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Eixos Estratègics 

 

EAPN-IB ha establert CINC EIXOS ESTRATÈGICS: 
 

Eix 1: Participació Persones en situació de pobresa i exclusió social  
 
Eix 2: Comunicació i Imatge Corporativa 
 
Eix 3: Influència Política i social  
 
Eix 4: Contractació i subvencions (SOIB, PQPI) 
 
Eix 5: Concerts socials  
 
A més, distintes comissions treballaran en aspectes com el Finançament i l’estructura de la xarxa, el 
Programa Caixa ProInfància, el TSSIB, els FFEE i les relacions amb EAPN-España 
 



Objectius Estratègics 
Quins resultats volem aconseguir? 

EAPN-IB ha d’establir un objectiu per cada un dels CINC EIXOS ESTRATÈGICS, s’adjunten els objectius 
proposats per les comissions de feina. 
Eix 1: Participació Persones en situació de pobresa i exclusió social  
Objectiu: Promoure l’empoderament i la participació de les persones en situació de vulnerabilitat pobresa i/o exclusió. 
Objectiu: Aconseguir que  EAPN-IB sigui plataforma de la veu de les persones participants. 

 
Eix 2: Comunicació i Imatge Corporativa 
Objectiu: Consolidar el pla de comunicació de l’organització. 
Objectiu: Augmentar la visibilitat d’EAPN-IB i adequar-la als objectius de la Xarxa. 

 
Eix 3: Influència Política i social  
Objectiu: Definir el posicionament  polític i estratègic de la nostra organització. 
Objectiu: Augmentar la nostra influencia com a lobby i ser referent en l’àmbit de la inclusió social 

 
Eix 4: Contractació i subvencions. 
Objectiu: Obtenir més contractacions i de subvencions més integrals adaptades a lla realitat i necessitats de programes i servis, 
amb una dotació econòmica i terminis que garenteixin la continuitat temporal i la qualitat dels serveis i/o programes. 
Objectiu: Aconseguir més contractacions i subvencions que permetin a les persones destinataries 
Mantenir els seus processos personals, la  seva estabilitat i respectin la seva dignitat. 
Objectiu: Reivindicar la inclusió de cláusules socials en els contractes i fer el corresponent seguiment en la seva aplicació. Així 
com la contractació pública socialment responsable. 

 
 Eix 5: Concerts socials  
Objectiu: Avançar cap a la concertació dels serveis 

 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 1: Participació Persones en situació de pobresa i exclusió social  
Objectiu estartègic: Promoure l’empoderament i la participació de les persones en situació de vulnerabilitat pobresa i/o 
exclusió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripció 

de l’acció 
Detall execució Termini Indicadors Responsables Fites 

Organitzar 

una 

trobada i 

una 

jornada de 

formació 

Facilitar l’accés als 

participants 

mitjançant la 

informació i 

l’aproximació a les 

entitats, associacions 

i plataformes civils 

  

Promoure l’encontre 

reservant espais per 

desenvolupar l’acció 

a principi d’any 

16/19 

1. Número total 

de persones 

en sit.  de 

vulnerabilitat, 

pobresa i/ o 

exclusió 

participants. 

2. Persones en 

situació de 

pobresa i 

exclusió que 

participin en 

l’organització. 

3. Grau de 

satisfacció de 

les persones 

participants 

  

Membres 

comissió 

1. Arribar al 80% de participació del previst 

segons l’organització 

2. Que el 80% de les persones es mostren 

satisfetes. 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 1: Participació Persones en situació de pobresa i exclusió social  
Objectiu estartègic: Promoure l’empoderament i la participació de les persones en situació de vulnerabilitat pobresa i/o 
exclusió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripció 

de l’acció 
Detall execució Termini Indicadors Responsables Fites 

Participar a 

les 

diferents 

trobades 

estatals o 

europees 

de 

participaci

ó 

Triar representants 

per els grups feina de 

participants 

  

Participar al seminari 

estatal de participació 

  

