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de totes aquelles persones que
formen part de la organització.

El Grup Motor de Participació té
l’encàrrec de                                i 
                                         per la participació

vetllar
contribuir

1

QUI SOM?

la governança es desenvolupa mitjançant la 
dels espais de participació en els diferents serveis.

dinamització



pla estratègic 23-25
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visió

                                              
Podeu trobar la Informació pertinent a
https://premisacciosocial.plataformaeducativa.org/ Des del Grup Motor es
dinamitza i fa la recollida de les propostes provinents dels i les
professionals per tal d'accedir als premis.

                                                     Aprovació                                                      de Participació a PE. 
El Pla amb les accions rellevants que es preveu portar a terme durant l'any
és compartit i comunicat a DG, Gerències i Coordinacions per tal que arribi a
tots i totes les professionals i persones ateses.

                                           
Es realitza una enquesta global per escollir la millor fórmula de la Jornada,
data i horari, amb l'objectiu de garantir la màxima participació de persones
ateses de tots els serveis. Es planifica la trobada conjuntament amb
diferents àrees transversals de PE.

gener 2022gener 2022

febrer 2022febrer 2022

març 2022març 2022

pla d'acció

premis acció social

planificació trobada anual
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visió

                                                                                                  .  cada any es realitza la
trobada segons planificació inicial. En ella s'inclouen dinàmiques de
recollida d'idees i propostes per part de les assistents per la millora dels
serveis i per tal de construir plegades les entitats que volem.

                                   A través del nostre aplicatiu Àgora de Participació es
realitza un                                                                      anual en diferents àmbits. Aquest
procés s'inclou en la tasca prevista en projectes transversals com Ments..

                                               Es 
tallers i dinàmiques als serveis de PE en matèria de Participació, tant per
persones ateses com per a professionals. 

https://participacio.plataformaeducativa.org/

abril 2022abril 2022

maig 2022maig 2022

juny 2022juny 2022

procès participatiu

 planifiquen i organitzen diferents

trobada anual
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visió
                                                                                                                     
de participació externes que realitzen els equips professionals i les persones
ateses. Les activitats participatives en les que els i les persones de PE aporten
la seva veu, són recollides a la Memòria Anual de Participació.

                                                   
                                       Des del Grup Motor dinamitzem el concurs, organitzem el jurat i
planifiquem les accions pertinents. Pots saber més del concurs de dibuix a

                                                                                                                   del Pla d'acció de
Participació anual, implementant millores, avaluant la tasca realitzada i
planificant noves accions. Concurs de Dibuix a final d'any. Presencial i online.
Participació de les persones ateses i dels i les professionals.

novembre 2022novembre 2022

desembre 2022desembre 2022

juliol - octubre 2022juliol - octubre 2022

http://artistes.plataformaeducativa.org/

recull de les accions

preparació concurs artístic
 nadalenc

evaluació final 
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SSCC
21%

Infància i familia
13%

Productius
13%

Utopia
13%

Gentis
13%

Resilis
13%

Astres
7%

FASI
7%
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40% 60% 0%

GIRONA
BARCELONA

TTEE 
TARRAGONA

60%
27%
13%
0%

persones resp0nsables i/o direcció 
persones tècniques

persones d'administració 

53%
40%
7%



visió

Programa         ments amb la xarxa àgora
s'ha dinamitzat la participació a les diferents campanyes
dels diferents àmbits del projecte.

S'ha volgut potenciar la participació en la
                           de les persones treballadores AMB:GOVERNANÇA

"Anells", Fundació Gentis.
  TreballANT la participació als territoris i amb agents socials. 

comissions de treball
formades pels i les professionals.

consultories, grups de treball, debat i intravisions
de les diferents entitats. 

7



realització de la jornada anual telemàticament amb tots els serveis i
renovació de la guia de participació

l'any 2022 s'ha pogut consolidar la                                                   com
espai d'interacció adequat per poder potenciar la participació

objectius complerts '22
Consolidació del Grup Motor de Participació, amb lideratge i capacitat
d'incidència entre professionals del grup PE. Aquest 2022 s'ha vist reflectit en
iniciatives com                                                  

xarxa àgora

comissió de 
en la governança de la udg.  creació assignatura "persones expertes
en l'expertesa" amb altres entitats socials de girona.                                                                  

recerca i anàlisi de la participació
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actuacions que hem desenvolupat en 
el marc dels ods

crei mas ritort
treball dels ddhh al primer trimestre de l'any
treball a l'aula sobre la situació a ucraïna

recollida de roba per a ucraïna - joves del maresme
recollida de diners per ucraïna a vilassar de mar
recollida de roba a canet de mar - maresme

Accions de sensibilització en DDHH a la Xarxa de Centres
Cívics des del projecte Nahual
catàleg de recursos educatius de cedre

creació àrea ajuda humanitària
difusió per tal d'acollir families, persones
voluntàries. participació amb acnur i altres entitats.

Accions de sensibilització en els ODS per a les vies
verdes i mobilització, el reciclatge de plàstics i olis
usats.



actuacions de participació i governança amb les
persones treballadores i les persones ateses

Grup de
participació 

Grups de
treball  

espais de
reflexió espais de

trobada 
espais de

suport

espais de
debat

assemblees

cercles
restauratius

intravisions

pràctiques
restauratives
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consell municipal de benestar social
consell comarcal baix empordà
comissió infància citi
consell de les persones sàvies
àrea de benestar social de l'aj. de palafrugell
consell municipal cooperació de girona
consell municipal cooperació de figueres

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

comissions i consellscomissions i consells

participació en la governança de les persones
ateses dels projectes de cooperació al
desenvolupament

EntitatsEntitats
  SAPERE AUDE
  DOMUS LUDENS
  SMARTS
  PROGRAMA REFUGI

1.
2.
3.
4.

projectesprojectes

tipus de participació

càritas
banc d'aliments 
acciona't

1.
2.
3.

voluntariat avoluntariat a
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taules
Taules de cohesió de l'Ajuntament de Salt i de
Palafrugell,
Taula del Tercer Sector,
Taula de jovent de l'Ajuntament de Salt,
Taula de salut al Maresme i de Terres de l'Ebre,
Taula d'acollida i inclusió de joves en situació de migració
sense referents (Tortosa),
Taula territorial Economia social,
Taula de representativitat de treball comunitari de
l'Ajuntament de Barcelona.
departament de promoció infància de l'aj. de barcelona
participació als relats intaulats

Participació dels i les representants de la Fundació Utopia en la Coordinadora d'ONGs de Girona
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 GRÀCIES PEL TEU SUPORT !
Grup Motor de Participació

http://www.plataformaeducativa.orgvisita'ns a: 


