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MISSIÓ PROSPECTIVA TERCER SECTOR SOCIAL A ARGENTINA
De l’1 al 6 d’octubre de 2018
En el marc de l’estratègia per a la internacionalització del Tercer Sector Social i de
l’Economia Social i Solidària, i en col·laboració amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector
social de Catalunya, ACCIÓ prepara una missió específica destinada a conèixer les
possibilitats de cooperació del Tercer Sector Social a Argentina en els àmbits de
infància i joventut, dona i gènere, persones amb discapacitat, addiccions i salut mental
i atenció a la gent gran, identificats com a sectors amb majors necessitats i
oportunitats a Argentina.
Tot i que a Argentina hi ha algunes entitats socials amb molta experiència en la gestió
de certs serveis, en general el Tercer Sector Social argentí és molt informal i atomitzat.
Les entitats tenen poca capacitat tècnica, tant per brindar serveis com per redactar
projectes que els permetin participar en noves convocatòries. Tenint en compte
aquesta necessitat d’expertesa, i també que es preveu l’arribada de nous fons de la UE
i d’organismes multilaterals, el Tercer Sector Social argentí representa una oportunitat
de cooperació internacional per a les entitats catalanes.
A qui va dirigit
Entitats consolidades del Tercer Sector Social i de l’Economia social i Solidària amb
potencial i interès demostrat en internacionalitzar els seus serveis o models d’inclusió
social.
Programa previst
Participar en aquesta missió t’oferirà l’oportunitat de conèixer el Tercer Sector Social
argentí:
 Reunions agrupades i individuals amb actors privats de la província de Buenos
Aires:
 Principals Federacions i Entitats Socials (Red Argentina para la Cooperación
Internacional, Foro del Sector Social, Federación de Fundaciones
Argentinas) i per àrees temàtiques
 ONGs d’atenció a la infància i joventut, dona i gènere, persones amb
discapacitat, addiccions i salut mental i atenció a la gent gran
 Reunions agrupades amb actors públics de la província de Buenos Aires:
 Ministerios: Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Justicia y
Derechos Humanos
 Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas
 Centro Nacional de Reeducación Social
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 Consejo Nacional de las Mujeres
 Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con
Discapacidad
Agenda provisional – es completarà amb més visites en funció dels perfils de les
entitats participants:
Dilluns 1 d’octubre:
Arribada a Buenos Aires.
Dimarts 2 d’octubre:
Seminari i Reunions networking al Ministeri de Desenvolupament Social de la Nació.
Dimecres 3 d’octubre:
Jornada de treball a la ciutat de la Plata: visita a “casas de encuentro” del Conurbà i
reunions al Ministeri de Desenvolupament Social.
Dijous 4 d’octubre:
Reunions i Networking al Ministeri de Desenvolupament Humà i Hàbitat.
Divendres 5 d’octubre:
Reunions Individuals adaptades a les preferències de cada entitat participant.
Dissabte 6 d’octubre:
Tornada a Barcelona.
CONDICIONS ECONÒMIQUES
El cost aproximat de participació a la missió per part de l’entitat és de 2.500€, inclosa
quota d’inscripció de 300€.
Nota: aquest és un pressupost aproximat que inclou les despeses indicades a l’apartat
següent. El pressupost pot variar en funció del número d’entitats participants i del
moment de reserva de vols i hotels.
Les entitats participants podran gaudir d’un ajut de 1.058 € (import borsa viatge) en
concepte de bossa de viatge (segons normativa). El nombre de bosses de viatge és
limitat i es concedirà per ordre d’inscripció.
Nota: l’import de la bossa de viatge es descomptarà directament de la factura de
l’agència de viatges seleccionada per ACCIÓ.
Criteris de selecció: l’organitzador es reserva el dret de realitzar una selecció d’entitats
en base a criteris objectius tals com adequació sectorial, idoneïtat i experiència de
l’entitat en el mercat de destí, i capacitat i interès de l’entitat per internacionalitzar-se
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Què inclou
La participació als esdeveniments de l’agenda com:
 Vol Barcelona – Buenos Aires – Barcelona
 Transfers aeroport – hotel – aeroport
 5 nits d’hotel
 Organització agenda agrupada i individual per part de l’Oficina Exterior
d’ACCIÓ a Buenos Aires
 Material informatiu
 Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i a Buenos Aires

No inclou
Despeses de trasllats interns i manutenció.
Opcional: Seguiment/Aftercare posterior a la missió per ajudar al seguiment dels
acords iniciats i suport en la reorientació estratègica. Cost per determinar en funció del
nombre de contactes.
Termini d’inscripció
En cas d'estar-hi interessats, cal emplenar la inscripció i enviar-la abans del 13 de
juliol de 2018 a la persona de contacte d’ACCIÓ: Paula Santarén
(psantaren@gencat.cat, tel. 93 476 7252). El 17 de juliol es confirmarà la participació
de les entitats així com la concessió de la borsa de viatge.
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