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OLA!

ECOS DO SUR é unha entidade sen ánimo de lucro, de Utilidade
Pública, que traballa para que a convivencia entre persoas de orixes
e culturas diversas fructifiquen nunha sociedade máis xusta,
inclusiva e equitativa. Por iso, desde 1991 promovemos a
integración das personas migrantes, desempregadas e de mulleres
en especial vulnerabilidade. Neste tempo, máis de 13.000
persoas foron beneficiarias dos nosos proxectos de atención
directa.
Entendemos que os procesos de inclusión deben implicarnos
bidireccionalmente na construción de comunidades fortalecidas
que avancen cara unha realidade máis sostible, e por iso xeramos
espacios de relación intercultural nos que promovemos a
participación, a cidadanía crítica e o voluntariado.
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ACOMPAÑAMOS ÁS PERSOAS EN RISCO SOCIAL
NOS SEUS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN VITAL
Temos a certeza de que o presente e o futuro do noso planeta
dependen das oportunidades de desenvolvemento
que lles deamos ás persoas, independentemente
da súa orixe, xénero, relixión ou situación individual.
E por iso traballamos todos os días.
Na actualidade, Ecos do Sur suma preto de 13.000 usuarios/ as
en Galicia e Madrid, o 80 por cento dos cales residen na
provincia da Coruña. Case a metade da poboación migrante da
comarca da Coruña é usuaria da ONG.
Ademais, centos de miles de persoas en España e o estranxeiro
teñen participado nas nosas accións de sensibilización
para o entendemento e a convivencia intercultural.
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OS/AS NOSOS/AS PRINCIPAIS BENEFICIARIOS/AS SON...

migrantes · desempregados/as · mulleres

Inmigrantes
e emigrantes
retornadas
En situación
administrativa
regular ou irregular
Refuxiadas,
desprazadas,
solicitantes de asilo

De longa
duración
Maiores de 45
años
Perceptoras
de rendas
de integración

Vítimas
de violencia
de xénero
Familias
monomarentales
Vítimas de trata
con fins
de explotación
sexual
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misión

visión

valores

Promover a integración e participación na nosa sociedade
de colectivos vulnerables ou en risco de exclusión.
Mellorar as condicións de vida dos países con menos
posibilidades de desenvolvemento, facilitando o acceso
aos recursos baixo os preceptos de igualdade de oportunidades.

Queremos ser un referente na creación e execución de accións
eficientes e innovadoras de inclusión, sensibilización
e cooperación, asumindo un papel activo na transformación
social para construír comunidades máis cohesionadas,
comprometidas co desenvolvemento sustentable
e equitativas desde o recoñecemento da súa diversidade.

• Cun profundo compromiso social.
• Ofrecendo unha atención baseada na profesionalidade.
• Xestionando o noso traballo, recursos e relacións
con independencia.
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LIÑAS DE TRABALLO
ACCESO A DEREITOS ESENCIAIS

Garantimos que todas as persoas teñan información
e acceso igualitario aos seus dereitos, independentemente
da situación administrativa, económica ou social
na que se atopen.
FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRENDEMENTO

O traballo é unha base de realización social,
económica e persoal. Por iso, construímos
un sistema de capacitación e acceso ao emprego
baseado na equidade de oportunidades e de opcións.
ACTIVACIÓN SOCIAL PARA A CIDADANÍA GLOBAL

Promovemos a participación desde
a interculturalidade, o coñecemento mutuo
e a superación de prexuízos, cimentando comunidades
abertas e orgullosas da súa diversidade.
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un pouco de historia

Corría o ano 1991. O ano da Guerra do Golfo, a malleira a Rodney King.
Catástrofes humanitarias en Bangladesh, Costa Rica, Italia, Filipinas
causan centos de miles de vítimas, marcando cicatrices na Terra.
O parlamento de Sudáfrica suprime o apartheid, a URSS debúllase…
e un grupo de persoas residentes na zona da Coruña,
co fin de lograr unha maior solidariedade e coñecemento entre os pobos
desenvoltos e os máis empobrecidos, funda Ecos do Sur.

