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 Els canvis s’han identificat
amb lletra cursiva.

1. QUI SOM

•Una Fundació privada, dedicada a la lluita contra la
leucèmia, creada a iniciativa de Josep Carreras com a
testimoni d'agraïment a la ciència i a la societat , amb
l’ajut de la seva família.
•Una Fundació independent, governada exclusivament
per persones independents, procedents dels àmbits
científics, professionals i empresarials, sense cap mena
de servitud política ni institucional.
•Una Fundació compromesa amb la voluntat
fundacional, ja que porta el nom del Fundador, aquest hi
és present i desplega una gran activitat.
•Una Fundació fidel al principi de ser un patrimoni
adscrit a un fi altruista.
•Una Fundació amb projecció local, estatal i
internacional, tant pel que fa al seu finançament com al
destí dels seus serveis i aportacions.

2. MISSIÓ i VISIÓ

VISIÓ
“Aconseguir que la
leucèmia sigui, algun dia,
una malaltia al 100%
curable, per a tots i en tots
els casos”

*MISSIÓ
“Treballar per augmentar
constantment la nostra
base social, prioritzar els
esforços en la recerca
científica i consolidar les
línies actuals de treball”

3. ELS NOSTRES VALORS
COMPROMÍS
Una fundació compromesa amb la voluntat fundacional, ja que porta el nom del Fundador,
aquest hi és present i desplega una gran activitat.

RIGOR I TRANSPARÈNCIA
En la mesura que demanem l’ajut de la societat, hem de donar resposta explicant el destí de la
solidaritat que se’ns confia i treballar amb total professionalitat.
INDEPENDÈNCIA
Una fundació independent, governada exclusivament per persones independents, procedents
dels àmbits científics, professionals i empresarials, sense cap mena de servitud política ni
institucional.
 PROTECCIÓ DE LA REPUTACIÓ DEL NOM DEL SR. CARRERAS
La Fundació es beneficia de la reputació del Sr. Josep Carreras. Tenim la responsabilitat de fer
un bon ús del nom del Sr. Carreras.
 APOSTA PER LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
De la mà del sector públic, concentrem esforços a fer que la recerca científica avanci més ràpid
del que permeten els recursos públics realitzant projectes en aquest camp.
 FACILITAR RESPOSTES PERSONALITZADES I CÀLIDES A LES CONSULTES REBUDES
No ens conformem en respondre “administrativament” preguntes de pacients i familiars ni
atendre els nostres socis. Ho hem de fer amb la calidesa i l'agraïment que devem a uns i altres

4. BONES PRACTIQUES DE BON GOVERN I CODI ÈTIC
La Fundació s’adhereix a les recomanacions a les bones pràctiques de Bon Govern i Codi Ètic
adoptades per la Coordinadora Catalana de Fundacions.

5. OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Podem sintetitzar-los en 4 àrees:

Millora dels
programes i
equilibri
financer
REDMO

Desenvolupar
IJC, la
captació de
fons i el pla de
comunicació

Millorar
coneixement
i valoració
de la marca

Augmentar i
fidelitzar la
massa
social que
ens dóna
suport

5. COM ACONSEGUIR
DESENVOLUPAR EL
PLA ESTRATEGIC

•Amb un procés participatiu que permet reafirmar la
missió, analitzar l’entorn i
el funcionament intern
(DAFO), identificar les principals línies estratègiques i
elaborar plans d'actuació.
•Implantar el pla estratègic requereix revisar el que
s’està fent i elaborar projectes e iniciatives de canvi que
moguin a la Fundació a complir més eficaçment la seva
missió.

VALORS

•Identificar els AVANTATGES COMPETITIUS:

RECURSOS

LIDERATGE

PROJECTES /
OBJECTIUS

- Què és el que fa única la Fundació?
- Què és el que ens dóna un valor distintiu i prioritari?
- Per què ens escullen?
- Què hauríem de potenciar per reforçar aquest valor?

•Res serà possible sense que les persones se
sentin compromeses amb els canvis en l’activitat
diària.

6. RAONS DEL PLA
2. VARIABLES DE
ESTRATEGIC
L’ENTORN

El PLA ESTRATÈGIC busca
•fer tangible en accions concretes la missió, visió i valors
•assegurar la viabilitat de la Fundació a llarg termini.

El PLA ESTRATÈGIC selecciona
BUSCA

SELECCIONA

•els serveis a oferir i projectes a desenvolupar
•els destinataris
•la forma d’arribar a ells
•el tipus i el tamany d’organització que volem ser
•els criteris de viabilitat econòmica desitjats.

