PROGRAMA
D’ACOMPANYAMENT DE
GESTIÓ DEL CANVI PEL
FOMENT DE L’EQUITAT DE
GÈNERE AL TERCER SECTOR
SOCIAL DE CATALUNYA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ
2020

PRESENTACIÓ
La Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS) i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya (La Confederació) hem
impulsat conjuntament un programa de gestió del canvi pel foment de l’equitat de
gènere al Tercer Sector Social de Catalunya, amb la voluntat de reforçar la presència
de les dones en els òrgans de govern i de direcció de les entitats.
Aquest programa, iniciat l'any 2017 i encara actiu a dia d'avui, compta amb el
suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les
Cooperatives, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de
Catalunya) i inclou diverses línies d’actuació que s’han anat desplegant durant el
transcurs dels quatre anys:
· Anàlisis amb perspectiva de gènere de les dades d’ocupació del Tercer
Sector Social de Catalunya.
Vegeu l’Informe 2018 “L’Ocupació en el Tercer Sector Social Català des de la
Perspectiva de Gènere”.
· Elaboració de materials i eines per impulsar la gestió del canvi pel foment
de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya.
Vegeu la Guia de Gestió del Canvi (2018) i l’Eina d’Autodiagnosi (2019),
pel Foment de l’Equitat de Gènere al Tercer Sector Social de Catalunya
“Una iniciativa transformadora per reforçar la presència de les dones en
els òrgans de govern i de direcció de les entitats”.
· Accions de sensibilització i divulgació.
Consistents en la realització de tallers pràctics territorials pel foment de
l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya. El darrer “Com està
l’equitat de gènere a la teva entitat?”, es va portar a terme telemàticament
el passat 23 de juliol de 2020.

· Acompanyaments especialitzats i individualitzats.
Els acompanyaments es fan amb organitzacions del Tercer Sector Social de
Catalunya que vulguin aprofundir i avançar cap a l’equitat de gènere. Els
primers es van realitzar durant el 2019, riquesa dels quals en deixa constància el següent vídeo, i els pròxims es desenvoluparan durant el 2020.
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Així doncs, aquest any 2020, ens proposem donar continuïtat al Programa
d’Acompanyament de Gestió del Canvi pel Foment de l’Equitat de Gènere al
Tercer Sector Social de Catalunya, el qual s'emmarca en una estratègia sectorial
d’impuls de l’equitat de gènere a les organitzacions com a element clau per
reforçar models de gestió coherents amb els valors del Tercer Sector i del conjunt
de l’Economia Social.
En base a la Guia de Gestió del Canvi i a l'Eina d'Autodiagnosi, pel Foment de
l’Equitat de Gènere al Tercer Sector Social de Catalunya “Una iniciativa
transformadora per reforçar la presència de les dones en els òrgans de govern i de
direcció de les entitats” la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció
Social i La Confederació obrim la present convocatòria de participació per
acompanyar un total de 4 organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya a
través d’un suport especialitzat i individualitzat en la gestió del canvi i en
l’assoliment de l’equitat de gènere.
Us animem a participar-hi!
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BASES REGULADORES DE
LA CONVOCATÒRIA DE
PARTICIPACIÓ 2020
1. OBJECTE
L’objecte d’aquest programa d’acompanyament és reforçar la presència de dones
en els òrgans de govern i de direcció (juntes directives, patronats i consells
rectors) a 4 organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya.