1991

· O 14 de agosto fúndase Ecos do Sur na cidade
da Coruña e organiza as súas primeiras actividades
de cooperación con países do Sur, integrándose
na Coordinadora Galega de ONG (creada ese
mesmo ano).
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1992

1994
1996

· Ademais do ámbito internacional, incorporamos
a acción na provincia da Coruña. Comezamos
a impartir clases de español para persoas
inmigrantes, unha vía imprescindible para
a integración e a nosa actividade máis lonxeva.
· Inscribímonos no Rexistro Galego de Axentes
de Cooperación ao Desenvolvemento.
Desenvolvemos accións en Chad, Honduras,
Bangladesh...
· Creamos na Coruña o SOLI (Servizo
de Orientación Laboral ao Inmigrante) e o CIAI
(Centro de Información e Asesoramento Xurídico
ao Inmigrante). Ambos os servizos seguen
en activo, e teñen ampliado a súa acción a outros
colectivos en risco de exclusión.
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1997

2000

2001

· Empezamos a traballar a sanidade en España,
co Programa de Control e Prevención
de Tuberculose na provincia da Coruña,
en colaboración coa Consellería de Sanidade.

· Introducimos a perspectiva de xénero no noso
traballo, que desde ese momento será
unha das nosas constantes, co proxecto CORA
para mulleres inmigrantes (A Coruña).

· Comeza unha estreita colaboración
con Concellos das catro provincias galegas,
onde prestamos servizos de formación técnicos/as
e de atención a migrantes.
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2002

2003

2004

· Impulsamos a construción do Centro
de Preescolar 25 de Junho, en Mozambique,
ademais doutras infraestruturas en países
en desenvolvemento.
· Organizamos as I Xornadas de Sensibilización
sobre a Interculturalidade de Arteixo,
que hoxe en día son as máis lonxevas de España
sobre esta temática.
· Inicio do programa informativo e de prevención
sobre VIH, que continúa en funcionamento.
· Recibimos o Premio á Solidariedade (UXT).
· Fundamos o noso Gabinete de Saúde Mental,
que cada ano presta servizo a 200 persoas grazas
ao financiamento da Deputación da Coruña.
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2005

2006

2007

· Ecos do Sur, declarada Entidade de Utilidade
Pública polo Ministerio de Interior.
· Comezamos a prestar asesoría xurídica
a persoas recluídas en centros penais
da Coruña e Pontevedra.
· Organizamos os primeiros cursos de Mediación
Intercultural da provincia da Coruña, para formar
a futuros/ as traballadores da contorna social.
· As nosas accións de sensibilización sobre migracións
chegan a escolares das catro provincias galegas.
· Arrinca na provincia da Coruña o programa
Afrodita de atención a mulleres vítimas
de prostitución e trata con fins de explotación
sexual. Posteriormente estenderase a outras
provincias galegas, manténdose hoxe en día.
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2008

2010

2011

· Creamos ou CIAI Social, o noso servizo
de asesoría en Traballo Social para persoas
inmigrantes e en risco de exclusión.
· Conseguimos a certificación de calidade AENOR
ISO 9001, renovada cada ano desde entón.
· Abrimos a liña de proxectos internacionais
financiados pola UE, moi enfocada na sensibilización
e capacitación da mocidade. Con Opción+Futuro,
no que participan tamén Portugal, Mozambique,
Sâo Tomei e Príncipe e Cabo Verde, difundimos
un novo relato sobre as migracións.
· O Centro Penal Perero de Aguiar
concédenos o seu Premio Merced 2010
CUMPRIMOS 20 AÑOS EN PLENA ACTIVIDADE!
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2012

2013
2014

· Fundamos Ad-Ecos, a nosa plataforma
de emprendemento e economía social.
· Introducimos a perspectiva de codesenvolvemento
nos nosos proxectos de cooperación.
· Empezamos a fortalecer a convivencia intercultural
nos barrios da Coruña a través da cohesión
comunitaria.
ABRIMOS DELEGACIÓN EN MADRID!

