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XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.
EAPN- ILLES BALEARS
El maig de 2005 diverses entitats de les Illes Balears ens associàrem per tal de
combatre la pobresa i l’exclusió social del nostre entorn. Amb aquest objectiu neix la
XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL. EAPN–ILLES BALEARS.
Som una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre integrada per 28 entitats de les Illes Balears amb experiència en la feina amb persones sense recursos i/o amb diferents factors
de vulnerabilitat. Aquestes entitats atenen aproximadament a més de 80 mil persones amb un pressupost
de 50 milions d’euros i amb més de 1.500 treballadors/es. Els serveis que es donen es complementen amb
la participació de més de 6.000 voluntaris.
Estam reconeguts en l’àmbit estatal i europeu i som interlocutors vàlids amb les administracions
públiques. En aquest sentit, formam part de l’EAPN (European Anti Poverty Network), xarxa europea de
lluita contra la pobresa i l’exclusió social que neix a Brussel·les l’any 1990 com a coalició independent
d’ONGs.
És un òrgan de consulta per part del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma
Europea d’ONG’s per a l’ acció social. Està constituïda per més de 29 xarxes nacionals i 18 organitzacions
d’àmbit europeu. També formam part de L’EAPN-ES, la xarxa de l’Estat Espanyol que es creà el 2004 i la
formen 19 xarxes de les diferents autonomies i 16 entitats estatals.
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Formen part de la nostra xarxa:
ASPAS (Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva).
Associació Aula Cultural.
Associació SILOÉ.
Ateneu Alcari.
Càritas Diocesana de Mallorca.
Cooperativa Jovent.
Creu Roja Espanyola a les Illes Balears.
Espiral. Entitat prestadora de Serveis a la Infància i la Joventut.
FEIAB (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear). Xarxa formada per:
• Associació Pare Montalvo
• GREC (Associació Grup de d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors)
• Centre Mater Misericordiae
• Llar el Temple (Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries)
• Fundació Minyones
• Fundació Natzaret
• INTRESS (Institut de Treball Social i Serveis Socials)
• Fundació Solidaritat Amaranta
• Patronat de l’Agrupació pro Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca.
• AMES
• Fundació Aldaba
Fundació Deixalles
Fundació IRes (Institut de Reinserció Social).
Fundació Patronat Obrer.
GREC (Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors).
INTRESS (Institut de Treball Social i de Serveis Socials).
PROBENS (Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social).
Projecte Home Balears.
Projecte Socio Educatiu Naüm. Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.
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Pla Estratègic EAPN-IB 2013-2015
Missió

promoure polítiques i activitats a partir dels seus interessos.
• Cooperació i corresponsabilitat concebuda com l’ajuda
mútua que les entitats ens prestam per tal d’assolir el
nostre objectiu comú.
• Apartidisme perquè l’entitat és independent de qualsevol opció política.

EAPN-IB és una xarxa d’entitats socials que promou
l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social mitjançant
accions de sensibilització i denúncia, la participació dels
col·lectius més vulnerables i la implementació de
polítiques que afavoreixin la inclusió social.
Visió

Eix 1: Persones en situació de pobresa i exclusió social

EAPN-IB treballa amb la visió d’arribar a ser la Xarxa:
• Referent en l’àmbit polític i social en la lluita contra la
pobresa i l’exclusió social a les Illes Balears.
• Reivindicativa i sensibilitzadora dels drets de les
persones en situació o risc de pobresa i/o exclusió
social.
• Que estableixi mecanismes de relació i coordinació
entre diferents entitats i xarxes.
• Que promogui i faciliti la inclusió dels col·lectius afectats a la societat.

