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TAULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL (TPS)TAULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL (TPS)

La TPS es constitueix el març de 2004, ç ,
fruit d’unes jornades de voluntariat en j
l’àmbit penitenciari.  Organigrama:

C l l b d V l t i tCol∙laboradores Voluntariat
Associació social 
Andròmines

Creu Roja

APIP Fundació Autònoma
Solidària

Fundació l’Heura

Solidària

Associació CEDRE perFundació l Heura
Tarragona

Associació CEDRE per 
a la Promoció Social

INTRESS  (Institut de 
Treball i Serveis Socials)
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Fundació Privada ARED

óFuncions i organtizació

Aportar informació i obrir processos de participació
Plenari

amb els representants de la part social de la Taula .

Comissió 
d’enllaç

Plenari de la 
part social

Proposar, avaluar el funcionament i fer propostes de 

d’enllaç part social

millora de les línies generals, dels circuits i dels canals
Comissió

de comunicació que han d'emmarcar la relació de 

col laboració entre ambdues parts

Comissió 
permanent

col∙laboració entre ambdues parts.

Al

Proposar estratègies conjuntes per facilitar la difusió Taules 
perifèriques

Full de ruta
Altres: 

formació, 
voluntariat

de la dimensió social i rehabilitadora de la política 
perifèriques voluntariat,...

penitenciària.

Activitats i Eixos del pla 
estratègic 2010-2011.est atèg c 0 0 0

• Pla de comunicació intern: web intranet fulls• Pla de comunicació intern: web, intranet, fulls 
informatius,...

TREBALL EN XARXA 
I INTERLOCUCIÓ

,
• Increment de participació de les entitats

• Pla de formació del personal tècnic
MILLORA DE LA 

Ó

• Pla de formació del personal tècnic
• Grup de treball full de ruta: estàndards de qualitat enINTERVENCIÓ Grup de treball full de ruta: estàndards de qualitat en 
drogodependències.

• Campanya de canvi d’opinió de la població general:
GENERACIÓ OPINIÓ 

PUBLICA

• Campanya de canvi d opinió de la població general: 
rehabilitem persones.PUBLICA 

FAVORABLE

rehabilitem persones.

Reflexions: claus d’èxit i Reflexions: claus d èxit i 
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Reptes i Claus d’èxit Aprenentatges:p p g
•Confiança interna 
entre les entitats.Millorar i mantenir els 

espais d’interlocució

•Construcció de Treball 
en xarxa.

ó
Avançar en la definició 

d’una cartera deMillorar la formació 

•Escolta i negociació 
d i i t ió t

d una cartera de 
serveis de qualitat.contínua

administració-part
socialDesenvolupar la social.
•Espais de treball sòlids 

Desenvolupar la 
campanya de canvi 
d’opinió social •Espais de treball sòlids 

en un pla de ruta 

p

en un pla de ruta 
compartit.compartit.