CONCRETA

El PLA ESTRATÈGIC concreta
• l’estructura organitzativa
• la cultura de la organització
• l’estil de lideratge
• els sistemes de treball

7. 2.
ANALISI
DE LA DE
VARIABLES
SITUACIÓ
(DAFO)
L’ENTORN

F

O

Fortaleses
de la
Fundació

Oportunitats
de l’entorn

D

A

Debilitats de
la Fundació

Amenaces
de l’entorn

7. ANALISI
DE LA DE
2. VARIABLES
SITUACIÓ
(DAFO)
L’ENTORN

Fortaleses
Credibilitat Sr. Carreras

Tenim clar on anem, què volem i què no volem
El “nucli” d’alta direcció és harmònic
El nucli de professionals té un bon nivell, està consolidat i té poca
rotació

REDMO millora contínua en els seus processos i resultats: major
localització de donants compatibles i en menor temps
Els pisos, les accions de comunicació i les xarxes socials ens apropen
molt més als pacients individuals que fa uns anys

Solidesa financera gràcies al fons fundacional constituït per l’obra del
Sr. Carreras
Consolidació de la base social que ens dóna suport
Creativitat

Experiència
 Se’ns veu seriosos, de confiança, independents i honestos
(segons Enquesta de notorietat 2013)
 Som la única entitat dedicada exclusivament a la lluita contra la
leucèmia

7. ANALISI DE LA
2. VARIABLES DE
SITUACIÓ (DAFO)
L’ENTORN

Debilitats
 Millora de la coordinació i comunicació interna

 Gestió de la informació externa en temes REDMO/medul.la òssia
 Dispersió d’accions de projecció (en procés)
 Lentitud en l’avaluació estratègica de la informació Falta d’aprofundiment en
l’anàlisi de penetració de codis censals, estudi de notorietat i aprofitament Google
Analytics

 Millorar l’agilitat en l’aplicació del coneixement a la pràctica
 Falta de progres en la implantació ISO
 Planificació sobrecàrregues de llocs de treball:
•

en Campanyes socis: s’ha millorat (automatitzant i externalitzant). Mesura,
protocol·lització i anàlisis de resultats

•

en Donants: cal revisar

•

en Comunicació: en procés de planificació. Externalització tasques de menor
valor afegit, anticipació i major detall de la preparació de les Campanyes

•

en TIC (protocol·lització del sistema d’identificació, disseny funcional,
pressupostació i seguiment de les peticions de millora). Necessitat de millora
en els terminis i en la informació bilateral en la fase d’execució.

 Necessitat de millora del coneixement de la marca) externament i entre els nostres
socis i amics
 Dificultats de conversió de persones interessades en la FJC en col·laboradores
econòmiques. Es van fent tests en diferents grups i canals

7. ANALISI DE LA
2. VARIABLES
SITUACIÓ
(DAFO)DE
L’ENTORN

Oportunitats
Noves vies de finançament: grans donants (sense
desenvolupar), crowfunding (SMS, plataformes tipus
migranodearena…), entorn online
Col·laboració amb altres ONG’s

Pla Nacional Donació M.O.
Empreses a la recerca d’aliances o projectes (RSC)
Creixent iniciatives socials (actes benèfics)
Herències i llegats
Les persones properes als pacients ens son molt fidels
La leucèmia i les hemopaties malignes són freqüents
 Coneixement de la societat de l’activitat de recerca
 Els nostres socis i amics valoren molt la FJC i se
senten bastant propers a nosaltres
 Presència a internet i xarxes socials
 Els dos col·lectius que mobilitzen més a la societat
per col·laborar són els nens i les persones malaltes
(segons Enquesta de notorietat 2013)

7. ANALISI DE LA
2. VARIABLES
SITUACIÓ
(DAFO) DE
L’ENTORN

Amenaces
Increment de les baixes de socis: estabilitzat
Pla Nacional Donació M.O. + CIT
Facturació nacionals
Crisi administracions sanitàries

Els nous públics no coneixen tant la vida i obra
del Sr. Carreras
Les creixents iniciatives socials que se’ns
proposen ens obliguen a destinar-hi recursos,
a vegades amb gens de retorn
Qüestionament ONGs
Alta competitivitat entre ONGs

Poca assimilació del missatge per saturació
d’informació i publicitat en les pantalles (mòbil,
PC, TV i altres)
Expectatives internacionals d’ajut i d’informació

Millora dels programes i Equilibri
Financer REDMO

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC
PROGRAMES
ESTRATÈGICS
1. Augment
donants
Catalunya

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
•Pla de Comunicació
Redmo/Donants /
Catalunya

•Contacte amb
col·lectius: cossos de
seguretat , bombers,
forestals, ….