1. Promoure/ afavorir la participació de les persones
(fòrums, trobades,...)
2. Defensar i promoure els seus drets, el
benestar i la millora de la qualitat de vida.
Eix 2: Influència política i social

Valors
• Respecte cap a les persones ateses com a éssers únics i
irrepetibles, objecte de la nostra feina.
• Innovació, dinamisme i voluntat de millora contínua
per donar respostes a les necessitats que es van generant, estimular l’adaptació als canvis i assumir-los cercant
de manera permanent solucions de futur possibles i
sostenibles.
• Transparència entesa com a manera de fer les coses,
de forma clara, sense dobles intencions, amb harmonia
amb la resta de principis.
• Promoció de la participació de persones en situació o
risc de pobresa i exclusió social i la promoció dels espais
on aquestes persones participin, amb la finalitat de
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1. Definir el posicionament polític i estratègic de la
nostra organització.
2. Augmentar la nostra influència com a lobby i ser
referent en l’àmbit de la inclusió social. (reivindicació,
sensibilització, aliances, fer publiques línees de la
xarxa,...)
Eix 3: Comunicació i imatge corporativa
1. Dissenyar i implementar un pla de
comunicació de l’organització.
2. Adequar/crear els elements de la imatge corporativa
als objectius de la xarxa (elements de publicitat, xarxes
socials, web,
Merchandising, etc).
Eix 4: Finançament i estructura
1. Dissenyar el model de finançament de l’organització.
2. Optimitzar el treball intern i pressa de decisions.

EAPN-IB en xifres
Els comptes anuals de EAPN-IB corresponents a l’exercici 2014, tancats el 31 de desembre i d'un total de
122.024,66€, integren la totalitat dels ingressos de l’entitat en la realització de les seves activitats.

ORIGEN INGRESSOS

DISTRIBUCIÓ DESPESES

Públic

0%

Amortitzacions

0%

Propi

5%

Funcionament

28%

Privat

95%

Personal

72%
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16.12.14 Assemblea General EAPN-IB
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ACTIVITATS REALITZADES EL 2014:
- Accions de lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
- Col·laboració en la definició de polítiques i disseny de programes en matèria de lluita contra l’exclusió social.
- Ser nexe d’unió i comunicació dels diferents membres de la Xarxa.
- Col·laboració amb les administracions públiques en espais de debat, planificació, plantejament d’iniciatives vinculades a les finalitats de la xarxa.
- Participació activa en les Xarxes d’EAPN-ES a nivell estatal i EAPN-Europa.
- Desenvolupament d’estudis, jornades, seminaris, exposicions... sobre inclusió social per tal de poder influir en les
polítiques socials de les Illes Balears.
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Pamplona, 20 i 21 de Novembre.
Assemblea EAPN-ES

Murcia, IX Seminari de Participació Estatal
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Totes aquestes tasques es troben emmarcades en els tres eixos d’actuació de la Xarxa:

Treball conjunt amb l’EAPN-ES i EAPN-EU.
Es tracta d’un treball d’àmbit estatal i europeu per tal d’influir en les polítiques socials. Reunions de
comissions permanents, comitès executius i grups de treball on es tracten diversos temes en coordinació
amb les EAPN de les altres Comunitats Autònomes, elaboració de documentació, participació a les diferents jornades organitzades per les diferents entitats que formen part de les xarxes o per les xarxes
mateixes.
Pel que fa al treball conjunt amb la xarxa estatal i europea remarcar que des d’EAPN- Illes Balears durant
aquest any 2014 hem format part de la comissió permanent, del comitè executiu i de diversos grups de
treball, a més a més des de l’EAPN-IB varem assistir al:
-IX Seminari Estatal de Persones en Risc d’Exclusió Social i/o en situació de Pobresa. Des de la Xarxa
Balear hi van assistir un total de 6 delegats, els quals prèviament vam realitzar diverses sessions de
treball per tal de preparar la participació del grup balear al IX Seminari de Participació Estatal.
Aquest grup de participació de la Xarxa per a la Inclusió Social EAPN-Illes Balears està format per 5
persones en risc d’exclusió social i/o situació de pobresa de les Illes Balears i la directora tècnica
d’EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la inclusió Social.
- al Seminari Anual d’EAPN- ES i a l’Assemblea Estatal d’EAPN. Des de la Xarxa Balear hi vam assistir
un total de 6 delegats.
Per altra banda, els dies 27, 28 i 29 de Novembre des de la Xarxa Balear va participar al XVII Congrés
Estatal del Voluntariat.