Participar al encontre 

europeu PeP 

16/19 

1. Núm. total de 

persones en 

sit.  de 

vulnerabilitat, 

pobresa i/ o 

exclusió 

participants 

2. Núm. 

d’encontres 

als que han 

participat 

3. Valoració de 

l’experiència 

per part dels 

participants 

Membres 

comissió 

1. Cobrir el 100% de les places disponibles 

per EAPN-IB 

2. Que el 80% de les persones valorin 

positivament l’experiència 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 1: Participació Persones en situació de pobresa i exclusió social  
Objectiu estartègic: Promoure l’empoderament i la participació de les persones en situació de vulnerabilitat pobresa i/o 
exclusió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripció 

de l’acció 
Detall execució Termini Indicadors Responsables Fites 

Fomentar la 

participació 

per part de 

les entitats 

Dur a terme reunions 

amb tècnics i usuaris 

de les entitats per 

afavorir la feina dels 

grups de participació 

16/19 

- Número total 

d’entitats 

participants 

  

Totes les 

entitats i 

comissions de 

participació i 

comunicació  

- Organitzar al manco una reunió d’aquest 

tipus 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 1: Participació Persones en situació de pobresa i exclusió social  
Objectiu estartègic: Promoure l’empoderament i la participació de les persones en situació de vulnerabilitat pobresa i/o 
exclusió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripció 

de l’acció 
Detall execució Termini Indicadors Responsables Fites 

Augmentar 

els grups de 

feina en els 

que 

participen 

persones en 

situació de 

pobresa i/o 

exclusió 

social 

Crear i mantenir tres 

grups de participació 

amb distribució 

territorial (Palma, 

Inca i Manacor) 

  

Promoure espais i 

entorns de 

participació a les 

comissions d’EAPN-

IB 

  

Crear un grup de 

participació específic 

de joves (18-30), 

complint amb els 

objectius d’EAPN-ES 

16/19 

1. Nº grups 

2. Nº persones 

en sit.  de 

vulnerabilitat, 

pobresa i/ o 

exclusió 

participants. 

3. Nombre de 

comissions en 

les que 

s’incorpora la 

participació. 

4. Valoració de 

l’experiència 

per part dels 

participants. 

Membres 

comissió 

- Que el 80% de les persones valorin 

positivament l’experiència. 

  



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 1: Participació Persones en situació de pobresa i exclusió social  
Objectiu estartègic: Promoure l’empoderament i la participació de les persones en situació de vulnerabilitat pobresa i/o 
exclusió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripció 

de l’acció 
Detall execució Termini Indicadors Responsables Fites 

Promoure la 

implicació 

de persones 

en situació 

d’exclusió 

en els 

estudis de la 

situació 

Participar en els 

projectes d’estudi 

(REDIN) i de bones 

practiques que es 

duen a terme en 

quant a la 

participació activa de 

les persones en 

situació d’exclusió i 

de les persones 

ateses en el sí de les 

seves entitats i/o 

EAPN-IB. 

 

16/19 

1. Núm. de bones 

pràctiques 

recollides 

2. Núm. de 

persones que 

participen en 

el banc 

d’experiències 

Membres 

comissió 

- Participar en el banc d’experiències 

  



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 1: Participació Persones en situació de pobresa i exclusió social  
Objectiu estratègic: Aconseguir que  EAPN-IB sigui plataforma de la veu de les persones participants. 
 
Iniciativa: Consulta, denúncia i visibilització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall execució Termini Indicadors Responsables Fites 

Consultar a les persones en 

situació de vulnerabilitat, 

pobresa i /o exclusió social  

sobre quines són les seves 

necessitats insatisfetes 

16/19 

- Nº  persones consultades en 

situació de pobresa i exclusió 

social en relació a les seves 

necessitats 

Membres 

comissió 

  

  

1. Entre 50 i 100 persones. 

2. Aconseguir un llistat de necessitats 

detectades. 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 1: Participació Persones en situació de pobresa i exclusió social  
Objectiu estratègic: Aconseguir que  EAPN-IB sigui plataforma de la veu de les persones participants. 
 
