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Suport amb els Museus 
Locals
El 20 d’octubre, Suport Asso-
ciatiu va participar a la XXIV 
Jornada de la Xarxa de Mu-
seus Locals, organitzada per 
la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Badalona. La 
Jornada, que portava per títol 
Museus i Voluntariat va estar 
adreçada als professionals del 
patrimoni cultural i dels museus 
i va servir per conèixer diverses 
bones pràctiques relacionades, 
directament o indirecta, amb el 
treball voluntari i les qüestions 
jurídiques i de gestió que s’hi 
associen. La ponència presenta-
da per Víctor García, de Suport 
Associatiu, va tractar els “ As-
pectes jurídics i documentals del 
voluntariat”

I Jornada Internacional 
de Soledat

La Fundació Amics de la Gent 
Gran organitza la Jornada In-
ternacional de Soledat el 22 de 
desembre a l’auditoria de la Pe-
drera, a Barcelona, per donar a 
conèixer una realitat invisible i 
creixent. A Espanya, gairebé un 
milió i mig de persones grans 
viuen soles i es calcula que un 
38% pateix solitud i aïllament 
social. Aquestes xifres aniran 
en augment, ja que ja que s’esti-
ma que l’any 2050, el 30% de la 
població tindrà més de 65 anys, 
enfront del 17% actual. L’enve-
lliment de la població afectarà 
a tots els països desenvolupats, 
si actualment hi ha 893 milions 
de persones majors de 60 anys, 
l’any 2050 la xifra s’elevarà als 
2.400 milions.
La Fundació Amics de la Gent 
Gran és una organització de vo-
luntariat que, des de fa 24 anys, 
lluita contra la solitud i la margi-
nació de la gent gran mitjançant 
l’acció de voluntaris i la sensibi-
lització de la societat.
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Consolidar el Tercer Sector 
per fer-lo créixer i incre-
mentar la seva capacitat de 

generar més ocupació i de millor 
qualitat és l’objectiu del projecte 
3creix.cat, que ofereix una eina 
d’autodiagnòstic a les entitats no 
lucratives per tal que puguin ava-
luar la seva pròpia gestió.

Les tasques de gestió són, sovint, la 
cara menys amable de l’activitat de 
les entitats no lucratives. No obstant 
això, també són del tot necessàri-
es per fer sostenibles els projectes 
que desenvolupen i optimitzar els 
recursos, especialment en temps de 
dificultats econòmiques.

Per això el projecte 3creix.cat vol 
posar a disposició de les persones 
tècniques, voluntàries i directives de 
les entitats els recursos per afrontar 
millor les seves tasques. Entre altres 
qüestions, promou un portal dedicat 
a la gestió d’entitats que sigui útil 
per al Tercer Sector i vol facilitar 
el desenvolupament de plans de 
millora al si de les entitats.

Avaluar la pròpia gestió
En el marc del projecte 3creix.cat, 
Suport Associatiu ha desenvolupat 
una sèrie d’eines pràctiques per fa-
cilitar a les entitats la implementa-
ció de plans de millora de la gestió 
interna. L’eix central d’aquestes ei-
nes és una aplicació d’autodiagnòs-
tic amb què les entitats del Tercer 
Sector poden avaluar l’estat de la 
seva gestió en diferents àmbits, a 
fi de detectar les seves mancances 
i trobar solucions pràctiques per 
neutralitzar les seves febleses. 

Es tracta d’un qüestionari que apro-
pa les entitats als punts clau que de-
terminen el bon funcionament de 
les organitzacions dins els àmbits 
d’estratègia, gestió de les persones, 
aliances i xarxes, comptable,  jurí-
dic, resultats i impacte, etc. 

