Espai de
reflexió

Resultats de l’espai de reflexió sobre l’eix
d’utilitat d’ECAS durant l’Assemblea
General Ordinària
28.02.2012
Què farà ECAS per la meva entitat al 2013?
Propostes:
GRUP 1







Treballar l’avaluació d’impacte: seguiment, on va a parar
Estimular una central de compres
Donar continuïtat a la formació en emprenedoria
Treballar l’estructuració de sector. S’està duplicant/multiplicant
feina, cal ser més competents i més executius. En e, Tercer
Sector Social o ens unim i sabem quin paper juga cadascú i
anem tots a una o perdrem força i anirem morint. Podem ser
molt potents en polítiques públiques o desaparèixer. Seríem
model a seguir a la resta d’Espanya. Cal dialogar i organitzar.
Complementarietat.
Tenint en compte que la situació entitats de primer nivell ha
canviat, cal reflexionar on som, on hem d’anar i com volem ser
les entitats en els propers 10 anys.

GRUP 2
 Treballar el finançament conjunt. Es proposa una campanya de
fundraising propi de fons privats que repercuteixi de forma
indirecta a les entitats.



Aprendre a elaborar discurs coherent que ajudi anar a buscar
interlocutors, a ‘picar portes’ d’empreses, trobar suports...



Visualitzar la tasca i activitats de les entitats a través de les
eines de comunicació. Transmetre el missatge: “Què passaria
si nosaltres no hi fóssim?”. Hem de sensibilitzar la ciutadania,
no només les Administracions i empreses.



Millorar els canals de comunicació interns –que la informació
arribi a totes les entitats— i que hi hagi major compromís De
participació i assistència de les entitats als actes i espais
d’ECAS.



Continuar el procés d’internacionalització: a nivell formatiu
sobre el foment sinèrgies i el finançament



Treballar els problemes de liquiditat i tresoreria de les entitats.
Explorar temes com els subministraments, la subhasta
d’energia elèctrica, subscriure acords amb Triodos...



Qualitat: donar suport a iniciatives d’altres plataformes i no
duplicar feina –per exemple la que ja fa la Taula d’entitats del
Tercer Sector—, el segell de qualitat ajuda a fer entendre que
les entitats no fem caritat.



Continuar i reforçar la incidència i interlocució amb les
Administracions.
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Reflexió
estratègica

Resultats del treball estratègic durant
l’Assemblea General Ordinària
10.02.2012

GRUP 3


Central de compres: no convertir-se en una central de compres
però liderar el procés i la capacitat de negociació. Compartir i
centralitzar les grans línies de costos per reduir-los i tenir
major capacitat de negociació. Explorar la col·laboració amb
entitats que ja ho fan.



Incidència financera: aconseguir finançament per a les entitats,
posar en comú les necessitats, abordar les situacions
crítiques... No repetir les grans negociacions que ja fa la Taula
d’entitats del Tercer Sector, ECAS té el seu propi espai.



Conèixer la situació real de les entitats amb dades, no només a
nivell intuïtiu.



Transparència: establir protocols de transparència i publicar
dades de les entitats. La situació actual impacte en les entitats
(corrupció, “tots iguals”, etc.).



Avaluació de l’impacte social de les entitats: posar en valor
acompanyament socioeducatiu (el que fem estalvia costos)



Contractació internacional: formació pràctica de com fer la
contractació internacional i pública.



Gestió del coneixement: aprofitar i compartir el coneixement i
l’expertesa.