XVII Congrés Estatal del Voluntariat
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Promoció d’estudis, jornades, seminaris, reculls etc. sobre Inclusió Social:
S’ha continuat en la mateixa línia que els anys anteriors per tal de poder influir en les polítiques socials de
les Illes Balears. En aquest sentit en 2014 es van dur a terme activitats específiques que a continuació
detallem:
Maig/ Juny 2014: els dies 7 i 21 de maig i 4 i 18 de juny la Xarxa Espanyola de Lluita
contra la Pobresa i l’Exclusió Social (EAPN-ES) i la Xarxa per la Inclusió Social EAPN - Illes
Balears varen organitzar 4 Jornades de Formació per a la Participació Social, en las que
els destinataris van ser un grup de 32 persones en situació d’exclusió social.
Els objectius de les Jornades eren:
Capacitar a les persones en situació d’exclusió sobre les eines i estratègies per
participar
-

Empoderar a les persones para participar.

Incorporar a aquestes persones com a elements dinamitzadors-participatius de
la pròpia xarxa EAPN, i que formin part de la comissió de participació d’EAPN-IB

Juliol de 2014: EDICIÓ de la MEMÒRIA de 2013 de la XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL,
EAPN- ILLES BALEARS.

Desembre 2014: EDICIÓ DE SUMA’T-HI. REVISTA DE LA XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL,
EAPN- ILLES BALEARS.
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14 d’Octubre 2014: Amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social que va tenir lloc el
17 d’octubre, des de la Xarxa per la Inclusió Social EAPN - Illes Balears es va organitzar i dur a terme en el Si del
Parlament de les Illes Balears la signatura del Pacte per a la Inclusió Social. La signatura del pacte per a la
Inclusió social va ser el fruit de mesos de treball, reflexió, diàleg i consens entre les entitats membre de la Xarxa i
amb les forces polítiques amb representació parlamentaria a les Illes Balears. L’objecte del PACTE PER A LA
INCLUSIÓ és per:
-

Millorar les condicions de vida de les persones en situació de pobresa i d’exclusió social.

-

Facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials que treballen amb aquests col•lectius

Per tal d’assolir aquests objectius d’actuació les parts es comprometen a introduir en les Administracions
Públiques de les Illes Balears ( govern, consells i ajuntaments) les següents (MESURES):
-

I Mesures orientades a la Inclusió Social de les persones en situació de Pobresa i/o Exclusió Social.

II. Mesures orientades a la simplificació i facilitació de la relació de les entitats socials que treballen amb
aquests col•lectius amb l’Administració.
Remarcar que dins cada mesura s’estableixen una sèrie d’objectius i dins cada objectius una sèrie d’actuacions
concretes.

12 de Novembre 2014: IV SEMINARI DE PARTICIPACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT A BALEARS. El passat 12 de novembre la Xarxa Espanyola de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social (EAPN-ES) i la
Xarxa per la Inclusió Social EAPN - Illes Balears varen organitzar la IV Seminari de Participació de Persones en
Situació de Vulnerabilitat a Balears. La jornada finalitzà amb l’exposició de les conclusions dels diferents grups
de treball de Palma, Inca i Manacor via videoconferència.

La temàtica que es va triar per aquest IV Seminari de participació a Balears va ser: Capacitació per a la transformació. En aquest IV Seminari es varen treballar les conclusions obtingudes al IX Seminari de Participació Estatal
celebrat els dies 18, 19 i 20 de Setembre a Murcia.
LLOC:

RESULTATS:
Participants: 74 persones
29 a Palma
27 a Inca
18 a Manacor

Palma: Fundació Patronat Obrer
Inca: Caritas
Manacor: Fundació Ires

- VALORACIONS DELS PARTICIPANTS INCA
Deficient

0%

Regular

7%

Bé

36%

Excel·lent

57%
MANACOR

Deficient

0%

Regular

5%

Bé

31%

Excel·lent

64%

PALMA
Deficient

0%

Regular

14%

Bé

48%

Excel·lent
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38%

MANACOR
Observacions:
Més temps per el diàleg en grup

18%

Incrementar el nombre de persones

18%

dur les propostes a la gent més propera al president

6%

Millorar videoconferència

6%

La feina ha de seguir endavant amb els grups de feina

6%

Ha agradat

6%

La feina en grup ha estat molt gratificant

6%

Persones interessades en el grup de participació

41%

Ns/Nc

35%

IV Seminari de Participació de
Persones en situació d’Exclusió Social,
Manacor.