· Integrámonos na Rede Galega contra
a Pobreza ( EAPN). Hoxe formamos parte
da súa Xunta Directiva.
· Primeira e única ong galega que participa
na campaña nacional de sensibilización SOMOS
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2015
2016
2017

· Comezamos a ofrecer Orientación Laboral como
entidade colaboradora do SEPE.
· A cifra de persoas atendidas polos nosos servizos
chega a 10.000.
· Abrimos unha nova liña de traballo: CibeRespect,
sensibilización e activismo ante o Discurso de Odio
contra as persoas migrantes nas Redes Sociais.
· Empezamos a empregar a agricultura ecolóxica
e a horticultura terapéutica para mellorar
a inclusión social de colectivos vulnerables.
· Somos a primeira entidade galega galardoada
co Premio de Innovación Social da Fundación La Caixa,
que recoñece as nosa iniciativa CibeRespect polos
logros na educación e sensibilización da cidadanía.
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2018

2019

· O Colexio de Traballadores Sociais de Galicia
recoñece co Premio de Boas Prácticas as nosas
accións de sensibilización social e educativa
en valores de respecto intercultural.
· Somos a primeira e única organización galega
que se suma á Axéncia Stop Rumores,
que aglutina a entidades españolas que traballan
pola elimininación dos prexuízos e bulos contra
as persoas migrantes e racializadas.

· A Deputación da Coruña nos concede
o I Premio Dereitos Humanos e Convivencia,
en recoñocemento á nosa labor na loita contra
o Discurso de Odio e na difusión de novas
narrativas baseadas nos Dereitos Humanos.
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os nosos
proxectos
en 2017/18

ACTIVACIÓN SOCIAL

acceso a dereitos
esenciais

formación, emprego
e emprendemento

activación
social
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os nosos
proxectos
ACTIVACIÓN SOCIAL PARA A CIUDADANÍA GLOBAL

respostas positivas ao reto da diversidade nas sociedades complexas
Promovemos a participación

Educación
para o Desenvolvemento
Sensibilización
Participación cidadá
Cohesión comunitaria
Fortalecemento asociativo
Voluntariado

dos colectivos migrantes
e traballamos coa sociedade
de acollida no coñecemento
mutuo e a superación
de prexuízos. Alimentamos
a convivencia, o respecto
cultural e a cohesión social
e reducimos os niveis
de aceptación ante o racismo
e o discurso de odio
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ACTIVACIÓN SOCIAL PARA A CIDADANÍA GLOBAL

os nosos
proxectos

•CIBERESPECT FASE I. Combatendo o discurso do odio online contra
as persoas migrantes a través do activismo e as contra narrativas.
Fundación La Caixa.
•CIBERESPECT FASE II. Investigación, materiáis e sensibilización
para encender o activismo da sociedade galega ante o discurso do odio
e os bulos xenófobos nas redes sociais. Vicepresidencia e Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
•PROXECTO RESPECT 2.0. Xeramos vencellos entre Galicia, Madrid
e Catalunya para compartir coñecementos e ferramentas de acción ante
a proliferación do discurso xenófobo en Internet. Fundación La Caixa.
•TETÚAN NO CALLA. Fortalecemento de asociacións no barrio de Tetuán
(Madrid) a través da capacitación e a xeración de redes ante un problema
común: os rumores e prexuízos contra as persoas migrantes no distrito
e nas redes sociais. Concello de Madrid.
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ACTIVACIÓN SOCIAL PARA A CIDADANÍA GLOBAL

