Per la justícia i els drets
socials, amb compromís
i corresponsabilitat

QUI SOM?

QUÈ FEM?

ECAS és una federació d’Entitats Catalanes
d’Acció Social que treballen de manera prioritària
amb col·lectius en situació o risc d’exclusió
social. L’atenció directa que presten el centenar
d’organitzacions membres d’ECAS i la tasca
de la pròpia federació per vertebrar el sector
es fonamenten en la lluita per la igualtat
d’oportunitats per a tota la població, així com
en la voluntat de transformar la societat per
fer-la més justa i equitativa. El nostre objectiu
és sumar esforços i vehicular-los per afavorir
la inclusió, fer efectius els drets de les persones,
promoure la plena ciutadania i contribuir
al benestar de tota la població mitjançant la
construcció d’una societat basada en el compromís
i la corresponsabilitat, amb una cohesió social
sòlida i duradora de la qual tots siguem partícips.

> ESPAIS DE TROBADA I TREBALL EN XARXA

Entenem com ACCIÓ SOCIAL tota actuació orientada
a promoure el desenvolupament i l’autonomia de les
persones, especialment d’aquelles que tenen majors
dificultats –famílies en situació de pobresa, infants,
adolescents i joves, aturats, persones sense sostre,
víctimes de violència de gènere, drogodependents,
persones amb trastorn mental, reclusos i exreclusos,
treballadors/es sexuals, persones migrades...–
i a garantir l’exercici efectiu dels drets i deures
de tota la ciutadania.

La feina continuada d’ECAS s’estructura en comissions
d’àmbit (inserció sociolaboral, migracions, penitenciari
i execució penal, famílies, VIH-sida i exclusió social)
i territorials (amb seus a Girona i Tarragona), però a
més organitzem jornades, conferències i altres tipus de
sessions de debat, reflexió i treball conjunts, així com
projectes i programes de servei a les entitats, capacitació
dels professionals i innovació en l’acció social.
> INCIDÈNCIA POLÍTICA
Com a referent de les entitats d’acció social, participem
en l’esfera pública aportant informació i propostes als
processos de disseny, execució i millora de les polítiques
públiques. Traslladem als entorns decisoris l’experiència
de les entitats socials per desenvolupar respostes
eficaces, eficients i adequades a la realitat. ECAS potencia
un model de construcció social compartit per les administracions, els agents socials, el teixit empresarial
i la societat civil, i com a interlocutor del tercer sector social
estem presents en espais de treball amb les institucions
per col·laborar en la consecució dels objectius comuns.

www.acciosocial.org

> SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA

> DIFUSIÓ, INFORMES I PUBLICACIONS

Fem públic el nostre coneixement de la realitat dels
col·lectius vulnerables per acostar les problemàtiques que
pateixen al conjunt de la població i contribuir, així, a una
major cohesió social. Impulsem i participem en iniciatives
de denúncia i construcció d’alternatives basades en els
principis de l’equitat i la justícia social, com ara la xarxa de
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS),
que treballa per la presència i la visibilitat de les dones
en l’àmbit social, o la plataforma Pobresa Zero, que cada
17 d’octubre, Dia internacional per a l’eradicació de la
pobresa, reclama una acció més efectiva i corresponsable
contra la pobresa i les desigualtats.

Comptem amb una Agència de Comunicació Social per
fer sentir la veu de l’acció social i donar visibilitat a les
problemàtiques dels col·lectius més desafavorits, així com
a la tasca de les entitats per donar-hi resposta. A més de
la tasca permanent de difusió i font d’informació per als
mitjans de comunicació, editem publicacions periòdiques
i puntuals –com ara l’informe INSOCAT d’Indicadors socials
a Catalunya en relació al context estatal i europeu, documents
de propostes per a la reforma de la Renda Mínima d’Inserció,
directoris de serveis d’entitats o materials didàctics
i divulgatius— que contribueixen a conèixer la realitat amb
què treballem per millorar la nostra acció.

ENFORTIM LES ENTITATS QUE ATENEN I TREBALLEN AMB LES PERSONES
MÉS VULNERABLES, EN SITUACIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Informes, publicacions i eines
per a la millora de l’acció social

10 ANYS SUMANT: Invertim per una societat
més justa, vídeo de 30 minuts sobre el rol de
les entitats socials i el futur de l’Estat
del benestar

Jornades, sessions de treball
i altres espais de debat
i reflexió

Programes de suport
a les entitats socials:
Reinventa’t, InnovAcció, Alia’t

Via Laietana 54, pral
08003 Barcelona
T. 932 955 946
ecas@acciosocial.org
www.acciosocial.org
@ecasacciosocial
/ecas.acciosocial

LA NOSTRA FORÇA:
100 entitats
8.500 treballadors
5.000 voluntaris
850.000 persones ateses

Vols estar al dia de l’àmbit social?
Subscriu-te al butlletí
info ACCIÓ SOCIAL!
acciosocial.org/butlleti-subscripcio

Apostem per les polítiques
públiques i els valors que
contribueixen a desenvolupar
una societat més justa,
cohesionada i solidària:
Sistema de protecció
social

Treball
col·laboratiu

Inserció laboral
i conciliació

Convivència i treball
comunitari

Rehabilitació
i reinserció

Interculturalitat, acollida
i integració

Equitat de gènere

Fotografies: Arrels Fundació, Casal dels Infants per a l’acció social
als barris, Centre Esclat, Fundació Ared, Fundació Comtal, Fundació
Èxit, Fundació Marianao i Fundació Plataforma Educativa.