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
•Plan Nacional
100.000
donants en 4
anys (25.000
anuals)

•1.000 donants
tipats nous a
Catalunya cada
any mínim

SITUACIÓ DESEMBRE 2014
Any

Tipats Espanya

% Inc.

2012

14.010

66%

2013

25.828

84%

2014

32.929

27 %

Any

Tipats Catalunya

% Inc.

2012

2.975

23%

2013

4.002

35%

2014

4.093

2%

LOCIS

•Resolució

ACCIONS I
OBJECTIUS 2015
•Mantenir la nostra
participació en el Plan
Nacional: coordinació
amb les autonomies
clients (informació,
registre de dades,
enviament de turunda,
recepció turunda i
enviament a laboratori, i
seguiment. Laboratori
bolca HLA directament a
EPIDONOR + seguiment).

2012

2013

2014

AB

32.664

32.731

31.206

ABDR

45.997

66.726

93.058

ABCDR

13.011

13.977

40.483*

Total

107.003

132.335

164.749

Estudiar la possibilitat
d’actuar com a “hosting” i
centre de recerques de
països de Sudamèrica,
Portugal.

*Destacar el % de donants “ben tipificats”
ABCDR (25%)
•Reduir l’edat
mitjana dels
donants

Any

Edat Mitjana

2011

43 anys

2012

42 anys

2013

41 anys

2014

41 anys

•Acordar i aplicar el llibre
d’estil per atendre les
consultes i campanyes.

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC
PROGRAMES
ESTRATÈGICS
PLA NACIONAL

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

Millora dels programes i Equilibri
Financer REDMO
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Objectius
PLA NACIONAL

SITUACIÓ DESEMBRE 2014
•2014: PLAN NACIONAL continua
vigent amb noves partides
pressupostaries. Funcionament
irregular de les comunitats que han
delegat en REDMO:
•Galícia: Ha implementat la
web de pre-registre de
donants. Segueix trucada i
enviament turunda x REDMO
•Balears: Pre-registre +
turunda REDMO
•València: Pre-registre
REDMO
•Astúries: Pre-registre +
turunda REDMO

ACCIONS I OBJECTIUS 2015
•Establiment de convenis amb les
CCAA dins de l’Acord Marc.
•Mantenir la nostra participació en
el Plan Nacional : coordinació amb
les autonomies clients (informació,
registre de dades, enviament de
turunda, recepció turunda i
enviament a laboratori, i
seguiment. Lab bolca HLA
directament a EPIDONOR,
seguiment).
•Possibilitat de canvi del nombre
d’autonomies “client” a l’alta o la
baixa.

•Facturació cobrada d’aquestes 4
comunitats.
• El cost de les turundes continua sent
a càrrec de la Fundació per Galícia,
Balears i Astúries.
• Web desenvolupada i posada a
disposició de les CA.
Catalunya, Galícia i Canàries: Ha
implementat la web de pre-registre de
donants i no s’han detectat incidències

•Possibilitat de què algunes
autonomies facin servir la web per
pre-registre. Interessades: Astúries

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

PROGRAMES
ESTRATÈGICS
2. Recerques

Millora dels programes i Equilibri
Financer REDMO

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

•Gestió dels processos

•Augmentar la
taxa de donants
trobats

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

ACCIONS I
OBJECTIUS 2015

• Pacients Espanyols pels quals hem trobat 1 ó
més donants *(depèn
nº
Any del Pacients
% Increm.
de recerques
2012
543
5%
iniciades )
2013

585

8%

2014

607

4%*

•Total donants localitzats per pacientes espanyols

• Reduir el temps
de localització

Any

Donants

% Increm.

2012

953

2%

2013

982

3%

2014

1.076

10%

•93% dels donants s’han trobat abans de 3 mesos
•Temps mig de les recerques
Any
Dies
2011

83

2012

69

2013

59

2014

47

•Mediana de temps ha passat (el valor del mig de
les dades)
Any
Dies
2011

49

2012

45

2013

41

2014

36

•Manteniment dels
indicadors assolits
el 2014

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

PROGRAMES
ESTRATÈGICS
3. Donacions
Espanya

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

Millora dels programes i Equilibri
Financer REDMO

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
•Donacions
efectives

SITUACIÓ DESEMBRE 2014
Pacients

2012

2013

2014

Nacionals

13

43

43

Internacionals

22

20

37*

Total

45

63

80

ACCIONS I
OBJECTIUS 2015
•Manteniment dels
indicadors assolits el
2014

* Addicionalment a la millora en la tipificació dels donants,
aquest increment representa també un augment en la
confiança dels registres internacionals en la gestió de
REDMO
•Per producte

•SCU

•Enviaments
SCU a
l’estranger

Producte

2012

2013

2014

% Inc.

