COMPROMÍS
I EXPERIÈNCIA
MÉS DE 25 ANYS AL SERVEI
DE LA SOCIETAT FOMENTANT
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
I ASSOCIATIVA

Missió

Esdevenir un think
tank de referència
en educació i llibertats
civils, basat en la promoció
d’una societat que fomenti
la participació ciutadana
activa i crítica.
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Valors

Pensament crític

Capacitat de generar i transmetre coneixement a partir de la
reflexió i l’opinió pública i publicada sobre tots els aspectes
relacionats amb l’educació, la participació i la joventut.

Aprofundiment democràtic

Potenciant l’exercici real de ciutadania per garantir el dret de
cadascú a la recerca de la pròpia felicitat promovent la ciutadania
activa a partir de la implicació en associacions d’educació en el
lleure, ateneístiques, socials i culturals, tant nacionals com internacionals.

Educació

Influint en el disseny de les polítiques públiques d’educació i transmetent coneixement a les generacions més joves amb l’edició de
materials, estudis i activitats adreçades al teixit associatiu.
Col·laborant i mantenint vincles amb els moviments de renovació pedagògica i les entitats de formació de mestres, d’adults i
d’educació en el lleure.

Cohesió

Contribuint a crear espais per a la formació d’organismes de
mediació entre agents representatius de les diferents comunitats
ideològiques, socials i culturals d’individus.

Joventut

Enfortint l’estructura dels moviments de formació juvenil i infantil
en el lleure i contribuir a ampliar i fer créixer el tercer sector social
gestionant una xarxa d’equipaments al servei de les associacions juvenils.
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Visió

La contribució a la difusió d’una consciència cívica en la qual
els individus puguin enfortir el seu rol de ciutadans lliures i actius,
dipositaris de la raó democràtica com a agents de la vida social i
política, independentment de quina sigui el seu context cultural o
social d’origen.
L’empoderament de la joventut, mecanisme de superació dels increments de desigualtat i l’absència de condicions
d’emancipació.
La identitat pròpia i la recuperació de la memòria històrica per a
fer-la visible a les noves generacions.
L’enfortiment i la protecció de l’escola pública en particular i
l’educació en general, a partir de la defensa d’una pedagogia
alternativa basada en la pedagogia experimental com a motor
de canvi social i cultural.
L’impuls del debat sobre la plena democràcia oferint eines de
construcció d’un espai cívic comú i respectuós, sense hegemonies ni adscripcions imposades, i que cerqui constantment el dret
de cada individu a la llibertat i a la felicitat.
La defensa de la idea de llibertat de consciència individual i la
llibertat dels pobles, en un espai públic compartit en condicions
d’igualtat, constitueix una de les condicions per assegurar la pau i
la seguretat internacionals.
El lliurepensament, eix vertebrador d’una societat democràtica, cohesionada i aliena a qualsevol imposició, autoritarisme o
doctrinarisme.
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IASPP

Què t’ofereix la Fundació
Francesc Ferrer i Guàrdia?

L’Institut d’Anàlisi
Social i Polítiques
Públiques
La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ofereix, a través del
seu Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques (IASPP), una
anàlisi, diagnosi i resposta acurada, científica i útil per a trobar
les millors solucions en contextos complexos i canviants, tot
afavorint i millorant el disseny, l’execució i l’avaluació de les polítiques públiques i la incidència de les associacions i les entitats
socials en el seu entorn.
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Productes que ofereix
l’Institut d’Anàlisi Social
i Polítiques Públiques:
Consultoria, assessorament i
anàlisi estratègica del sector públic
i d’entitats sense afany de lucre

Disseny i gestió de
polítiques públiques

Comunicació
i organització de
projectes i activitats
del tercer sector

Formació especialitzada en gestió
pública, participació i joventut

10

01. Consultoria, assessorament
i anàlisi estratègica del sector públic
i d’entitats sense afany de lucre
codi

categoria de producte

CA1

Estudis i dinamització de processos de participació ciutadana

entitat

CA2

Itineraris formatius, transició escola-treball i plans educatius ciutat

CA3

Estudis d’impacte social (SROI)

CA4

Plans estratègics per a la reconversió i optimització de recursos

CA5

Estudis de mercat

CA6

Plans Locals de Joventut

CA7

Estudis sociodemogràfics i explotació de dades del CENS

CA8

Plans de desenvolupament local

CA9

Plans d’habitatge i d’ordenació municipal

CA10

Plans d’inclusió social, d’igualtat, serveis socials...

CA11

Assessorament i redacció projectes europeus

CA12

Assessorament i redacció de projectes per a la recerca de finançament		

admin.

02. Comunicació i organització de
projectes i activitats del tercer sector
codi

categoria de producte

CO1

Organització seminaris, activitats i actes i dinamització de grups

entitat

admin.
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Àmbit d’actuació de l’IASPP

03. Disseny i gestió de
polítiques públiques
codi

categoria de producte

DG1

Prospectiva i auditories de subvencions públiques

DG2

Disseny i intervenció integral de barris i àrees urbanes

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ofereix, a través del seu Institut d’Anàlisi Social i
Polítiques Públiques (IASPP), una anàlisi, diagnosi i resposta acurada.
entitat

admin.

Europa

Municipal

amb necessitats especials
DG3

Gestió patrimonial d’entitats del Tercer Sector Social

DG4

Programa de Suport a Iniciatives Laiques

DG5

Diagnosi, disseny, execució de polítiques públiques i d’equipaments

DG5

Disseny de polítiques de gestió de la pluralitat religiosa

DG6

Acompanyament i gestió en projectes europeus i internacionals

DG7

Educació i formació (itineraris formatius i transició escola-treball,

Estat

recursos de formació i orientació, activitats educatives)

Tipologia de client de l’IASPP

04. Formació especialitzada en
gestió pública, participació i joventut
codi

categoria de producte

F1

Formació en gestió de serveis i equipaments públics

F2

Formació en disseny i gestió de polítiques públiques

F3

Formació en pensament social

F4

Formació en gestió i dinamització associativa

F5

Formació en polítiques de joventut i processos participatius

Catalunya

entitat

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ofereix, a través del seu Institut d’Anàlisi Social i
Polítiques Públiques (IASPP), una anàlisi, diagnosi i resposta acurada.
Administracions Públiques

admin.

Organitzacions del Tercer Sector
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disseny i maquetació_davidsagarzazu.com
imatge portada_josep (llicència de creative commons)

Fundació Ferrer i Guàrdia
c/ Avinyó, 44 08002 Barcelona
Tel: +34 93 601 16 44
www.ferrerguardia.org