Iniciativa: Consulta, denúncia i visibilització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall execució Termini Indicadors Responsables Fites 

Denunciar les situacions de 

pèrdua de  drets  

mitjançant la participació i 

l’elaboració d’un discurs 

propi 

  

Participar en les 

dinàmiques de participació 

promogudes per les 

administracions 

  

Augmentar la visibilització 

dels grups de participació 

als mitjans de comunicació 

16/19 

1. Nº participacions a 

esdeveniments polítics de 

les persones en situació de 

vulnerabilitat i/o exclusió. 

2. Nº actuacions de denúncia 

realitzades amb la 

participació directa de 

persones ateses per  entitats 

d’EAPN-IB 

3. Nº actes d’encontre polític 

promoguts per part dels 

grups de participació i/o 

EAPN-IB 

Membres 

comissió 

participació 

i/o comissió 

comunicació 

1. Com a mínim un esdeveniment amb 

repercussió mediàtica. 

2. Coma mínim una reunió entre polítics i 

membres dels grups de participació. 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 1: Participació Persones en situació de pobresa i exclusió social  
Objectiu estratègic: Aconseguir que  EAPN-IB sigui plataforma de la veu de les persones participants. 
 
Iniciativa: Consulta, denúncia i visibilització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall execució Termini Indicadors Responsables Fites 

Crear un annex als estatuts 

d’EAPN-IB per legalitzar els 

grups de participació als 

òrgans directius i de la 

comissió  

16/19 
- Tenir modificació al final del 

pla estratègic 

Totes les 

comissions 

d’EAPN-IB 

-  Obrir les comissions de feina al grup de 

participació. 

  



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 2: Comunicació i Imatge Corporativa 
Objectiu estartègic: Consolidar el pla de comunicació de l’organització. 
 
Iniciativa: Execusió i control del Pla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall execució Termini Indicadors Responsables Fites 

Premsa: establir relació 

fluida i propera (mailings, 

notes/rodes de premsa...) 

Rel. P.: llistat 

d’informadors clau 

16/19 

- Nº de publicacions 

- Nº de participacions a la premsa 

- Nº de persones al llistat 

d’informadors clau 

Membres de 

la comissió 

- 60% de les activitats publicades a premsa. 

- Augmentar la difusió de les nostres 

publicacions (EAPN IB i ES) 

- Aconseguir un llistat d’informadors claus 

- Augmentar el nº de visites a les pagines 

socials de la Xarxa 

- Consolidar la difusió electrònica de la 

Xarxa 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 2: Comunicació i Imatge Corporativa 
Objectiu estartègic: Consolidar el pla de comunicació de l’organització. 
 
Iniciativa: Augmentar la visibilitat d’EAPN-IB i adequar-la als objectius de la Xarxa. 
 
Internament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall execució Termini Indicadors Responsables Fites 

- Coordinació amb la 

resta de comissions, 

especialment amb la 

de participació. 

- Incloure a la comissió 

de comunicació 

responsables de 

comunicació de les 

diferents entittats. 

16/19 

- Nº d’accions conjuntes amb 

altres comissions 

- Aplicació de propostes de 

millora de difusió 

- Nº de vegades que es 

comparteixen les publicacions 

d’EAPN-IB 

- Nº de correus rebuts pels 

empleats de les entitats 

- Nº de nous membres 

Membres de 

la comissió/ 

Junta 

Directiva 

- Augmentar la coordinació amb la 

resta de comissions 

- Augment de la participació a les 

nostres activitats 

- Augment de nº entrades web 

- Augmentar el nº de seguidors a les 

xarxes socials 

- Augment de la participació dels 

treballadors de les entitats de la Xarxa 

- Arribar a més persones dintre de les 

entitats d’EAPN i de forma més clara 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 2: Comunicació i Imatge Corporativa 
Objectiu estartègic: Consolidar el pla de comunicació de l’organització. 
 
Iniciativa: Augmentar la visibilitat d’EAPN-IB i adequar-la als objectius de la Xarxa. 
 
Interna i externament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall execució Termini Indicadors Responsables Fites 

- Jornades d’exposició 

d’EAPN-IB als 

treballadors de les 

entitats de la Xarxa 

- Major difusió de les 

accions de la Xarxa als 

empleats de les entitats 

- Compartir i augmentar 

la difusió de les 

publicacions d’EAPN-IB 

per part de les entitats  

- Organitzar jornades 

amb els mitjans de 

comunicació (berenars, 

exposicions amb els 

històrics...) 

16/19 

- Nº de jornades d’exposició 

d’EAPN-IB realitzades 

- Nº de vegades que es 

comparteixen les publicacions 

d’EAPN-IB 

- Nº de correus rebuts pels 

empleats de les entitats 

  

Membres de 

la comissió/ 

Junta 

Directiva 

- Augment de la participació dels 

treballadors de les entitats de la Xarxa 

- Arribar a més persones dintre de les 

entitats d’EAPN i de forma més clara 

- Augment de la participació a les nostres 

activitats 

- Augment de nº entrades web 

- Augmentar el nº de seguidors a les xarxes 

socials 

- Augmentar la visibilitat de la Xarxa 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 2: Comunicació i Imatge Corporativa 
Objectiu estartègic: Consolidar el pla de comunicació de l’organització. 
 
Iniciativa: Augmentar la visibilitat d’EAPN-IB i adequar-la als objectius de la Xarxa. 
 
Interna i externament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall execució Termini Indicadors Responsables Fites 

- Augmentar la 

difusió i repercussió 

de les activitats a les 

xarxes socials i 

utilitzar els mitjans 

adequats per a cada 

ocasió. 

- Organitzar una 

diada de la pobresa 

(devers el 17 

d’Octubre) contant 

amb totes les 

entitats i 

plataformes 

- Visibilitzar el grup 

de participació 

d’EAPN-IB 

 

16/19 

- Nº de mitjans utilitzats en la 

difusió 

- Nº de posts a les Xarxes 

- Accions conjuntes amb el grup de 

participació 

- Nº d’organitzacions i plataformes 

participants a la diada 

- Nº d’aparicions als mitjans de 

comunicació (radio, premsa, 

televisió) 

Tota la 

comissió/ 

comissió 

participació 

/Junta 

Directiva 

- Augment de nº entrades web 

- Crear una diada solida i que representi a 

tots aquells que lluiten contra la pobresa i 

l’exclusió 

- Augmentar el nº de seguidors a les xarxes 

socials 

- Utilització de tota mena de xarxes per 

arribar a tots 

- Augmentar la visibilitat de la Xarxa 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 3: Influència Política i social  
 
Objectiu: DESENVOLUPAR I VETLLAR PER EL CUMPLIMENT DE LES ACCIONS DELS DIFERENTS PACTES. 
 
Responsables: Les tres  comissions dels pactes. 
  
Accions: 
Definir les accions específiques amb cada administració. 
Definir les accions conjuntes a tractar a les tres comissions dels pactes. 
Definir les prioritats, establir les estratègies de coordinació de les comissions.  
 
Propostes: reunir-se després de cada reunió de pacte, reunir-se a la meitat entre cada reunió per poder 
avaluar la reunió anterior i preparar la propera i per tenir temps de poder enviar documentació als partits 
polítics. Es parlar de poder fer la reunió de les tres comissions el mateix dia i així poder tractar temes 
conjunts a les tres comissions. 
  
Indicadors:      Nº de reunions preparatòries fetes en relació al nº de reunions de pacte fetes. 
                          % d’accions aconseguides en relació al total de propostes fetes (Fita = 80%). 
 
 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 4: Contractació i subvencions. 
Objectiu estartègic: Obtenir contractacions i subvencions més integrals adaptades a lla realitat i necessitats 
de programes i servis, amb una dotació econòmica i terminis que garenteixin la continuitat temporal i la 
qualitat dels serveis i/o programes. 
 
Objectius:  
- Aconseguir contractes i subvencions de caracter plurianual. 
- Aconseguir el finançament per a la totalitat del projecte o servei i sino fos el cas establir un import 

màxim. 
- Incloure al Pla Estratègic de les administracions la dotació econòmica i la temporalització de les 

subvencions i/o contractes. 
 
Iniciativa: Fer seguiments. 
 
Termini:2016/2019 
 
Responsables: Administracions competents 
 
Indicadors: 
- Nº de contractes i/o subvencions  amb caracter plurianual. Fita 5% 
- Nº de contractes i/o subvencions que financen el 100% del projecte o servei. Fita 10% 
- Nº de contractes i/o subvencions incorporats en el pla estratègic de les administracions.                         

Fita: 10% anual de les convocatòries que afectin a les entitats d’EAPN-IB. 
 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 4: Contractació i subvencions. 
Objectiu estartègic: Aconseguir més contractacions i subvencions que permetin a les persones destinataries 
mantenir els seus processos personals, la  seva estabilitat i respectin la seva dignitat. 
 
Objectiu: 
- Vincular a les noves subvencions /contractes les avaluacons o les propostes de millora de les memòries 

realitzades per les entitats. 
- Consultar prèviment a l’obertura de noves subvencions i/o contractes a les entitats referents perquè 

aquestes s’ajustin a les necessitats reals de les persones. 
- Promoure la incorporació de bones pràctiques i el bagatge  de les entitats a l’hora de definir noves 

convocatòries o millorar les existents. 
 
Iniciativa: Fer seguiment de les convocatòries de SOIB, PFPB, Ajudes d’emergència social, Infància, Imas, etc. 
 
Termini: 2016/2019 
 
Responsables: Diferents comissions de feina d’EAPN-IB 
 
Indicadors: Grau de millora respecte de les convocatòries anteriors. 
 



Objectius i Pla d’Actuació 

Eix 4: Contractació i subvencions. 
Objectiu estartègic: Reivindicar la inclusió de cláusules socials en els contractes i fer el corresponent 
seguiment en la seva aplicació. Així com la contractació pública socialment responsable. 
 
Objectiu: Fer el seguiment mitjançant els Pactes per a la Inclusió Social. 
 
Iniciativa: Fer seguiment. 
Detall: Seguiment del 3% de reserva de mercat de CAIB. 
 
Termini:2016/2019 
 
Responsables: Diferents comissions de feina d’EAPN-IB 
 
Indicadors: 
- Nº d’accions de sensibilització/ informació. 
- Nº de contractes en els  que es presenten les entitats membre d’EAPN-IB que han incorporat cláusules 

socials respecte a l’any anterior. 
- Nº de contractes en els  que es presenten les entitats membre d’EAPN-IB que han incorporat aspectes de 

definitoris de contractació pública socialment responsable respecte a l’any anterior. 
 

 
 



Objectius i Pla d’Actuació 

 Eix 5: Concerts socials  
 
Objectiu: AVANÇAR CAP A LA CONCERTACIÓ DELS SERVEIS. 
Responsables: Creació d’un grup de feina. 
  
Accions: 
1. Definir la cartera de serveis d’EAPN (amb un mínim que seria posar tots els serveis que fem les diferents 

entitats d’EAPN i un màxim que serien tots els serveis de futur que ens puguem imaginar) 
2. Revisar les Carteres de Serveis del Govern Balear, Consell de Mallorca i Ajuntament. 
3. Formació / Estudi de la Llei de Concertació de Serveis.  

 
• Indicador de resultat: Document finalitzat de la Cartera de Servies. 
• Temporalització: 3 mesos (abans de l’estiu de 2016). 

 
4. Establir quins son els serveis per els que iniciarem la concertació. 

• Indicador: Establir els criteris a seguir i els primers serveis a concertar. 
• Temporalització: S’establirà un punt de l’Assemblea d’Eapn posterior a la creació del 

document de la Cartera de Serveis. 
5. Transversalment anirem treballant amb l’administració cada acció feta a les reunions de Pacte. 
 



 

   

 
  

EAPN- Illes Balears.  
Xarxa per a la Inclusió Social 
Arquitecte Bennassar, 73  
07004 Palma de Mallorca  
662366232  
eapnib@gmail.com 
balears@xarxainclusio.org 
www.xarxainclusio.org 
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