2. METODOLOGIA DE L’ACOMPANYAMENT
El programa ofereix un acompanyament de consultoria especialitzada en matèria
de gènere a les organitzacions seleccionades en base a les quatre dimensions del
canvi pel foment de l’equitat de gènere identificades a la Guia de Gestió del Canvi
pel Foment de l’Equitat de Gènere al Tercer Sector Social de Catalunya:

DIMENSIÓ 1

DIMENSIÓ 2

ESTRATÈGIA,
MISSIÓ I VALORS

ÒRGANS DE GOVERN/
DIRECCIÓ I BRETXA
SALARIAL

GESTIÓ
DEL CANVI
PER L’EQUITAT
DE GÈNERE

DIMENSIÓ 3
FLEXIBILITAT I
CORRESPONSABILITAT
EN LES CURES

DIMENSIÓ 4
CANVI AL TERCER
SECTOR SOCIAL
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El procés d’acompanyament, que tindrà un caràcter més acotat que l’anterior,
degut a la situació generada per la Covid-19, serà de 3 mesos (d’octubre a
desembre), amb 3 sessions virtuals d’acompanyament per entitat. Contemplarà
les següents accions:
1. Pre-sessions
- Contacte amb les entitats per planificar l’acompanyament.
2. Sessions
. 1a sessió | Necessitats i situació actual de l’entitat: realització d’autodiagnosi.
. 2a sessió | Recollida de dades i mesures en marxa: detecció de punts forts i
oportunitats de millora.
. 3a sessió | Detecció del pla d’acció i millora pel foment de l’equitat de gènere.
Entre sessió i sessió | Enviament dels documents i recursos acordats.
3. Post-sessions
- Informe de tancament de l’acompanyament.

3. PARTICIPANTS I COMPROMISOS
La participació en el programa d’acompanyament és voluntària i està oberta a totes
les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Es consideren entitats del Tercer
Sector Social les associacions, cooperatives d’iniciativa social, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball sense finalitat de lucre, que treballen en
l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones.
Els compromisos a què queden subjectes les organitzacions sol·licitants són els següents:
· Participació en totes les fases de l’acompanyament, assegurant el compromís i
la implicació de persones dels òrgans de govern i de direcció de l’entitat sol·licitant.
· Compromís de realitzar la feina acordada entre reunió i reunió, ja que l’entitat
serà l’encarregada d’elaborar el pla d’acció comptant amb el suport de l’acompanyament.
· Voluntat d’implementar el pla d’acció resultant d’aquest procés d’acompanyament.
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4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Per a la seva inclusió al procés de valoració s’hauran de complir obligatòriament els
criteris següents:
· Pertànyer al Tercer Sector (cooperatives d’iniciativa social, associacions, fundacions, empreses d’inserció, centres especials de treball) i treballar en l’àmbit
dels serveis d’atenció a les persones.
· Tenir un volum/dimensió d’un mínim de 10 persones contractades.
· Tenir la seu social a Catalunya.
A més, per la selecció de les 4 entitats participants es tindran en compte els
següents criteris de valoració:
· Experiència prèvia de les entitats sol·licitants en matèria d’equitat de gènere.
· Coherència de les motivacions expressades amb l’objecte del Programa.
· Representativitat de les entitats: diversitat de formes jurídiques, dimensions,
territoris i àmbits d’actuació (gent gran, discapacitat, infància , salut mental,
lleure educatiu, acció social, etc.).

5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de setembre de 2020.
Només s’acceptaran les candidatures presentades a través del formulari habilitat a
tal efecte: FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Tots els camps del formulari han de ser emplenats tot i que, en cas necessari, es pot
consignar “Informació no disponible” més la corresponent justificació.
Per a qualsevol dubte o sol·licitud d’informació les organitzacions es poden adreçar a
DDiPAS secretaria@ddipas.org o a La Confederació projectes@laconfederacio.org
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La presentació de sol·licituds de participació en el Programa d’Acompanyament de
Gestió del Canvi pel Foment de l’Equitat de Gènere al Tercer Sector Social de Catalunya
impulsat per La Confederació i La Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció
Social suposa l’acceptació de la incorporació de la informació enviada a una base de
dades per a possibles usos de difusió i publicació d’iniciatives transformadores pel
foment de l’equitat de gènere a entitats socials.
Les dades de caràcter personal que es puguin recollir en aquest acompanyament es
recullen en l’àmbit i amb l’exclusiva finalitat del seguiment, control i desenvolupament
d’aquest i estarà garantit el seu tractament i protecció d’acord amb el que estableix
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Així mateix, podrà exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació del tractament,
portabilitat i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, adreçant-se per
escrit a DDiPAS o La Confederació, mitjançant correu postal o correu electrònic a
secretaria@ddipas.org o info@laconfederacio.org.
El responsable del fitxer és La Confederació, C. València, 3-B, planta -1 (local),
08015 Barcelona i La Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social,
Via Laietana 54 1r pis, 08003 Barcelona, on es poden exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i
dret a no ser objecte de decisions individualitzades.

