, gastos 

bancarios, mantemento web)

32€: Seguros de voluntariado:

10€ :Material para as accións

 
76.3%

 
18.1%

 
5.6%

Remanente 2020: 226€



Contacta con 

info@asociacionsimbiose.org @asociacionsimbiose www.asociacionsimbiose.org @simbiose_asociacion


