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[1.presentació del tercer sector social illes balears]

El Tercer Sector Social Illes Balears (TSSIB) es va constituir legalment el 13
de març de 2010; tot i que les entitats membres ja venien col·laborant, en
xarxa, des del 2008.
La MISSIÓ del Tercer Sector Social Illes Balears és aglutinar, amb el
consens més ample possible, les xarxes del tercer sector social de les Illes
Balears per tal de millorar el benestar de les persones amb necessitats
socials no cobertes. I per això és fonamental consolidar les xarxes i les
entitats que representen i aconseguir el reconeixement dels sectors
econòmics, de les administracions públiques i de la societat balear.
El TSSIB aglutina a entitats d’iniciativa privada, sense afany de lucre i que
tenen com a objectiu la promoció de col·lectius de persones amb risc
d’exclusió social o amb necessitats específiques. Així poden ser
associacions, federacions, cooperatives d’iniciativa social, centres
especials d’ocupació, congregacions religioses, empreses d’inserció i
fundacions.
Els programes i les actuacions d’aquestes entitats van dirigides a persones
que estan en situació de vulnerabilitat dels següents col·lectius: persones
majors, persones amb discapacitat, infància i família, joves, dones,
immigrants, refugiats i asilats, persones amb malalties mentals, malalts
crònics, persones amb conductes additives, reclusos i ex-reclusos,
persones amb dificultats d’inserció sociolaboral, persones sense sostre i
d’altres; així com la població en general per tal de sensibilitzar i potenciar
valors solidaris i crear espais d’inclusió social.
Els objectius
d’actuacions:

d’aquests

programes presenten

un

ampli

ventall

-Prevenció i sensibilització de la ciutadania envers aquests tipus de
problemàtiques.
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-Accions col·lectives i d’atenció individualitzada ja sigui de forma
residencial, ambulatòria o al domicili.
-Recerca i estudi de les diferents problemàtiques i les condicions que les
generen per poder modificar o pal·liar els seus efectes.

El Tercer Sector – base de l’estat del benestar- s’ha desenvolupat a les Illes
Balears en els darrers trenta anys i es fonamenta en valors de
responsabilitat social, solidaritat i consciència cívica. El Tercer Sector Social
aporta un coneixement directe sobre les necessitats que afecten a
determinats col·lectius, aporta les solucions i s’hi implica. Així en les
darreres dècades, les organitzacions del sector han passat de la necessitat
de fer front a un problema determinat pràcticament sense recursos a ser
organitzacions consolidades, que proporcionen serveis d’alta qualitat i
generen llocs de treball (per a professionals especialitzats i també per a
usuaris i usuàries amb polítiques d’inserció laboral).
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[2.objectius]

El objectius del Tercer Sector Social Illes Balears són:
1. Aconseguir visibilitat pública, interlocució i representativitat.
Ser interlocutors davant les administracions per millorar el marc
normatiu, fer visible el paper del tercer sector social davant el mitjans
de comunicació i la societat i implicar-se en òrgans de participació en
relació a les polítiques socials.
2. Reivindicar uns serveis socials suficients i de qualitat per cobrir les
necessitats reals.
3. Defensar un sistema de finançament estable pel Tercer Sector Social.
4. Dignificar el sector. Promoure la professionalització del tercer sector
social, millorar la seva gestió i fomentar el voluntariat i la participació
social.
5. Coordinar les actuacions de les diferents xarxes de segon nivell i
entitats de primer nivell a fi d’establir relacions de col·laboració i
lleialtat, que evitin situacions de competència en el si del tercer sector
social.
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[3.actuacions]
Per aconseguir els objectius proposats, es duen a terme les següents
actuacions:
-Participació en els òrgans de les diferents administracions amb
competències en polítiques socials.
-Promoció d’iniciatives de sensibilització i assessorament sobre l’aplicació
dels principis de la compra pública ètica i les clàusules socials en les
compres, subministraments i licitacions de les administracions públiques.
-Organització d’accions de visibilitat pública de la realitat del tercer sector;
especialment de les greus conseqüències que la crisi econòmica i les
polítiques de retalls de fons públics estan causant a les organitzacions no
lucratives i a les persones en situació de vulnerabilitat.
-Reivindicació d’un model de sistema de finançament estable que respecti
l’atenció i qualitat dels col·lectius més vulnerables i posi en valor el paper
del tercer sector. Donar valor a les entitats no lucratives front a les
mercantils.
-Reivindicació dels drets fonamentals constitucionals de les persones que
han de ser assumits per l’administració.
-Promoció de l’optimització de recursos generant un nou model de cultura
organitzativa i comunicativa pròpia i començant per una revisió dels valors
i de la visió de les entitats, que afavoreixi a la llarga la captació d’una base
social àmplia, conscienciada i compromesa.
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[4. entitats membres]
El Tercer Sector Social Illes Balears està constituït per les següents xarxes i
federacions:
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat
Federació d’àmbit autonòmic que té com a principal objectiu la
normalització del dia a dia dels ciutadans i ciutadanes amb alguna
discapacitat; per això realitza serveis dins l’àmbit associatiu, social,
formatiu i laboral. Actualment està integrada per 34 associacions.
EAPN- ILLES BALEARS. Xarxa per a la Inclusió Social.
Xarxa d’entitats sense afany de lucre, que té com objectiu combatre la
pobresa i l’exclusió social de les Illes Balears.
És una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de
lucre que agrupa a més de 30 entitats de les illes. A més a més, estan
associats amb L’EAPN (European Anti Poverty Network); una xarxa
europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social que neix a Brussel·les
l’any 1990 com a coalició independent d’ONGs. L’EAPN és un òrgan de
consulta per part del Consell Europeu i és membre fundador de la
Plataforma Europea d’ONG’s per a l’ acció social; constituïda per més de
25 xarxes nacionals i 22 organitzacions d’àmbit europeu.
EAPN- Illes Balears també forma part de L’EAPN- ES, la xarxa de l’Estat
Espanyol que es creà el 2004 i la integren 15 xarxes de les diferents
autonomies i 14 entitats estatals.
Federació d’Entitats i de Serveis de Salut Mental de Mallorca
Federació que agrupa a 5 entitats de Mallorca que treballen en l’àmbit de
la salut mental. L’objectiu de la federació és representar amb més força
les importants necessitats d’aquest col·lectiu en l’àmbit sanitari, sociolaboral i judicial/penitenciari.
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Federació Predif Illes Balears de persones amb discapacitat física
(PREDIF-IB)
Federació d'àmbit autonòmic composta per 3 associacions. Persegueix la
millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i
fisico-psíquica, la seva inserció social en igualtat de condicions, i la
sensibilització de la societat en general envers les dificultats del col·lectiu.
Pertany a la Confederació PREDIF, una associació sense ànim de lucre,
d'àmbit estatal que representa i atén a més de 30.000 persones amb
discapacitat física a Espanya.