6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el Programa d’Acompanyament de Gestió del Canvi pel Foment de
l’Equitat de Gènere al Tercer Sector Social de Catalunya impulsat per La Confederació
i La Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social suposa l’acceptació
expressa d’aquestes bases en la seva integritat.
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ANNEX

FORMULARI PER A
LA PRESENTACIÓ DE
SOL·LICITUDS
IMPORTANT: Les organitzacions hauran de presentar les seves sol·licituds a través
del següent formulari habilitat. A continuació es detalla la informació que es demana
per poder valorar les sol·licituds, però no s’acceptarà cap candidatura en paper, ni a
través de cap altre canal que no sigui el formulari web habilitat.

!
En el formulari web, tots els camps han de ser emplenats. En cas necessari, es pot
consignar “Informació no disponible” amb la corresponent justificació.
!
La informació facilitada servirà única i exclusivament per a la valoració de les sol·licituds.
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom/raó social (màx. 100 caràcters)
Població (màx. 100 caràcters)
Breu descripció de l’entitat (àmbit d’actuació, equip humà…) (màx. 1.000 caràcters)
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Forma jurídica de l’entitat (desplegable amb les opcions: fundació, associació,
cooperativa d’iniciativa social, empreses d’inserció, centres especials de treball, altres
-especificar-).

Nombre de persones que componen l’òrgan de govern (desagregat per sexe) i per
càrrecs

Composició òrgan de govern
Dones

Homes

Presidència
Vicepresidència
Secretaria
Tresoreria
Vocalies
Nombre de persones contractades (desagregat per sexe)
Nombre de persones contractades
Dones
Homes
Nombre de persones voluntàries (desagregat per sexe)
Nombre de persones voluntàries
Dones
Homes
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2. EXPERIÈNCIES SOBRE EQUITAT DE GÈNERE I DE REFORÇ DE LA PRESÈNCIA
DE LES DONES EN ELS ÒRGANS DE GOVERN I DE DIRECCIÓ DE L’ENTITAT
Breu descripció d’experiències prèvies i actuals de foment de l’equitat de gènere
a l’entitat (màx. 1.500 caràcters)

Altres informacions rellevants al respecte del foment de l’equitat de gènere
(màx. 1.000 caràcters)

3. MOTIVACIONS PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT DE
GESTIÓ DEL CANVI PEL FOMENT DE L’EQUITAT DE GÈNERE AL TERCER SECTOR
SOCIAL DE CATALUNYA
Expliqueu i argumenteu les vostres raons per voler participar en el programa
(màx. 1.000 caràcters)
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4. PERSONA DE CONTACTE
Nom i cognoms (màx. 50 caràcters)
Telèfon (màx. 10 caràcters)
Adreça de correu electrònic (màx. 50 caràcters)
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Dones Directives i Professionals
de l’Acció Social
(DDiPAS)
Via Laietana, 54, 1r
Barcelona 08003
secretaria@ddipas.org
www.ddipas.org

La Confederació Empresarial del Tercer
Sector Social de Catalunya
(La Confederació)
C. València 3-B, planta -1 (local)
Barcelona 08015
info@laconfederacio.org
www.laconfederacio.org

Promou:

Amb el finançament de:

