TALLER 6: Nous models de col·laboracions
Dinamitzador: David Camps
El relator presenta el taller: contingut, objectius, dinàmica. A més, situarà el
treball i les conclusions rellevants desenvolupades en altres àmbits.
El Relator introdueix durant 15 min el tema de la col·laboració i els partenariats.
L’eix central del Taller Noves Formes de col.laboració és la identificació de
les potencialitats, dificultats i reptes de la col.laboració entre sectors –
organitzacions no lucratives, entitats de segon i tercer nivell, administració
pública i sector empresarial - en el context actual de crisi i sobretot en projecció
de futur. Posarem l’èmfasi en proporcionar eines, aportar aprenentatges i
generar debat sobre els processos de creació de partenariats, sobre els errors i
dificultats més comuns, sobre la necessària cessió de sobirania institucional
que comporta la creació d’aliances i sobre els efectes positius en termes
d’eficiència, d’innovació i d’enfortiment institucional del teixit social.
La primera part del Taller se centrarà en la col.laboració interassociativa o
entre entitats. Comptarem amb dos ponents:
D’una banda amb Frederic Cusí abordarem, a partir de l’experiència d’Alia’t
programa orientat a la creació d’aliances en el tercer sector social, els
aspectes clau i alhora més intangibles ,com la confiança o el compromís, que
poden ser factors clau d’èxit en el desenvolupament de programas i projectes
compartits/comuns entre entitats de l’àmbit del tercer sector social.Es posarà
en evidència com per garantir l’èxit en els partenariats entre entitats i construir
un sector més sòlid i influent cal superar el jo per projectar-nos en el
nosaltres.
De l’altra amb Joan Ramon Gordo de l’Ens de Comunicació Associativa
aprendrem de l’experiència de creació d’una entitat de tercer nivell que té com
a missió la promoció de l’associacionisme cultural i dels valors que pot
aportar a la construcció de xarxa associativa del país. L’associacionisme
cultural, sovint menystingut, té un pes molt rellevant en termes de persones
implicades en la construcció del teixit associatiu i ciutadà a Catalunya.
En Nacho Sequeira de la Fundació Èxit introduirà un tema clau, el de la
innovació i l’emprenedoria social com a línea de base per a la construcció
d’aliances. Ens preguntarem si realment el tercer sector social és generador
d’innnovació, en quina mesura la dependència financera de l’administració
pública impedeix aquesta innovació i com és necessari trencar esquemes i
reinventar-nos.

La segona part del Taller el centrarem en la col.laboració entre el sector no
lucratiu, especialment d’àmbit social i els sectors empresarial i el públic.
Ramon Guàrdia de Valores y Marketing (VyM), impulsor del concepte del
Marketing Social al nostre país, compartirà amb nosaltres els resultats de
l’estudi sobre Voluntariat Corporatiu dirigit per VyM. El voluntariat dels
treballadors de les empreses amb entitats socials és una realitat que ha
anat creixent i consolidant-se en els darrers anys. Creuament de cultures
institucionals molt diverses (entitats i empreses) i transmissió de valors són dos
dels aspectes rellevants d’aquest tipus de col.laboracions. Quins aprenentatges
concrets podem fer des del sector no lucratiu i del voluntariat és el que ens
interessa.
Clourem la segona part amb dues intervencions que focalitzen en experiències
d’èxit en la construcció de treball compartit entre entitats de l`àmbit social i el
sector públic:
Anna Verderi de la Fundació Enriqueta Villavechia i la FECEC ens exposarà el
programa de Voluntariat de Suport a Nens i Joves amb Malalties de llarga
Durada fruit de la col.laboració entre el Departament de Salut i el de
Governació i les entitats d’atenció a oncologia infantil en xarxa de la FECEC
que ha estat un èxit reconegut i potencia la presència del voluntariat en l’àmbit
hospitalari del nostre país. Aquí els reptes relacionats amb una major difusió
dels programes de col.laboració entre Administració i entitats socials i amb la
millora de la qualitat i la recerca de l’excel.lència en la gestió de les entitats
s’evidenciaran com peces clau per la coordinació públic – no lucratiu.
Amb Marc Cerón i Núria Fabra aprendrem com un espai de treball compartit
entre administració pública i entitats de voluntariat que desenvolupen la seva
acció en l’àmbit penal i penitenciari, la Taula de Participació Social pot tenir un
enfocament d’orientació a resultats pràctics que han facilitat una presència més
activa del voluntariat en els serveis penitenciaris. Tanmateix no ha estat un
camí de roses!! I serà molt interessant de conèixer els esculls en aquest procés
d’aliança compartida administració pública – entitats voluntariats i què es pot
importar d’aquest model a altres realitats del sector no lucratiu
Al final del Taller l’objectiu és fer una anàlisi conjunta entre ponents i
assistents al Taller de tot el que hagi sorgit i algunes preguntes orientatives
ens hi podran ajudar:
- Prespectiva nacional, estatal i europea d’aquestes experiències

- Quins canvis són necessaris en els lideratges de les entitats que afavoreixin
innovar en els processos de col.laboració entre sectors?
- Transmissió de valors en l’acció voluntària (què podem aprendre des del
voluntariat a les entitats en el procés de treball amb el sector empresarial i amb
l’administració pública) i què poden aprendre les empreses?
- En un context de reducció del pes del sector públic en l’àmbit social sembla
que no hauria d’importunar a ningú en l’àmbit de les entitats socials conceptes
com la cogestió de projectes i programes, la recerca de finançament compartit,
la integració i la fusió d’entitats. Quins són els elements que permetran
accelerar aquesta visió compartida entre les entitats?
-Ens serveixen les experiències per a enfortir les entitats i per a guanyar
incidència social amb qui?
-Com afecta les persones voluntàries i a les entitats?
- Com es posiciona l’administració pública davant d’aquests processos?
-Ens ajuda a enfortir el voluntariat a les societats desenvolupades? Ens ajuda a
construir una Europa cívica i social? Suma en el model europeu reflectit en
l’estratègia 2020?