MO

7

9

11

22%

SP

28

51

65

27%

Total

45

63

80

27%

Any

Disponibles

% Inc

2012

55.209

6%

2013

58.848

7%

2014

60.437*

3%

Any

Nº

% Inc.

2012

219

---

2013

243

%

2014

197

-19*%

•Clarificar els
missatges a les
donacions de SCU
*assolit l’objectiu del
PNSCU
*Molt probablement
aquesta disminució es
deguda al augment del
trasplantament
haploidèntic

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC
PROGRAMES
ESTRATÈGICS

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

4. Gestió de
cobrament

•Revisions
periòdiques de la
morositat

Millora dels programes i Equilibri
Financer REDMO
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Reduir els terminis de
cobrament a 5 mesos

Reduir a 2 mesos
diferència entre
terminis de
cobrament i
pagament

No fer dèficit amb
SCS

SITUACIÓ DESEMBRE 2014
• Clients
espanyols:

•Clients
estrangers:

Any

Mesos

2011

8,3

2012

6,08

2013

5,36

2014

4,33

Any

Mesos

2011

2,4

2012

2,1

2013

1,6

2014
1,8
A 31/12/14 s’ha tancat amb
€17.414,81 positiu. Saldo a favor del
SCS acumulat de €306.665,69.

ACCIONS I OBJECTIUS
2015
• Mantenir, i a ser possible,
reduir els terminis de
cobrament per sota de 4 mesos

• Mantenir i, a ser possible,
reduir a 2 mesos diferència
entre terminis de cobrament i
pagament

•No fer dèficit amb SCS.

Renovat contracte/procediment
negociat amb Servei Català de la
Salut per a propers 10 anys

Facturació Centres
Nacionals

No entrar en el circuit
de facturació entre
Centres Nacionals

Interès per part d’algunes Comunitats
d’instaurar la facturació entre Centres
Nacionals

Pagament provisions
de factures pendents
de rebre

Les CCAA s’estan preparant per
subsanar mancances burocràtiques
que impedeixen que ens facturin;
l’exercici 2014 es tanca sense

FIJC ha de quedar al marge
d’aquest circuit

Fer front als pagaments que
puguin arribar sense
comprometre el Fons de
Maniobra.

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

PROGRAMES
ESTRATÈGICS

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

Millora dels programes i Equilibri
Financer REDMO
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

5. Gestió dels costos
directes d’estructura

•Confecció pressupost
amb Direcció de
REDMO.

•Compliment
pressupost

6. Gestió consultes al
Doctor

•Gestió del procés

•Consultes
rebudes =
Respostes
contestades
•Termini màxim
de 48h

7. Atenció al públic

•Establir indicadors

8. Convenis de
col.laboració

•Centres de referència
•Centres de
trasplantament
•Centres de d’obtenció

•Atendre les
peticions amb
calidesa i
propiciar les
conversions

SITUACIÓ DESEMBRE 2014
•Assolit
• s’han incrementat costos de les
assegurances per increment de
donants.

Any

Consultes

2012

1.627

2013

1.714

2014

2.119

ACCIONS I OBJECTIUS
2015
•Compliment pressupost
•Canvi sistemàtica
assegurances. Estalvi pòlissa
accidents donants
•Consultes rebudes =
Respostes contestades

•Termini màxim de 48h
• Construir Indicador

• Mesures manuals dels volums i
tipologia per part dels
Departaments de Comunicació,
Emarketing i Recepció/Telèfon

•Decidir quina és la millor forma
de respondre a la tipologia i
volums i posar en marxa la
solució que s’adopti

Elaborats propostes de convenis de
col.laboració

•Presentació dels convenis a la
Comissió Interritorial

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

Millora dels programes i Equilibri
Financer REDMO

PROGRAMES
ESTRATÈGICS

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

7. Programa pisos

•Manteniment de pisos

•Nivell Ocupació
per sobre 80%

•Filtrar les famílies
(incidències)

• Minimitzar
incidències
(evitar famílies
conflictives que
fan abús o mal
ús)

