Conclusions de la jornada de Son Putxet
Valoració de les accions dutes a termes o proposades en el darrer any del Fòrum ets-menorca.
La valoració màxima possible de cada una de les accions són quatre cercles verds.
Eficiència

Sensibilització

Calendari:

Directori d’entitats:

Borsa de serveis:

Mostra d’Entitats:

Manual de benvinguda:

Espai propi en
mitjans de comunicació:

Governança
Comissió treball amb CIMe:
Consell de Joventut:

Economia social
Propostes
socioeconòmiques:
Aliances amb RSC:
Mercat social:

Finançament
Acords amb caixes,
fundacions...:
Reclamar deutes:

Educació no formal
Pacte per l’educació:
Escola de ciutadania:
Unitat didàctica:

TSSIB
Mantenir-hi presència

Acordam organitzar-nos en quatre comissions per desenvolupar les següents activitats (tenint
present la prioritat establerta):
Comissió d’organització interna
Objectius: Conèixer l’impacte del tercer sector a Menorca i donar-lo a conèixer; consolidar el
Fòrum ets-menorca com a espai de treball en xarxa de les entitats del tercer sector.





Suport al directori d’entitats  quantificació del pes de les entitats del tercer sector en
la societat.
Donar continuïtat a la Mostra d’Entitats.
Desenvolupar el manual de benvinguda – guia d’entitats.
Disposar d’una borsa de serveis de les entitats del Fòrum a la web.

Comissió d’educació no formal
Objectiu: Formar a futurs ciutadans.




Crear l’escola de ciutadania en les vacances d’estiu.
Participar en el pacte per l’educació.
Aplicar la unitat didàctica.

Comissió d’economia social
Objectiu: Demostrar la possibilitat de crear una economia alternativa basada en les necessitats
de les persones i respectuosa amb l’entorn.



Definir la Menorca que volem a partir de propostes socioeconòmiques concretes.
Valorar la possibilitat de crear un mercat social a Menorca i desenvolupar-lo.

Comissió de governança
Objectiu: Fer pedagogia a les administracions públiques.


Comissió de treball amb el CIMe.

Altes notes d’organització:





Les mateixes comissions establiran la periodicitat de les seves reunions i la forma
d’organitzar-se. Convé que a cada comissió hi hagi una persona encarregada de
convocar les reunions i aixecar acta.
El llistat de correus forumetsmenorca@googlegroups.com és la forma de contactar
amb tots els membres del Fòrum ets-menorca.
S’estableix convocar una reunió general cada trimestre per explicar el que s’ha fet,
donar-nos suport i tractar temes comuns.

