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1. Introducció
ECAS és una federació d’entitats d’acció social que treballen de manera
prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. La tasca
de la federació per vertebrar el sector es fonamenta 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 igualitària.
Per tant, està oberta a que altres entitats amb els mateixos objectius i
voluntat puguin ingressar a la federació per treballar conjuntament en
aquesta transformació social.
Aquest protocol neix des de la inquietud de promoure una bona
Governança de l’organització i de la convicció que és clau vetllar pel
procés d’incorporació de les noves entitats, garantir una bona
participació i fomentar un sentit de pertinença.

2. Demanda d’ingrés
D’acord amb l’article 4 del Capítol II dels Estatuts d’ECAS, poden
formar part de l’associació totes les entitats sense afany de lucre les
finalitats de les quals estiguin relacionades amb el punt 2 de l’article 2
dels Estatuts i que tinguin les característiques que en aquest punt
s’expliciten.
Quan una entitat manifesti el desig d’ingressar com a sòcia d’ECAS, es
proposarà una reunió inicial explicativa amb el gerent d’ECAS, en què
se li explicarà el procés formal d’entrada, els requisits que detallen els
Estatuts i la documentació necessària per fer efectiva la demanda.
A més,
- han de presentar la sol·licitud d’ingrés que ha de ser acordada pel
seu òrgan competent
- han d’acreditar que les normes per les quals es regula la persona
jurídica pròpia no exclouen la possibilitat de formar part d’una
associació
- han d’acreditar dos anys d’experiència en el sector de l’acció social
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- han de presentar l’aval de dues entitats sòcies d’ECAS, amb les quals
faran el primer contacte i el contrast d’idoneïtat i acceptació de
finalitats i forma de ser i actuar
- han d’acceptar i acatar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern
d’ECAS
- han d’acreditar que la seva actuació com a entitat està d’acord amb
els principis i valors d’ECAS
També convé que manifestin que s’adhereixen al Codi ètic d’ECAS i la
voluntat de participar en Comissions i Grups de Treball i de participar
en accions d’incidència cap a l’Administració i la societat.
Finalment, el gerent els farà entrega dels Estatuts, del Reglament de
Règim Intern d’ECAS, el Codi ètic i un breu resum de l’organització
(darrera Memòria d’activitat).

3. Acceptació
Un cop presentada la sol·licitud amb les dades, la Junta Directiva pot
autoritzar o denegar de forma argumentada i motivada l’alta
provisional com a soci que haurà de ser ratificada en la següent
Assemblea que tingui lloc.
Si cal, prèviament a aquesta acceptació, hi haurà converses i reunions
amb membres de gerència i de la Junta Directiva per tal de conèixer
més l’entitat i les seves accions.
Posteriorment a l’acceptació provisional de la Junta Directiva, una de
les
entitats
avaladores
recollirà
les
dades
i
realitzarà
l’enquesta/entrevista d’inquietuds i expectatives de l’entitat candidata.
En la sessió de l’Assemblea en què s’hagi de ratificar l’acceptació de
l’entitat sol·licitant, aquesta es presentarà per escrit i de paraula, i
també hi haurà una explicació per part d’una de les entitats
avaladores.
En l’Assemblea, o just posteriorment, se li farà entrega d’un símbol
amb la imatge corporativa perquè pugui comunicar en els seus locals la
pertinença a ECAS.

4. Acollida
Amb posterioritat a l’Assemblea en què s’hagin acceptat noves
entitats, es farà una reunió de benvinguda per tal de facilitar la
incorporació i la participació en tots els àmbits i accions d’ECAS, i
completar la informació sobre ECAS i el seu funcionament.
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A més de les noves entitats, hi seran presents les entitat avaladores,
la presidència o persona per ella delegada, i altres membres de la
Junta Directiva, així com persones de l’equip tècnic.
L’objectiu és aprofundir en la dinàmica interna i en la cultura de
l’organització.
El contingut d’aquest reunió serà:
- parlar dels trets identitaris d’ECAS: acció social com a eix
transversal, cultura de participació i diversitat temàtica
- conèixer les necessitats de les noves sòcies. Es recolliran els
interessos i possibilitats de participació i aportació de temes concrets
que tinguin cada una de les entitats noves
- es farà una breu presentació de les Comissions i Grups de Treball,
exposant els temes que estan treballant en aquell moment, i es
buscarà esbrinar interessos i possibilitats de participació de les noves
entitats, convidant-los a participar
- s’explicarà també els diferents serveis tècnics de la federació i se’ls
entregarà un pendrive amb documentació clau que els pot ser útil,
se’ls facilitarà la manera d’accedir-hi a través de la intranet i se’ls
transmetrà quins són els canals bàsics de comunicació

5. Incorporació
Un cop celebrada aquesta reunió de benvinguda, es considerarà
incorporada l’entitat amb totes les prerrogatives i drets i deures de les
altres entitats sòcies.
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