os nosos
proxectos

•XV XORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE A INTERCULTURALIDADE.
O encontro máis lonxevo sobre esta temática a nivel nacional. En 2017
o lema foi: 'Combatendo as redes de Odio: os desafíos dos Dereitos
Humanos na era Internet'. Reuniron a 10 especialistas en Democracia
Dixital e Ciberactivismo e 126 asistentes. Concello de Arteixo.
•XVI XORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE A INTERCULTURALIDADE.
En 2018 a temática foi 'Identidades Compartidas: infancia, xuventude
e interculturalidade'. Reuniron a 10 especialistas arredor da xeración
colectiva dunha nova narrativa sobre a mocidade migrante e as 'segundas
xeracións', e 121 asistentes. Concello de Arteixo.
•MÁS SOCIAL CONECTA2. Conectando Ecos do Sur coa sociedade a través
de novos canais dixitais e interactivos, que abren posibilidades de diálogo
coa sociedade. Fundación Barrié.
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ACTIVACIÓN SOCIAL PARA A CIDADANÍA GLOBAL

os nosos
proxectos

•MÁS SOCIAL COMUNICACIÓN. Capacitación e acompañamento
en comunicación participativa para incrementar o impacto da entidades
na contorna. Fundación Barrié.
•VOLUNTARIADO XUVENIL. Unha iniciativa que promove a participación
da mocidade na comunidade a través do voluntariado altamente
especializado. Consellería de Política Social.
•ACCIÓN VOLUNTARIA. Impulsamos a participación social
na comunidade galega a través de diversas formas de voluntariado.
Consellería de Política Social.
•LA SEMILLA DE VENTILLA. Fomento do asociacionismo e a
participación cidadá no distrito de Tetuán. Concello de Madrid.
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ACTIVACIÓN SOCIAL PARA A CIDADANÍA GLOBAL

os nosos
proxectos

• VOLUNTARIADO ECODIGITAL. Promoción do voluntariado nos procesos
de empoderamento desenvolvidos no horto urbán de Ventilla
e na promoción de competencias informáticas e ferramentas
de Democracia dixital. Concello de Madrid.
•SOMOS O QUE SEMENTAMOS. Promoción do voluntariado xuvenil
para a construción dunha sociedade máis xusta e orgullosa
da súa diversidade. Consellería de Política Social.
•FAI ZOOM. Promoción do voluntariado para o coñecemento
das realidades sociais da contorna máis próxima. Consellería de Política
Social.
•AGRACULTURA. Accións de agricultura urbana para alimentar un novo
relato sobre a cidade verde e sostible. Concello da Coruña.
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ACTIVACIÓN SOCIAL PARA A CIDADANÍA GLOBAL

os nosos
proxectos

• SCAYP. Un proxecto internacional que promove o coñecemento
compartido para xerar un modelo de boas prácticas na acollida
das personas migrantes, superando os discursos xenófobos. Unión
Europea.
• IMigration. Creando ferramentas e coñecemento compartido
para capacitar a técnicos/as que traballan con mocidade intercultural.
Unión Europea.
•INTEGRATION THROUGH EDUCATION. Unha plataforma de coñecemento
compartido e intercambio de boas prácticas para educadores/as en temas
de interculturalidade. Unión Europea.
• INFORMACIÓN, PREVENCIÓN E SENSIBILIZACIÓN. Sobre violencia
de xénero, para mulleres vítimas de trata. S. X. Igualdade.
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ACCESO A DEREITOS ESENCIAIS

os nosos
proxectos

cremos na Xustiza Social. Traballamos para que sexa universal
É necesario garantir

Traballo Social
Mediación Intercultural
Asesoría Xurídica especializada
en estranxeiría
Acompañamento sanitario
Atención psicolóxica

que todas as persoas
teñan información
e acceso igualitario
aos seus dereitos,
independentemente
da situación administrativa,
económica ou social
na que se atopen.
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ACCESO A DEREITOS ESENCIAIS

os nosos
proxectos

• PROGRAMA AFRODITA 2017+2018. Atención integral a mulleres
vítimas de trata. S.X. Igualdade.
• APOIO A NAIS 2017+2018. Atención integral a mulleres xestantes ou
con fillos menores de 3 anos. S.X. Igualdade
• ULISES 2017+2018. Atención psicoloxica a migrantes. Deputación da
Coruña.
• PROGRAMA SOCIOSANITARIO E PREVENCIÓN DE VIH 2017
+2018. asesoramento e sensibilización. Consellería de Sanidade.
• ASTEX 2017+2018. Asesoría xurídica en Estranxeiría. Consellería de
Política Social.
• PROGRAMA COOPERA 2017+2018. Contratación de 3 profesionais de
atención a colectivos en risco. Consellería de Economía, Emprego e
Industria.
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ACCESO A DEREITOS ESENCIAIS