INCA
Observacions:
Millorar el sistema de treball, ampliar el temps i la gent
les valoracions es queden curtes

6%
6%
35
%
88
%

Persones interessades en el grup de participació
Ns/Nc
PALMA

IV Seminari de Participació de
Persones en situació d’Exclusió Social , Inca.

Observacions:
Millorar la comunicació entre municipis (skype)

26%

Contextualitzar el motiu de la trobada per nous participants

4%

Us d'un llenguatge més senzill

4%

Presentacions més senzilles i curtes

4%

Que es faci més tard
Fer un seminari on s'expliqui i es demostri tot el que s'ha exposat a la
presentació, a qui se li entrega tot i què s'ha aconseguit

4%

Ha agradat

4%

4%

Persones interessades en el grup de participació

26%

Ns/ Nc

50%
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IV Seminari de Participació de
Persones en situació d’Exclusió Social,
Palma.

Les conclusions del IV Seminari de participació es van dividir en quatre blocs Consum, Sanitat, Educació i Vivenda i algunes de les conclusions per subgrups van ser:
•

Conclusions dedicades a la millora del nivell de vida:

–

Eliminar el co-pagament de les persones que no tenen ingressos.

–

Repartiment d’aliments. Garantir un mínim de doblers per la compra d’aliments necessaris.

–

Salud bucodental universal i gratuïta.

–

Sanitat universal per tots.

•

Conclusions dedicades a la reducció de la pobresa:

–
Formació amb practiques per tenir experiència laboral i acompanyada d’una possibilitat rea de feina
després del període de prova.
–

Capacitar per crear nous emprenedors adaptats a les noves necessitats de feina.

•

Conclusions dedicades a aconseguir una major igualtat d’oportunitats:

–

Aplicar els drets fonamentals de les persones. Atenció sanitària universal i gratuïta.

–

Realitzar una llei d’igualtat en la que es xerri de les persones.

–

Que els drets siguin iguals per tots, que s’apliqui la constitució espanyola.

–

Més solidaritat amb els més desafavorits.

•

Conclusions de cóm podem fer realitat aquestes propostes:

–

Posar la dignitat humana per damunt de l’economia.

–

Augmentar la participació i la implicació de la societat.

–
Hi ha alternatives en els bancs, exercir més pressió als bancs per aconseguir la dació de pagament, lloguer
social o l’eliminació de clàusules abusives.
–

Creació d’una comissió de control i seguiment als politics, condemnar promeses electorals no complides.

IV Seminari de Participació de
Persones en situació d’Exclusió Social Palma, Inca i Manacor.