foQua (Foro per la qualitat. Associació empresarial d’entitats sense ànim
de lucre del sector de la discapacitat)
Associació empresarial d’entitats sense ànim de lucre que atenen a
persones amb discapacitat. D’àmbit balear, la finalitat és promoure el
desenvolupament empresarial, la innovació i la qualitat en el sector de la
discapacitat. Actualment agrupa a 17 entitats.
ONCE Illes Balears
Corporació de dret públic sense ànim de lucre. Té com a finalitat la
prestació de serveis socials dirigits a persones amb ceguesa o amb
discapacitat visual severa i que van encaminats a la promoció de
l’autonomia personal, la inserció social i laboral, l’accés a la informació i a
la tecnologia, l’oci, l’esport i la cultura.
Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
Organització d’àmbit autonòmic i sense ànim de lucre que treballa per a
promoure espais de coordinació i col·laboració entre entitats que
fomenten l’acció voluntària. Actualment està integrada per 30 entitats.
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PLENA INCLUSIÓ Illes Balears
Federació (abans denominada FEAPS) d’entitats sense ànim de lucre que
treballa en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual de Balears i
de les seves famílies. Està formada per un grup de persones que
comparteixen valors i el compromís d’aconseguir que les persones amb
discapacitat intel·lectual millorin la seva qualitat de vida personal, familiar,
social i laboral en qualsevol etapa de la seva vida.

REAS IB (Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària Illes Balears)
Xarxa d’entitats que té com a missió fonamental potenciar l’economia
solidària com un instrument que permeti el desenvolupament d’una
societat més justa i solidària, caminant cap el desenvolupament sostenible
i tenint present la interdependència entre economia, societat, medi
ambient i cultura.
A les Illes Balears, REAS agrupa actualment a 11 entitats.