os nosos
proxectos

• SAWABONA 2017+2018. Atención integral a persoas en situación
irregular. Consellería de Política Social.
• PROGRAMA AMI 2017+2018. Servizos de mediación intercultural.
Consellería de Política Social.
• RE-TRATA. Alternativas de emprego para mulleres vítimas de trata e
explotación sexual. Secretaría de Estado de Igualdad.
• AXUDA Á INFANCIA 2017+2018. Chequés bebé para favorecer o
benestar de nenos e nenas en risco de exclusión. Fundación Ordesa.
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os nosos
proxectos
FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRENDEMENTO

defendemos un sistema equitativo: en oportunidades e tamén en opcións

O traballo é unha base

Itinerarios Personalizados
de Emprego
Talleres pre laborais
Formación especializada
Orientación laboral

de realización social, económica
e individual, e é moi importante que
as persoas máis vulnerables tamén
teñan oportunidades
e opcións reais de conseguilo.
Por iso, construímos un sistema
de capacitación e acceso
ao emprego cimentado na equidade.
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FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRENDEMENTO
IOBE 2017+2018. Orientación laboral a través do SEPE. Consellería
de Economía, Emprego e Industria.
TECENDO ALTERNATIVAS. Trasformación de modelos de economía
reproductiva en experiencias de economía formal. Consellería de Política
Social.
INMIGRA 2017+2018. Inserción social e laboral de persoas migrantes.
Consellería de Política Social.
FORMACIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓGICA. Oportunidade laboral
para personas en exclusión. Consellería de Política Social.
CURSO INTEGRADO DE HOSTELERÍA. Formación para o emprego.
Consellería de Política Social.
OBRADOIROS DE COMPETENCIAS CLAVE 2017+2018. Formación
para a inclusión educativa e social. Consellería de Política Social.

os nosos
proxectos
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FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRENDEMENTO

os nosos
proxectos

CURSO VALORES DA SOCIEDADE DE ACOLLIDA I E II 2017+2018. Formación
para a integración e a nacionalidade. Consellería de Política Social.
OBRADOIRO DE COMPETENCIAS LINGUÍSTICAS DELE 2017+2018. Formación
para a integración e a nacionalidade. Consellería de Política Social.
SALVIA. Inclusión laboral para mulleres supervivintes á violencia de xénero.
Secretaría Xeral da igualdade.
ECOLIMP. Microemprendemento no sector da limpeza. Consellería de
Economía, Emprego e Industria.
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA OZA-CESURAS. Emprendemento en
agricultura ecolóxica. Consellería de Economía, Emprego e Industria.
BENIN. Emprendemento en repostería árabe. Consellería de Economía,
Emprego e Industria.
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FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRENDEMENTO

os nosos
proxectos

LABORATORIO DE INICIATIVAS. Emprendemento como vía de emprego
para persoas en risco de exclusión. Consellería de Política Social.
OBRADOIROS DE MOTIVACIÓN PARA A BUSCA DE EMPREGO. Habilidades
Sociais para o emprego. Concello da Coruña.
SEMENTANDO ALTERNATIVAS. Inserción sociolaboral a través de espazos
verdes. Consellería de Política Social.
COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS. Superando a fenda dixital. Consellería
de Política Social.
MANOS INVISIBLES. Emprego e xénero, abordando a precariedade do sector
doméstico. Concello de Madrid.
MIRADAS HACIA LA INCLUSIÓN I e II. Itinerarios de inclusión sociolaboral.
Concello de Madrid.

