La Confederació Empresarial
del Tercer Sector Social de
Catalunya
Dossier de presentació

Som la patronal de referència
del Sector Social a Catalunya
Des de 1997 representant a les
organitzacions no lucratives que presten
serveis d’atenció a les persones a
Catalunya.

Respresentem al Tercer Sector Social

Públic

Social

Mercat

Administració pública

Empresa Pública

Privat

Tercer Sector Social

Empresa mercantil

Respresentem la dimensió
socioempresarial
Doble dimensió del Tercer Sector Social
Dimensió associativa

Defensa dels col·lectius
Defensa dels drets socials
Mobilització i participació
ciutadana
[...]

Dimensió socioempresarial

Provisió de serveis
Activitat econòmica
Ocupació i relacions laborals
Models de gestió
[...]

Respresentem el sense afany de lucre
Gestió de serveis públics d'atenció a les persones a Catalunya

Tercer Sector Social
Operadors mercantils
Principalment en els sectors
d'atenció a la gent gran i del
lleure educatiu i sociocultural

Representació de La Confederació

22

1.200

100.400

Organitzacions
associades

Entitats socials de
base

Professionals
contractats

Principalment federacions i
associacions empresarials del
Tercer Sector Social de
Catalunya

Sense afany de lucre:
associacions,
cooperatives d'iniciativa
social, fundacions i
entitats singulars

El 75% de les quals
són dones

Trets identitaris de La Confederació

02

03

05

04

Sense afany de
lucre

Vocació de
servei públic

Qualitat
intervenció

Col·laboració
públicosocial

Drets socials

Economia
Social

Defensem el sense
afany de lucre:
reinversió dels
beneficis i màxim
retorn social

Defensem l'interès
general i treballem
amb vocació de
servei públic

Defensem un model
de qualitat en els
serveis d'atenció a les
persones

Defensem un model
de col·laboració
públicosocial i sense
afany de lucre en la
provisió de serveis
públics d'atenció a les
persones

Defensem la garantia
de drets socials i la
millora de la qualitat
de vida de les
persones com a
motor de l'activitat

Defensem una altra
manera de fer
empresa i una
economia centrada
en les persones
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Som l'única patronal que representa
transversalment el conjunt d'àmbits del
sector social a Catalunya

Acció social amb
col·lectius vulnerables

Lleure Educatiu i
Sociocultural

Discapacitat
intel·lectual i física

Gent gran i
dependència

Serveis dirigits a la Infància,
adolescència, famílies, persones
amb VIH, sensellarisme,
drogodependències, dones que
pateixen violències masclistes,
serveis d'execució penal, etc.

Menjadors escolars, suport a
necessitats educatives especials
a l'escola, instal·lacions juvenils,
colònies, casals, etc.

Serveis d'atenció
especialitzada, centres
d'atenció diürna, serveis
residencials, pisos assistits,
suport a l'autonomia
personal, serveis
ocupacionals, etc.

Serveis residencials i d'atenció
diürna, serveis d'atenció
domiciliària, etc.

Salut mental

Atenció precoç

Serveis d'atenció diürna,
Centres de desenvolupament
serveis ocupacionals, llars
infantil i atenció precoç (CDIAP),
amb suport, acompanyament serveis preventius i de suport a
a l'autonomia, etc.
les famílies, etc.

Educació infantil
Serveis educatius de
l'etapa 0-3 anys:
escoles bressol, espais
familiars, etc.

Formació i inserció
laboral
Serveis de formació i
inserció laboral,
intermediació, prospecció
empresarial, etc.

[...]

Línies de treball estratègiques de La Confederació

Incidència
política
Representació i
interlocució per a
la defensa del
Tercer Sector
Social

Enfortiment

Finançament

Serveis i
programes per a
l'enfortiment del
Tercer Sector
Social

Impuls i negociació
de la millora del
finançament dels
serveis a les
persones i del
sector

Negociació
col·lectiva

Col·laboració
publicosocial

Formació
contínua

Generació
coneixement

Marc de relacions
laborals dels
diferents àmbits
sectorials del
Tercer Sector
Social

Promoció i millora
dels instruments
de col·laboració
entre les
administracions
públiques i la
iniciativa social

Impuls de la
formació
contínua dels
professionals del
Tercer Sector
Social

El coneixement
com a instrument
de millora
contínua, de
reconeixement i
de suport a la
incidència.

Prioritats actuals per enfortir
el Tercer Sector Social de Catalunya

1

Pla plurianual de millora de finançament del
sector social i d'atenció a les persones
Qualitat de l'atenció a les persones
Sostenibilitat dels serveis
Millora de les condicions laborals (equiparació)
Reconeixement del sector com a pilar de l'Estat del
Benestar, al costat de Salut i Educació

2

Impuls, tramitació i aprovació del triple marc
legislatiu:
Llei d'Acció Concertada per la gestió de serveis públics
d'atenció a les persones de caràcter social
Llei del Tercer Sector Social
Llei d'Economia Social i Solidària

Entitats sòcies

Espais interns de treball col·lectiu i
participació: comissions sectorials
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ACCIÓ SOCIAL

02

FEDAIA
ECAS
FEPA
COOPERATIVES INICIATIVA SOCIAL
CREU ROJA CATALUNYA
CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA
COORDINADORA SINÈRGIA SOCIAL
FUNDACIÓ PERE TARRÉS

04

LLEURE EDUCATIU

03

FUNDESPLAI
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
COOPERATIVES INICIATIVA SOCIAL
EL CAE
FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL
AULA 2
ESPORT 3

GENT GRAN I SAD
FEATE
COOPERATIVES D'INCIATIVA SOCIAL
ECAS
COORDINADORA SINERGIA SOCIAL
FEDERACIÓ ECOM

05

DISCAPACITAT, SALUT
MENTAL I ATENCIÓ PRECOÇ
DINCAT
FEDERACIÓ ECOM
FEPCCAT
AMMFEINA
ACCP
UCCAP
ECAS
COOPERATIVES INICIATIVA SOCIAL

ESCOLES BRESSOL
COOPERATIVES D'INICIATIVA SOCIAL
FUNDESPLAI
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
ECAS

Espais interns de treball col·lectiu i
participació: grups de treball transversals
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02

03
02

MODELS DE
COL·LABORACIÓ
PUBLICOSOCIALS

OCUPACIÓ I
GESTIÓ DE
PERSONES

04

05

06

MAPA DE
RELACIONS
LABORALS AL
TERCER SECTOR
SOCIAL

DONES I TERCER
SECTOR SOCIAL

COMUNICACIÓ

FORMACIÓ

Treball en xarxa, intercooperació i
convenis de col·laboració

Formem part de:

Tenim convenis de col·laboració amb:
Associació
Economia Social
Catalunya
Asociación Española de
Empresas de Iniciativa
Social y Servicios
Sociales

Els nostres projectes, programes i serveis compten amb la col·laboració de:

La Confederació Empresarial del
Tercer Sector Social de Catalunya
Carrer València 3-B
Planta -1 (local 52)
Barcelona 08015
93 268 85 60
info@laconfederacio.org
www.laconfederacio.org