El qüestionari disposa d’ajudes que 
faciliten la comprensió i interpreta-
ció de cada un dels ítems. Un cop 
l’entitat ha omplert el qüestionari 
d’autodiagnòstic pot generar un 
informe que li indica el grau d’as-
soliment de cada una de les àrees 
de gestió i permet comparar-se amb 
la resta d’entitats, amb entitats del 
mateix sector o del mateix volum 
econòmic.

Nivell bàsic i nivell avançat
L’aplicació conté un qüestionari 
estructurat en 9 àrees d’entre 10 
i 20 preguntes cadascuna. Exis-

teixen dos nivells diferents entre 
els quals les entitats poden triar 
en funció de les seves necessitats 
i expectatives:

El nivell bàsic conté preguntes 
adreçades a qualsevol tipus d’enti-
tat amb independència de les seves 
dimensions.

El nivell avançat, a més de les qües-
tions incloses en el nivell bàsic, 
conté algunes preguntes enfocades 
a avaluar aspectes més profunds 
de la gestió de l’entitat i, per tant, 
generalment s’adreçaran a entitats 
mitjanes i grans o amb d’estructures 
organitzatives més complexes.

Utilitat per a les entitats 
L’eina d’autodiagnòstic de la ges-
tió s’adreça a entitats no lucratives, 
amb independència de la seva for-
ma jurídica i de si són entitats de 
primer, segon o tercer nivell.

No obstant això, l’objectiu de l’ei-
na és col·laborar a la millora de la 
gestió de les entitats fent especial 
èmfasi en les entitats petites i mit-
janes, considerant que són aquelles 
que, per norma general, tenen més 
recorregut per incrementar les seves 
capacitats en les diferents àrees de 
gestió.

Un portal amb nou àrees de 
gestió
Dins del projecte 3creix.cat i per 
recolzar les entitats en aquest pro-
cés de millora, s’ha creat també un 
portal de gestió d’entitats del Ter-
cer Sector que conté aquesta eina 
d’autodiagnòstic així com tots els 
recursos que s’han generat al seu 
voltant.

El portal de Gestió ofereix guies i 
recursos que, vinculats a les àrees 
analitzades amb l’eina d’autodiag-
nòstic, ajudaran les entitats a aug-
mentar les habilitats de treballadors 
i directius a l’hora d’afrontar les 
seves tasques i desenvolupar plans 
de millora.

El portal de gestió s’estructura en 
les 9 àrees de gestió que s’analitzen 
amb l’eina d’autodiagnòstic: acti-
vitats, estratègia, aliances, òrgans 
de govern, gestió de les persones, 
aspectes jurídics, gestió econòmica, 
gestió d’infraestructures i resultats 
i impacte. 

3creix.cat és un projecte liderat per 
la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya i compta amb 
la participació de Suport Associatiu 
i d’altres entitats del sector. També 
té la col·laboració del Departament 
d’Empresa i Ocupació i el cofinan-
çament del Fons Social Europeu.

http://gestio.suport.org

Suport Associatiu i Centre d’Estudis de l’Esplai han encetat un 
bloc de cursos inclosos en el Programa 3creix.cat. Aquesta és una 
formació específicament adreçada a directius, tècnics o comanda-
ments intermedis de les entitats del Tercer Sector, amb l’objectiu 
clar de facilitar eines i recursos per potenciar les competències 
dels professionals en la gestió de les entitats. Des d’octubre fins 
desembre d’enguany, a les aules del Centre de Llàstics a Barcelo-
na es tractaran sessions formatives amb temes tan interessant i 
actuals com la Direcció equips de treball, la Gestió amb qualitat, el 
Màrqueting i la comunicació o Com fer un projecte dins l’entorn 
associatiu.

Formació per al Programa 3creix.cat

EN EL MARC DEL PROJECTE 3CREIX.CAT DESTINAT AL TERCER SECTOR

Suport presenta l’eina 
d’autodiagnòstic 
Un projecte desenvolupat per Suport Associatiu per a entitats no lucratives

Les entitats poden consultar l’eina d’utodiagnòstic al portal de gestió
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