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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 AFAVOREIXEN LA INCLUSIÓ 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 a la societat dels col·lectius afectats.

La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN- Illes Balears és una organització democràtica, 
autònoma i participativa que treballa de forma conjunta i coordinada amb EAPN-
España i EAPN-Europa en la lluita contra la pobresa i per la transformació social. 
Eficàcia i eficiència

- Respecte cap a les persones ateses   com a sers 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, d’estimular l’adaptació als canvis i assumir-
los,  i  de  cercar  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  dels  espais  on  aquestes  participen,  amb  la  finalitat  de 
promoure polítiques i activitats a partir dels seus interessos.

- Cooperació  i  Corresponsabilitat   concebuda  com  a  l’ajuda  mútua  que  les 
entitats ens prestam per tal d’assolir el nostre objectiu comú.

- Apartidisme   l’entitat és independent de qualsevol opció política.



EIXOS ESTRATÈGICS

EIX1: PERSONES EN SITUACIÓ DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL

EIX 2: INFLUÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

EIX 3: COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA.

EIX 4: FINANÇAMENT I ESTRUCTURA
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