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OBJECTIU
El nostre

En aquest projecte equips professionals TIC desenvolupen una

consultoria pro-bono per a organitzacions sense ànim de lucre per

avançar cap a la Transformació Digital i per ajudar-les a adoptar la

innovació tecnològica des d’un punt de vista estratègic.

Voluntaris qualificats i en actiu acompanyaran a una persona

referent de l’entitat a elaborar una estratègia de transformació

digital. L’objectiu principal no és la visió tecnològica, sinó el canvi

cultural i organitzatiu que representa la digitalització i la revisió

dels processos d’una entitat per ser més eficients i millorar la

qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat.

COL·LABORACIÓ INNOVACIÓ SOCIAL
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VOLUNTARIS I 
VOLUNTÀRIES
Els voluntaris que formen part del programa, pels seus

coneixements i experiència, van orientats a donar suport i

assessorament en la definició/revisió de l'estratègia de

l'entitat/corporativa, de transformació digital.

Es pretén que en la majoria de casos persones voluntàries

tinguin experiència en el camp de la consultoria, que

aporti un valor afegit a l’organització en la que s´integrarà.

En qualsevol cas, no es vol fer competència amb

enginyers en actiu, estudiants en pràctiques o qualsevol

altra modalitat de treball remunerat.

m4Social
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PERSONES  VOLUNTÀRIES
Què s’espera de les

CONEIXEMENT

Tenir ganes de compartir la seva

capacitat, coneixement i experiència.

COMPARTIR

Voler transmetre aquestes capacitats a 

l'actiu de les entitats.

DEDICACIÓ

Dedicar entre 1 i màxim 10 hores a la 

setmana depenent de disponibilitat.
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PROCÉS 
D’ACOMPANYAMENT

Com és el 

Diagnòstic inicial. Elaboració d’un diagnòstic inicial 

per mitjà d’un anàlisi intern de l’entitat. 

Mapa de processos. Identificació de processos 

actuals de la organització i les seves potencialitats de 

millora amb la incorporació de la tecnologia. 

Projecció d’un pressupost. Estimació d’un pressupost 

segons els acords de millora acordats. 

01

02

03

Elaboració d’un quadre de comandament. 

Configuració d’un quadre de comandament que 

reculli les accions previstes i planificades. 

04
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PROCÉS D’ACOMPANYAMENT
Com és el 

L’assessorament es planteja que tingui una duració d’aproximadament 6 mesos des de la primera reunió inicial.
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RESULTATS
IMPACTE DEL PROJECTE

13

ENTITATS ACOMPANYADES

+ 200

HORES D’ASSESSORAMENT

+ 10

PERSONES VOLUNTÀRIES

5/5

VALORACIÓ DE LES 

ENTITATS

2

EDICIONS
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ODS
Alineat amb els

Objectiu 17

Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial

per al Desenvolupament Sostenible. Buscar sinergies entre diferents

organitzacions del territori (ONG, sector privat, altres

administracions, ciutadania organitzada, etc.). Compartir

coneixements, experiència, tecnologia i recursos.

Objectiu 9

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització

inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. Potenciar projectes de

simbiose que permetin que unes organitzacions aprofitin els

subproductes d’altres empreses.
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Contacta’ns a acuenca@m4social.org

Vols sumar-te al projecte?