Comissions de treball
Grups de representants de les entitats treballen en l’anàlisi i l’elaboració de propostes en diversos temes que afectes tant a les entitats
socials com als beneficiaris de les mateixes. Destaquem les següents comissions:
Comissió Polítiques Socials: Aquest 2014 des de la comissió s’ha dut a terme les actuacions i accions pertinents i necessàries per
aconseguir al si del Parlament la signatura de tots els grups amb representació al Parlament del Pacte per a la Inclusió Social.
Comissió Participació: Des de la Xarxa cada vegada és més important comptar amb la participació de persones en situació d’exclusió social per tal de poder fer arribar propostes properes a la realitat dels col•lectius més desfavorits. Per això en el si de la comissió de
Participació de la Xarxa des de la que es treballa la participació del les persones en situació d’exclusió Social durant aquest 2014 s’han dut
a terme un seguit d’activitats. Arrel de les Jornades de Formació per a la Participació Social celebrades a la UIB en el si de la comissió de
participació de la xarxa s’ha creat el grup de participació. El qual està compost per 6 persones en situació d’exclusió social que han participat a diferents Jornades i Seminaris de participació organitzats per la Xarxa per a la Inclusió Social. Aquestes persones són participants de
Palma, Inca i Manacor i les reunions del grup i de la comissió van rotant el lloc de realització per tal de donar opció a la participació de tots
els integrants dels diferents municipis. Aquest grup de participació, conjuntament amb la comissió de participació des de la seva creació
en juny de 2014 han dut a terme diferents activitats.
Comissió Contractació pública: Arrel de la resolució de diferents concursos públics per a la prestació de serveis social on les adjudicacions han pesat més la part econòmica que la part tècnica dels projectes des de la Xarxa es va veure la necessitat de crear una comissió
per tal de treballar en possibles propostes d’actuació en relació a les clàusules socials i l’ incorporació de fórmules per objectivitzar
aspectes tècnics. Per aquest motiu des de la comissió es va encarregar a na Teresa Suárez, experta en clàusules socials i contractació de
pública de serveis socials la realització d’una guia de bones `pràctiques en contractació pública. Amb aquesta guia des de la Xarxa s’han
fet reunions tant amb polítics, amb tècnics com amb interventors, secretaris i tresorers per tal de treballar de forma conjunta. Cal dir que
aquest és una guia que està oberta a incorporar noves actuacions i/o reflexions.
Comissió SOIB: Durant 2014 des de la comissió s’ha treballat en la redacció de propostes de millora a les convocatòries de formació
i serveis d’acompanyament per a col•lectius vulnerables del SOIB.
Comissió PQPÌ: Des de la comissió s’ha traslladat, tant a la Conselleria d’Educació com al President del Govern com a la societat en
general; la preocupació per la situació de indefinició en la qual es troben els antics programes de PQPI, els nous programes de Formació
Professional Bàsica. Programes de Formació Professional bàsica que s'adrecen a més de 450 joves de col•lectius vulnerables de les nostres
illes i que són la darrera oportunitat que tenen molts abans de ser expulsats definitivament del sistema educatiu i/o caure definitivament
dins el carreró sense sortida de l’exclusió social que els aboca cap a la delinqüència o la degeneració total com a persones. En aquesta
línea de denuncia des de la comissió s’han dut a terme diferents reunions amb Conselleria d’Educació, i amb el president del Govern. I a
més a més el passat 9 de desembre de 2014 des de la comissió es va convocar una reunió informativa a la Conselleria d’Educació i els joves
i famílies afectades que estaven a l’espera d’una resposta per part de l’Administració, per tal de poder donar-los resposta als dubtes generats al respecte.
9.12.14 Reunió Informativa
PQPI
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Comissió Comunicació: Durant 2014, EAPN- Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social ha volgut acostar la realitat de
l’exclusió social de les Illes Balears i de la feina de les entitats socials en favor de la inclusió, mitjançant tota una sèrie de
tasques de participació a Jornades, redacció d’articles, notes i rodes de premsa:
29 de Març de 2014 : Entrevista a Carme Muñoz, Directora de la Xarxa al programa Flors en el Desert de Ib3 Radio, arrel de la
publicació de la plana web del tercer Sector.
05 d’Abril de 2014: Entrevista a Xavier Torrens, Director d’Espiral al programa Flors en el Desert de Ib3 Radio, per explicar el
Programa CaixaProinfància i el Projecte Pilot de CaixaProinfància a l’Arenal.
06 d’Abril de 2014: Entrevista a Carme Muñoz al Diari Ara Balears “Augmenta la pobresa, però no els recursos”.
30 de Maig de 2014: Entrevista a Carme Muñoz a Mallorca Zentting. Explicació Situació de Pobresa a les Illes Balears i
programa CaixaProinfància
22 de Juny de 2014: Entrevista a Carme Muñoz per programa Televisió Alemanya TIV. Explicació Situació de Pobresa a les Illes
Balears i programa CaixaProinfància. Reportatge Naüm entitat prestadora del Programa CaixaProinfància.
Juliol de 2014: EDICIÓ de la MEMÒRIA de 2013 de la XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN- ILLES BALEARS.
02 de Juliol 2014: Reportatge en el Diari el Mundo del Projecte Pilot de s’Arenal.
15 d’Octubre 2014: Article d’Opinió de la Directora del Diari Ara Balears sobre la signatura del Pacte per a la Inclusió Social.
15 d’Octubre 2013: Entrevista a Carme Muñoz a RNE amb motiu de la signatura del Pacte per a la Inclusió Social.

