JORNADA DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE:

XARXA PER A LA SOSTENIBILITAT D’ORGANITZACIONS DEL
TERCER SECTOR
ECODES i la Fundació Pere Tarrés tenen el plaer de convidar-vos a la jornada de presentació del projecte XARXA PER A LA
SOSTENIBILITAT D'ORGANITZACIONS DEL TERCER SECTOR que es celebrarà el 4 juliol 2014 al Palau Macaya
Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona
Finançat per:

Amb el suport de:

Programa de la jornada
10:00 h. a 10:30 h.

Presentació de la Xarxa per a la Sostenibilitat d’Organitzacions del Tercer Sector
Cristina Monge, Directora de Converses de ECODES i Rafael Ruiz de Gauna, Director de Relacions Institucionals, Formació i
Consultoria de la Fundació Pere Tarrés

10:30 h. a 11:30 h.

Conferència: Estratègies per a la Gran Transició: cinc punts de suport per a les organitzacions del tercer sector.
Idees força i exemples concrets de les estratègies més efectives per aconseguir un canvi de paradigma en la societat i en el sistema
econòmic-polític, abordant les arrels dels actuals problemes socials, ambientals i econòmics i afavorint la transició cap a una societat
sostenible i justa.
Michael Narberhaus. Smart CSOs Lab (conferència en castellà)

11:30 h. a 12:00 h.

Avançant cap a la sostenibilitat de les organitzacions, exemples pràctics:
• Mesurament de l’impacte per posar en valor el retorn social i econòmic de les organitzacions socials: experiència del
Clúster Créixer.
Conèixer el retorn de la inversió pública en CET d'iniciativa social sense ànim de lucre mitjançant aplicació de la metodologia SROI
Víctor Bayarri, Director del Clúster Créixer
• Eficiència en la gestió de recursos: experiència de la Fundació Conama
Incorporació de criteris d'eficiència en la gestió de recursos en el nucli de l'activitat de Fundació Conama: l'intercanvi de coneixement
en matèria de sostenibilitat i l'organització d'esdeveniments entorn del mateix
Alicia Torrego, Gerent de la Fundació Conama
En finalitzar l’acte es celebrarà un café-networking

Es prega confirmació d’assistència al següent formulari
https://docs.google.com/forms/d/1O5LE5sJoOCOKeVpUyir0k4KU1Qwo5WgpnWn__Fl-cEM/viewform?c=0&w=1