•Tracte amb les
famílies i serveis
socials que les deriven

•Satisfacció dels
pacients i
famílies

SITUACIÓ DESEMBRE 2014
2014

ACCIONS I OBJECTIUS
2015
•Nivell Ocupació per sobre 80%

pis
Families dies ocupats % ocupació
Bellvitge
1
180
59,0%
• Minimitzar incidències (evitar
M.C. S.
1
332
91,0%
famílies conflictives que fan
Naïm
4
319
87,4%
Pirineus
5
139
50,5%
abús o mal ús)
Sant Quintí
3
293
80,3%
Villarroel
11
188
51,5%
Hotel NH
3
6
1,6%
28
1.457
70,1%
2013
pis
Familias dies ocupats % ocupació
Bellvitge
1
365
100,0%
M.C. S.
2
188
51,5%
Naïm
5
293
80,3%
Pirineus
5
159
43,6%
Sant Quintí
3
262
71,8%
Villarroel
10
146
40,0%
Hotel NH
7
27
7,4%
33
1.440
64,5%

•Confeccionar un full de
suggeriments

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

PROGRAMES
ESTRATÈGICS
8. Programa
Farreras Valentí

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
•Organització curs de
TPH i programes
docents

Millora dels programes i Equilibri
Financer REDMO
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
•Organització curs
de TPH bianual

SITUACIÓ DESEMBRE
2014

ACCIONS I OBJECTIUS 2015

•2013 es realitza el curs
•2014 no hi ha curs

• Es realitzarà el curs 2015
(BIANUAL)

• Beques E.D. Thomas, s’ha
decidit deixar de donar-la

• Estudiar la possibilitat que DJCLS
la concedeixi (Beca E.D.
Thomas)
• Convocar beca Seattle- IJC

• Col·laborar en
l’organització de
totes aquelles
activitats docents
que pugin
fomentar la
formació en
Hematologia.

9. Programa
beques

•Convocatòria,
resolució i finançament
per part de la DJCLS

•Mantenir el
finançament de la
DJCLS

•Beca EHA, finançada per la
DJCLS.
•Avaluar de forma
plurianual el factor
impacte, el cost
per factor impacte
i el factor h.

•Iniciat per la DJCLS

• Avaluar de forma plurianual el
factor impacte, el cost per factor
impacte i el factor h (DR. Feliu)
• Nova secció web: històric ajuts i
beques.

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC
PROGRAMES
ESTRATÈGICS
Campus Can Ruti

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
•Obtenció cessió solar
Badalona

Desenvolupar la captació de fons i
el pla de comunicació de l’IJC
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
•Disposar del
campus Can Ruti
no més tard de l’
1/1/2016

•Re definició PF, avantprojecte i redacció
projecte C. Badalona

SITUACIÓ DESEMBRE 2014
•Inici d’obres Fase 0. Adjudicatari
OHL finalització desembre 2014
•Adjudicació Fase 1 final 2014. Feta
per € 6.306.563,28
• Resultats molt satisfactoris en
quant a publicacions i finançament
competitiu (incloent ajut ERC 2M€)
•Conveni IJC & ICO-GTiP presentat
la Generalitat no dona vist-i-plau
•Aplicat a 30/XI: € 1.381.658,4

Campus Clínic

•Identificació ubicació
Campus Clínic

•Disposar del
campus Clínic no
més tard de
l’1/1/2013

•Identificació completada: CEK,
Facultat (4ª i 5ª planta), Estabulari,
Unitat de Recerca Clínica (HC)

ACCIONS I OBJECTIUS
2015
•Seguir dotant d’equipament
•Acabar Fase 1 a final de 2015
•Signatura conveni amb ICOHGTIP
•Incorporació 2 nous membres
del Comitè Científic internacional
• plena integració dels 5 nous
equips: dr. Petriz, Dr. Bushbeck,
Dr. Yamamoto, Dra. Sánchez,
Dra. Vavouri.
• Proposta important a
convocatòria 10/2015 DJCLS
• Posada en funcionament de
l’irradiador

•Ocupats 250m2 a l’edifici CEK

•Confecció PF, avantprojecte , projecte i
pressupost construcció
Campus Clínic
•Conveni amb Facultat
Medicina per a la cessió
d’espais Campus Clínic

•Confeccionat Programa Funcional
Campus Clínic 2013-2017. (Dr.
Pablo Menéndez ICREA)
•Fet conveni cessió 250m2 a la
Facultat de Medicina. Vist-i-Plau
Rector D. Ramírez

•Conveni UB & IJC & Hospital Clínic.
Dificultats per part HC; Ampliar
conveni a FC i IDIBAPS
•Equipaments i obra a XI/14: €

• Signatura conveni per Unitat
de recerca clínica i integració
equips clínics HC en IJC
•

Desbloqueig situació conveni
campus Clínic. Paper de les
inversions destinades a
aquest campus per
aconseguir-ho (unitat de
Recerca Clínica)

• Proposta important a
convocatòria 10/2015 DJCLS

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC
PROGRAMES
ESTRATÈGICS

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

Desenvolupar la captació de fons i
el pla de comunicació de l’IJC
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

•Documentació confirmatòria de
l’Hospital de Sant Pau sobre projecció
a llarg termini. Rebut
• bons resultats de l’equip del Dr.
Mangues que gestiona la beca
presidencial dedicada al Dr. Grañena.