19 d’Octubre de 2014: Publicació al Diari de Mallorca i a Ultima Hora de la nota de premsa del Dia del Voluntari Caixa
damunt la Sortida a Lluc organitzada per l’Associació dels voluntaris de la Caixa per els menors del Programa CaixaProinfància a Balears.
19 d’Octubre de 2014: Publicació a la Vanguardia de la signatura del Pacte per a la Inclusió Social.
22 d’Octubre de 2014: Entrevista a Carme Muñoz a RNE amb motiu de la signatura del Pacte per a la Inclusió Social.
12 de Novembre de 2014: 12 de Novembre 2014: IV SEMINARI DE PARTICIPACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT A BALEARS. El passat 12 de novembre la Xarxa Espanyola de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social (EAPN-ES) i la Xarxa per la Inclusió Social
EAPN - Illes Balears varen organitzar la IV Seminari de Participació de Persones en Situació de Vulnerabilitat a Balears. La jornada finalitzà
amb l’exposició de les conclusions dels diferents grups de treball de Palma, Inca i Manacor via videoconferència.
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8 de Desembre de 2014: Entrevista a Josep Falcó, President del Tercer Sector Social Illes Balears i a Carme Muñoz Directora de la Xarxa a
Cadena Ser amb motiu de la Renta Mínima de Inserció.
10 de Desembre de 2014: Publicació al Diari el Mundo, Ultima Hora i Ara Balears notícia relacionada amb convocatòria de reunió
informativa que des de la Xarxa s’havia fet el dia que el dia anterior, 9 de desembre de 2014, en relació a la situació dels nous Programes
de Formació professional Bàsica.
11 de Desembre de 2014: Publicació al Diari el Mundo, Ultima Hora i entrevistes a diferents ràdios al President del TSSIB Josep Falcó en
relació a la Roda de Premsa celebrada per el Tercer Sector Social Illes Balears el dia anterior, 10 de desembre de 2014.
17 de Desembre de 2014: Programa de RNE a la Fundació Patronat Obrer en el que hi participen: Margalida Ferragut, Presidenta de la
Fundació Patronat Obrer, Llúcia Carreras, Gerent de la Fundació Patronat Obrer, Josep Falcó, President del Tercer Sector Social Illes
Balears i na Carme Muñoz, Directora de la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears.
Desembre 2014: EDICIÓ DE SUMA’T-HI. REVISTA DE LA XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN- ILLES BALEARS.
24 d’Octubre de 2013: Entrevistes de radio a IB3 TV i a Radio Nacional amb motiu de la roda de premsa realitzada amb motiu del Dia
Mundial de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social per donar a conèixer el nostre manifest i presentar públicament la memòria de
2012.
25 d’Octubre de 2013: Entrevista a Ultima Hora amb motiu de la roda de premsa realitzada amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra
la Pobresa i l’Exclusió Social per donar a conèixer el nostre manifest i presentar públicament la memòria de 2012.
31 d’Octubre de 2013: Entrevista a Mallorca Zentting amb motiu de la roda de premsa realitzada amb motiu del Dia Mundial de Lluita
contra la Pobresa i l’Exclusió Social per donar a conèixer el nostre manifest i presentar públicament la memòria de 2012
14 de Novembre de 2013: Entrevista al Cadena Ser amb motiu de la presentació dels pressuposts per a 2014 de l’Ajuntament de Palma.
21 de Novembre de 2013: Entrevista a Cadena Ser amb motiu de la presentació de l’Enquesta de Condicions de Vida de 2013.
22 de Novembre de 2013: Entrevista a Radio Nacional amb motiu de la presentació de l’Enquesta de Condicions de Vida de 2013.
11 de Desembre de 2013: III TROBADA DE PARTICIPACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT. El passat 11 de desembre la
Xarxa Espanyola de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social (EAPN-ES) i la Xarxa per la Inclusió Social EAPN - Illes Balears varen
organitzar la III Trobada de Participació de Persones en Situació de Vulnerabilitat. La jornada finalitzà amb l’exposició de les conclusions
dels diferents grups de treball de Palma, Inca i Manacor via videoconferència.
Desembre de 2013: EDICIÓ DE SUMA’T-HI. REVISTA DE LA XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN- ILLES BALEARS.
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- Comissió Tercer Sector: Actualment, en aquesta associació de
xarxes que és el Tercer Sector Social Illes Balears (TSSIB), la Xarxa per
a la Inclusió Social ostenta el càrrec de Vicepresidència. El TSSIB
integra 8 xarxes que representen 90 entitats socials amb l’objectiu de
treballar per la millora del benestar de les persones amb necessitats
socials no cobertes, i de manera prioritària per la seva inclusió social,
la consolidació de les xarxes del tercer sector social i de les entitats
que les conformen, i el reconeixement de la seva acció per part dels
sectors econòmics, les administracions públiques i el conjunt de la
societat balear, cercant la màxima incidència en les polítiques socials
de les Illes Balears.