29
FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRENDEMENTO

os nosos
proxectos

ECO EMPLEO. Itinerarios de inserción que se desenvolven a pé de barrio,
nos espazos verdes. Concello de Madrid.
O FUTURO NAS TÚAS MANS. Promoción do emprendemento entre o colectivo
migrante. Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.
HARVEST. Cultivo de habilidades para o emprego. Fundación Repsol.
PODER PARA AS SUPERVIVINTES. Oportunidades de inclusión para mulleres
vítimas de violencia de xénero. Fundación Repsol.
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PRESIDENCIA
María Lareo

TESORERÍA
Elena Maisón

or
gani
grama
ÁREA
DE DIRECCIÓN

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Aitor Mallo
María Tituaña

SECRETARÍA
Javier Villar

VOGALÍA
Susana Blanco

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN ESTRATÉXICA E FINANCEIRA

DIRECCIÓN ADXUNTA

Saray Durán

Patxi Hurtado

Sandra García

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Natalia Monje

DELEGACIÓN EN MADRID
Rebeca Taboada
Irene Luque
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ORGANIGRAMA de ECOS do SUR a 1 de maio de 2019

ACCESO A DEREITOS

FORMACIÓN E EMPREGO

ACOLLIDA

Javier Villaverde
SANIDADE/MEDIACIÓN

Djibril Faye, Silvia Mosquera,
Elizabete Guilhermino

ORIENTACIÓN LABORAL

Ramón López
Alba Breijo
Maite Rodríguez

ACTIVACIÓN SOCIAL
SENSIBILIZACIÓN

Alicia Barros
VOLUNTARIADO

Javier Galego
EMPREGO VERDE

ATENCIÓN PSICOLÓXICA

Raquel Abeledo

Nerea González e Lorena González
ASESORÍA XURíDICA

Elena Maisón, Natalia Iglesias,
Carlos Villar, Javier Fernández
TRABALLO SOCIAL

Lorena Álvarez

INCIDENCIA

Natalia Monje
INCLUSIÓN IDIOMÁTICA

Mariola Lopez

PARTICIPACIÓN

Raquel Abeledo
Nerea González
Silvia Mosquera

remios

32

· Premio Paz, Convivencia e Dereitos Humanos.
Deputación da Coruña 2019.
· Premio 'Un Millón de Sonrisas'.
Seguros DKV, 2018 e 2019.
· Premio Bóboli Suma á mellor iniciativa social
para a infancia en risco, proxecto AliMentoras.
Bóboli 2018.
· Premio Boas Prácticas pola loita contra o discurso
de odio nas RRSS (cibeRespect).
Colexio de Traballo Social de Galicia 2018.
· Premio á Innovación Social, proxecto cibeRespect.
Fundación La Caixa, 2017.
· Premio Merced.
Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar, 2010.
· Premio 1º de Mayo.
UGT A Coruña, 2004.
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as cifras
E ASÍ SUMARON XA

NOVOS/AS USUARIOS/AS EN 2018

971

13.646
PERSOAS
ÁS QUE TEMOS AXUDADO A ACADAR OS SEUS OBXECTIVOS

AS NOSAS ACCIÓNS DE SENSIBILIZACIÓN SUMAN

722.908

IMPACTOS EN REDES SOCIALES
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European
Anti Poverty
Network-Galicia

redes nas que participamos

Aliados Dixitais
Axencia
Stop Rumores

Coordinadora
Galega de ONGds

Rede
Coruña Emprega

No Hate Speech
Activists Alliance

Foro Galego
da Inmigracion
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gracias a financiadores como...

GASTOS

ven a coñecernos
ONGd Por unha sociedade máis xusta,
máis equitativa
e orgullosa da súa diversidade
Entidade declarada de Utilidade Pública
En A Coruña:
Avenida de Finisterre,
nº 109 bajo. 15004
Tlf 881 965 692
ong@ecosdosur.org

En Madrid:
Espacio Geranios
C/Álvarez, 8. Metro Ventilla-L9
y Plaza Castilla (L1 y L10). 28029.
Tlf 698 123 520
madrid@ecosdosur.org

www.ecosdosur.org