Campus Sant Pau

2. Complir
compromisos
Conveni amb
Generalitat

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

•Gestió de les aportacions
monetàries FIJC a IJC

•Inversió acumulada:
2012: 1.138.331,60 €
2013: 2.108.497,49€
2014: 4.624.724,72 (Xi/2014)
Compliment conveni per part
Generalitat 2015 i ss en negociació
(10/14). Proposta presentada (7/14).
Proposta denegada (2/15)
- Gestions endegades a alt nivel
polític

• Estudi i decisió tema IVA
Institut.
•Seguiment prorrata i
establiment del circuit

•Minimitzar
impacte IVA &
maximitzar
inversió amb fons
disponibles.

•Aportacions directes a IJC i
pagaments directe a proveïdors des
de FIJC
•Estudi IVA confeccionat PWC.
• Antecedents IMPPC favorables.
•Primera devolució d’IVA rebuda

•Complir
pressupostos

•Compres IJC realitzades mitjançant
Llei Cttes. Administracions Públiques
•Estalvis sobre preus sortida (> 35%

ACCIONS I OBJECTIUS
2015
Desbloqueig situació
conveni. Paper de les
inversions destinades a
aquest campus per
aconseguir-ho.

• IJC:
•Estabilitzar aportacions
GENCAT

•Minimitzar impacte IVA &
maximitzar inversió amb
fons disponibles.

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC
PROGRAMES
ESTRATÈGICS
3.
Gestió del
préstec ISCIII

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
•Assegurar la rebuda
periòdica dels terminis
del préstec
•Rendició de comptes
segons convocatòria

4.
Gestió de la
creació de l’equip
humà

•Decisió i disseny
sobre modalitat de
gestió: pròpia ,
mancomunada o
unificada amb altres
instituts

Desenvolupar la captació de fons i
el pla de comunicació de l’IJC
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
•Retornar el
préstec segons
calendari 2017 i
següents.
•Aplicar els fons
prestats

•Constituir equip
directiu de gestió
abans de Juny
2012

SITUACIÓ DESEMBRE 2014
•Gener del 2013 rebuda la integritat del
préstec
• S’ha disposat de:
• € 243.000 - 2011
• € 485.000 - 2012
•€
86.640 - 2013
• € 3.621.511 - 2014
•Primera sessió de rendició de comptes a
ISC III realitzada novembre 2012.
•Demanada pròrroga gener 2014 i resolt
prorroga de l’execució del projecte fins
30 juny de 2015)
• Equip directiu de gestió constituït,
mancomunat amb IMPPC. I ara amb
FRGTiP ()10/14)
• 3 de les línies de recerca iniciades

ACCIONS I OBJECTIUS
2015
•FIJC Fer disposicions de
l’efectiu del préstec per fer
front a pagaments
d’inversions.

• Resolució de la sol·licitud
de préstec per part de l’ISC
III.

• Presentació Dr. Feliu
• Avançar en l’absorció 4
equips IMPPC

• 1 IP (Dr. Francesc Solé ) incorporat
• Altres becaris (Ramon i Cajal, Ajusts
Indústria, Ajusts Rotary Badalona,….)
• 1 ICREA incorporat Dr. Pablo
Menéndez a campus Clínic
5.
Convenis
amb altres
institucions

•Convenis amb
IDIBAPS, HCP,
FIGTIP, IMPPCC,…..

•Signatura
convenis durant
2013

•Signat amb UB
•Signatura convenis durant 2014 amb
hospitals. Incomplida.

• signatura convenis en base
a conveni model IJCFundació GTIP-ICO

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC
PROGRAMES
ESTRATÈGICS
6.
Captació
d’empreses
mecenes

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

Desenvolupar la captació de fons i
el pla de comunicació de l’IJC
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

•Confecció el Dossier
Institut amb definició
contrapartides amb
equip de gestió IJC
• Contactes amb
empreses potencials

SITUACIÓ A FEBRER 2015
Dossier de mecenatge Pendent català i
anglès.