IV10.12.14 Dia Tercer Sector Social

30.07.14 Reunió amb el Presiodent del
Govern i la Directora del SOIB
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Durant aquest 2014 des del TSSIB s’han duta terme diverses actuacions:
Reunions amb representants de les Administracions Públiques. A més de participar en fòrums importants com els
Consell de Serveis Socials s’han mantingut importants reunions amb els màxims representants de les institucions
autonòmiques.
El 17 de març de 2014 representants de la Junta Directiva del TSSIB es reuniren amb la Consellera de Família,
Benestar Social i Atenció a les Persones en Situació Especial per tractar la constitució de la Taula Interlocució Govern i
TSSIB i l’aplicació llei racionalització administracions publiques.
A la reunió del 30 de juliol de 2014 amb el president del Govern de les Illes Balears, José Ramon Bauzá, amb la
Consellera de Família i Serveis Socials, Sandra Fernández; i amb la directora del SOIB, Xisca Ramis. es tractà, entre
d’altres temes, tota la problemàtica vinculada a les dificultats de gestió dels programes d’inserció laboral de col•lectius
en situació de vulnerabilitat.
El 10 de desembre la Consellera de Família i Serveis Socials, assistí a una reunió de la Junta Directiva del TSSIB
per explicar els pressupostos i les principals línies d’actuació pel 2015.
Constitució Mesa Sectorial de Coordinació entre la Conselleria de Família i Serveis Socials i el TSSIB. Espai de treball
conjunt i que durant el 2014 s’ha treballat sobretot l’esborrany d’ Estratègia d’Inclusió Social de les Illes Balears
2015-2018.
Reunions amb formacions polítiques. Des del TSSIB es va elaborar el decàleg de propostes “Per una Europa més social”
que es va fer arribar a les diferents formacions polítiques. A més es va organitzar, el dia 6 de maig, una reunió amb
Rosa Estaràs, candidata del PP, i Pere Joan Pons, candidat del PSIB. Durant aquesta reunió, els candidats van exposar el
seu programa de treball i es van debatre els temes més importants que ens afecten i que es decideixen al Parlament
europeu. De cara a les eleccions autonòmiques de la primavera del 2015, durant els mesos de novembre i desembre
també es va treballar en la redacció del “Decàleg de propostes imprescindibles per a la legislatura 2015-2019”.
Col•laboració amb altres plataformes i entitats similars. Des de la seva constitució al 2010, el TSSIB ha mantingut una
línia de col•laboració amb la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya (única entitat que existia aleshores) i en els
darrers dos anys amb la Plataforma Española del Tercer Sector. Així el 24 de febrer es va mantenir una reunió a Madrid
de les tres entitats i amb la participació de José Falcó i Maria del Carmen Soler per part del TSSIB. Durant el 2014 un
dels principals temes de debat ha estat la promulgació de la Llei del Tercer Sector Social.
Celebració del Dia del Tercer Sector Social Amb finançament de Caixa Colonya i la col•laboració de l’empresa de comunicació Dirkom el 10 de desembre es va celebrar, per primera vegada, el Dia del Tercer Sector Social. L’objectiu primordial era donar a conèixer el TSSIB com a gran representant del sector a les Illes Balears. Per això es va valorar molt
positivament tot el ressò mediàtic que va tenir. La celebració va consistir en l’organització d’una roda de premsa amb
la lectura d’un manifest.