Entitat adherida:
Fòrum de les Entitats del Tercer Sector de Menorca
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La important representativitat i rellevància social del Tercer Sector Social
Illes Balears queda ben palesa amb el llistat de 97 entitats (ordenat per
ordre alfabètic) que integren les diferents xarxes:
ABADIP- Associació Balear de Dèficits Immunitaris Primaris
 ABAIMAR- Associació Balear d’Infants amb Malalties Rares
 ABDEM- Associació Balear d’Esclerosi Múltiple
 ABEA- Associació Balear de la Malaltia d’Andrade
 ACCAB- Associació de Cardiopaties Congènites de Balears
 ACCU- Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa
 AEDIM- Associació Esportiva de Discapacitats de Mallorca
 AEMIF- Associació d’Esclerosi Múltiple d’Eivissa i Formentera
 AEMIM- Associació d’Esclerosi Múltiple de Menorca
 AFEM- Associació de Familiars de Malalts Mentals de Menorca
 AIB LUPUS- Associació Illes Balears de Lupus
 ALBA- Associació de Dones Afectades de Càncer de Mama de Menorca
 ALCER Illes Balears- Associació per a la Lluita Contra les Malalties Renals
 AMADIBA
 AMADIP.ESMENT
 AMAHC- Associació Mallorquina d’Hepatitis C
 AMES. Associació Miastènia d’Espanya
 AMITICIA
 APNEEF- Associació de Persones amb Necessitats Educatives Especials
d’Eivissa i Formentera
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 APROCEM
 APROSCOM
 ASDICA- Associació de Persones amb Discapacitat de Calvià
 ASINPROS- Associació Insular d’Atenció a Persones amb Discapacitat de
Menorca
 ASPAYM Illes Balears- Associació de persones amb lesions medul·lars i
grans discapacitats
 ASPANADIF- Associació de Pares de Nins i Adolescents amb Discapacitat
d’Eivissa i Formentera
 ASPAS- Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva
 Associació Balear de Fibrosi Quística
 Associació Balear de la Malaltia de Huntington
 Associació Balear de la Malaltia de Parkinson
 Associació Balear de la Síndrome X Fràgil
 Associació Balear de Salut Mental
 Associació de l’Hemofilia i altres Coagulopaties Congènites de les Illes
Balears
 Associació de Malalts de Parkinson de Menorca
 Associació de Pares i Amics del Centre Àguila
 Associació Pare Montalvo
 Associació per a la Salut Mental GIRA-SOL
 Associació Siloé
 Associació Solidaritat i Teràpia
·Associació Voluntaris d’Eivissa
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.ATELBA-Associació del Trastorn del Llenguatge de les Illes Balears
 Candela Projectes Solidaris
 Caritas Diocesana de Mallorca
 Caritas Diocesana de Menorca
 Club Esportiu Blau
 Cooperativa Jovent
 Coordinadora de Persones amb Discapacitat de Menorca
 Creu Roja Espanyola a les Illes Balears
 DIME
 Ecoprest
 Es Grif- Associació de Persones amb Discapacitat de Sa Pobla
 Espiral. Entitat Prestadora de Serveis a la Infància i a la Joventut.
 Estel de Llevant. Associació Pro Salut Mental
 FEIAB- Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear
 Fundació Aldaba
 Fundació Deixalles
 Fundació Es Garrover
 Fundació IRES- Institut de Reinserció Social
 Fundació Kairós Acció Solidària
 Fundació de Joves Navegants de Balears
 Fundació Maria Ferret- escoltisme i guiatge
 Fundació Minyones
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 Fundació Natzaret
 Fundació Patronat Obrer
 Fundació Respiralia
. Fundació Tutelar APROSCOM
 Fundació Tutelar CIAN
. Fundació Tutelar Demà
 Fundació Tutelar de Menorca
 Fundació Tutelar Mater
 Fundació Tutelar Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Mallorca
Amadip.Esment.
 Fundació Vicenç Ferrer de Menorca
 GERD
 GREC- Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors
 Grups d’Esplai de Mallorca (GDEM)
 IGUALS- Treball i Natura
 INTRESS- Institut de Treball Social i Serveis Socials
 JORBALAN- Adoratius Esclaves del Santíssim Sacrament i la Caritat
 Llar Betlem. Congregació de Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de
Paül
 Llars del Temple. Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries
 Lliga Reumatològica de Menorca
 Metges del món
 Organització Juvenil Espanyola
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 Organització Mater Misericordiae
 Patronat de l’Agrupació Pro Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca
 Plataforma Sociosanitària de les Pitiüses
 PROBENS- Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social
 Projecte Home Balears
 Projecte Home de Menorca
 Projecte Socioeducatiu Naüm de les Germanes de la Caritat de Sant
Vicenç de Paül
 REHACER- Associació per a la Rehabilitació de Persones amb Accidents
Cerebrals de Balears
 Sa Colometa- Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat de
les Pitiüses
 S’Altra Senalla
 Santa Maria Sense Fronteres
 Sonrisa Médica
 Suport Social S. Coop.
 Telèfon de l’Esperança
 Tu a Tu
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[5. organigrama]

President: José Falcó Pérez
Vicepresident: Alfons Suárez Verger
Secretària: Maria del Carmen Soler Lliteras
Tresorer: Colau Terrassa Solé
Vocals: Aurora Bonet Nadal, Rafel Company Corró, Jesús María Luna
Fernández, Francesca Maria Martí Llodrà i Pep Lluis Riera Moll
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[6. dades de contacte]
La seu social del Tercer Sector Social Illes Balears es troba al Local de
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat:
Carrer de Sor Clara Andreu 15, 07010 Palma.
Tel. 971 771 229
Web: www.tercersectorsocialib.org
c/e: 3sectorsocialillesbalears@gmail.com
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