ACCIONS I OBJECTIUS
2015
• Captar fons prioritàriament
per construcció i equipament

Fundació “La Caixa” 600.000 € pagats.
Concedits € 175.000 per 2015
•Captar entre 3 i
5 milions d’Euros
durant els propers
4 anys

•IJC tanca acord amb CELGENE i
GENTIUM. Financen recerca només.

•Presentacions amb Dr. Feliu
(finançament): Novartis,Takeda, MSD,
Roche, Gas Natural, Grifols, Sanofi,
Janssen.

•Coordinació IJC i FIJC en
la captació de fons i
fidelització de donants per
l’IJC en els propers anys
(execució de contrapartides
per part de l’ IJC amb
empreses que donin a FIJC
per IJC).

• Presentacions amb Eduardo Talon
(donació producte): Kotterman,
Burdinola, Flores Valles, Waldner, Roca.
•Eppendorf interessat a donar, valorant
producte o cash.

•Presentació a Patrons

Acords signats amb FIJC:
• Janssen: 200.000 €
• Roca: 10.000 €
7.
Coordinació
de comunicació

•Pla de comunicació
conjunt IJC - FIJC

•Execució del Pla

•Dossier en confecció PENDENT
•Web establert però pendent de millores i
processos
•Pendent delimitació tasques
comunicació. Definida però no es
compleix. Dificultats en la interlocució
amb Comunicació IJC ens obliga a
assumir moltes de les tasques
operatives.

•Edició final dossier CAST i
CAT i ANG
•Actualització i millora del web
• Implantació identitat
corporativa i manual d’estil i
millora/elaboració Pla de
Comunicació.
•Millora de la comunicació
interna entre Campus, FIJC i
IJC.

Millorar coneixement i
valoració de la marca

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

Augmentar visibilitat i notorietat

PROGRAMES
ESTRATÈGICS

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SITUACIÓ FEBRER 2015

1.
Signes
externs d’identitat

• Imatge Corporativa i
Codi d’estil en:
memòria, dossiers,
cartes, butlletins,…

• Unificar,
actualitzar i
distribuir a l’staff
• Compliment

•Pendent finalitzar aplicación
materials FJC (samarreta i materials
Wesser) i presentació i aprovació
dels materials de REDMO (roll ups i
díptic)

•Acabar l’aplicació de la nova
identitat de la FJC en tots els
materials i del REDMO.

2.
Pla de
Comunicació i Emarketing extern

• Campanyes

●

Incrementar les
accions de visibilitat
i impacte en mitjans
de comunicació,
web i xarxes socials

●CAMPANYA SCL 2014 (resultats finals)

Campanya 2015 (SCL,
materials publicitaris nous,
resultats mailing derrama)

TOTAL
Ingressos

Hipòtesi a 5
anys (NET)

2013

236.112€

784.427€

2014

408.568€

366.843€

•
● CAMPANYA NADAL 2014

•Impacte en Premsa

● Obtenir

més
presència en
mitjans de
comunicació a partir
d’elements
noticiables
especialment en
temes de recerca
científica

SMS rebuts

Total socis i
amics

2013

416

51 socis nous /
Estimació 9.050€
per any. 0 Amics.

2014

1.582

80 socis nous /
Estimació
10.236€ per any.
39 amics nous /
4.650€ de
donatiu

Total 2014
- 386 notícies off line (105 notícies
protagonistes, 281 mencions, 51 en diari
nacional, 335 diari local o regional, 165
tema REDMO, 32 tema recerca, 189
altres)
- 797 notícies online (267 notícies
protagonistes, 530 mencions, 351 tema
REDMO, 71 tema recerca, 375 altres)

ACCIONS I OBJECTIUS
2015

Execució Pla d'Estratègia de
Marca i, en conseqüència,
establiment Planificació
enviaments i campanyes 2015.
FET. Pendent d’aplicació.

●Amb el desenvolupament de
l’IJC hem de ser capaços de
generar moltes més notícies/
articles / continguts en
profunditat tant externament
com en web i blocs. En marxa.
Cada cop es va avançant més
en aquest sentit.