- Comissió Programa Caixa ProInfància Programa realitzat a partir de la firma de vuit
convenis amb Fundació La Caixa.
El Programa Caixa Proinfància té com ojectiu trencar el cercle de transmissió de la
pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat. A
través del Programa Caixa proinfància es fa una intervenció integral proporcionant
als nens i nenes i a les seves famílies serveis i ajudes econòmiques.
Actualment ens trobem en el vuitè conveni de col·laboració (01-10-14) al (30-09-15).
Dins el setè conveni el dia 14/03/14 des de la comissió Caixa Proinfància de la Xarxa
per la Inclusió Social EAPN - Illes Balears vam organitzar la I Trobada de Professionals Caixa Proinfància. Amb la intenció d’establir un espai d’intercanvi, reflexió i
proposta entre els professionals d’atenció directa de les entitats prestadores de
serveis del programa Caixa Proinfància a Mallorca.

14.03.14 I Trobada Professionals CaixaProinfància

Resultats 2012-13 a les Illes Balears: Entitats, persones i inversió en el programa
Entitats participants:
• Núm. entitats socials que participaren: 10
• Núm. centres serveis socials municipals: 13
• Núm. centres de salut que participaren: 2
Persones ateses:
• Núm. total de famílies ateses:
1.688
• Núm. total de nins atesos:
2.583

Inversió:
• Despesa invertida en el període 2013-14: 1.300.000€
• Total despesa en el període 2007-2014: 9.000.000€

Ajudes i serveis prestats:
Núm. de grups d’infants i famílies que han rebut serveis
socioeducatius:
Núm. Grups
• Teràpia psicosocial contínua (3-16 anys):
40
• Grups d'estudi assistit (6-16 anys):
95
• Activitats en centres oberts (3-16 anys):
56
• Activitat de campaments (6-16 anys):
7
• Activitat de colònies urbanes (3-16 anys):
136
• Atenció logopèdica 2 (10-12 anys):
32
• Aula oberta (6-16 anys):
32
• Atenció individualitzada (6-16 anys):
37
• Centre matern- infantil (0-3 anys):
2
• Taller educatiu familiar (6-12 anys):
7
• Avaluació/ assessoria puntual (3-16 anys):
47
• Atenció terapèutica famílies (3-16 anys):
163
• Tallers terapèutics grupals (3-16 anys):
2
• Atenció logopèdica (3-9 anys):
12
• Recolzament Psicomotriu (3-9 anys):
9
• Tallers Educatius familiars (6-12 anys):
7
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Núm. de bens adjudicats per tipologia:
•
•
•
•

Alimentació infantil:
Higiene infantil:
Equipament Escolar:
Ulleres o Audiòfons:

Núm. Ajudes
736 Ajudes
718 Ajudes
1.792 Ajudes
93 Ajudes

Xarxa per a al Inclusió Social. EAPN-Illes BALEARS.
C/Arquitecte Bennassar, 73
07004 Plama de Mallorca
Tel. 66 23 66 23 2
e-mail: eapnib@gmail.com
www.xarxainclusio.org