Millorar coneixement i
valoració de la marca

8. PROGRAMES, ACCIONS I
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PROGRAMES
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2.
Pla de
Comunicació i Emarketing extern

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
• Enquesta de
notorietat 2012

Augmentar visibilitat i notorietat

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
● Millora
coneixement i
valoració de la
marca

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

ACCIONS I OBJECTIUS 2015

● Coneixement de la marca (1% de
notorietat espontània i 52% suggerida en
públic general. 6% de notorietat
espontània i 66% suggerida en públic afí
al tercer sector)

● Millora del coneixement extern de
la marca i entre els nostres públics
en relació amb el Pla d’Estratègia
de Marca continuant aprofitant la
presència a internet i fent èmfasi en
la recerca. Continuar i valorar quan
s’hauria de repetir l'enquesta
(2017?).

● Coneixement entre els nostres socis i
amics (70% sensació de no conèixer
plenament què fa la FJC). Bona valoració
FJC (nota mitja de 9). Se senten bastant
propers a nosaltres (nota mitja de 7)
● Coneixement de la societat de
l’activitat de recerca (70% de
coneixement de l’activitat investigadora
en el públic que ja coneix la FJC)
● Presència a internet (quasi el 50% del
públic ha sentit parlar de la FJC a través
d’internet)
● Enviaments: 70-80% dels socis estan
satisfets amb el volum de info que reben
i el 50% declaren llegir sempre o gairebé
sempre els emails.



• Comunicació amb
socis, amics,
possibles i donants

2014: integració eina MailChimp.
Estalvi econòmic del 80%, plantilles
més atractives.

2013

2014

Visites totals web

837.537

1.065.685

Visites de tràfic
directe

59.639

177.396

● Mantenir la freqüència
d’informació amb socis, provar més
freqüència amb amics i possibles i
millorar el nivell de satisfacció.
Establert pla de comunicació anual i
en seguiment Veure AQUÍ
• Continuar augmentant %
obertura emails i clics links per
aconseguir + donatius i

Millorar coneixement i
valoració de la marca
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2.
Pla de
Comunicació i Emarketing extern

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
● Web i xarxes
socials

Augmentar
captació socis
via web i
campanyes

Augmentar la
conversió de
visites en
donatius

3.
Pla de
comunicació intern:
patrons i equip

• Definir accions

Augmentar2015
visibilitat i notorietat
SITUACIÓ FEBRER
ACCIONS I OBJECTIUS 2015

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

•Planificació

•Hem augmentat molt el nombre de
persones a les quals arriben els nostres
missatges a xarxes socials
2013

2014

Fans

69.338

127.220

Mitjana alcance

193.952

893.033

Mitjana gent parlant de la pag

14.632

77.453

•Amb el nou formulari web notem que hi
ha hagut un augment significatiu de
donatius i més mesurat de socis. Les
conversions han augmentat comparat
amb anys anteriors. Malgrat això,
resultats encara fluixos de conversions
de visites en donatius (socis i amics).
Diverses proves realitzades: landing
pages, banners home web, web
responsive...)

•

Establiment Newletter interna
conjunta mensual staff , Institut i
patrons. Reunió mensual amb IJC

● Incrementar la conversió de
socis via web i xarxes socials
1. Repàs exhaustiu de la web
plana per plana per establir
noves vies de col·laboració i
redirigir a donar. EN PROCÉS
PROPOSTA
2. Fer més atractiva la web
3. Prova de forma periòdica i
mesurada les landing pages
4. Millora continua Google
Adwords i Analytics
5. Proposta millora i amortització
de l’ apartat testimonis
pacients
● Revisió i avaluació estratègia
captació socis WEB (continuar
proves (landings, powa, afiliació...)
i organització (contingut i captació)
una a una de les planes web (En
procés)

- Millorar encara més les vies de
comunicació interna entre l’staff
de la FJC i de l’IJC.

- Millorar comunicació REDMO-

Millorar coneixement i
valoració de la marca
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4. Obtenció
acreditacions i
premis

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

visibilitat
SITUACIÓ Augmentar
DESEMBRE
2014i notorietat
ACCIONS I OBJECTIUS 2015

•

Honcode

•Honcode

•Honcode obtingut

•Manteniment acreditació

•

Web

•Web COMB

•Web COMB Ok

•Manteniment acreditació

•

Establiment de
teixits

•Autorització
administrativa SCS

• Realitzada auditoria interna
2014 desembre
•RD 9/2014

•

•Manteniment autorització
•Definir i realitzar pla d’auditories
internes 2015
•Auditoria externa 2015

LOPD

•Auditoria bianual
LOPD

•Auditoria bianual LOPD 2015

•

•

ISO

•Certificació ISO
9001:2008

•Nova versió ISO 9001:2015
•Manual de Qualitat fet
•Definició llocs de treball fet
•Mapa de processos fet
•Quadre comandament fet
•Procediments en curs

•Aplicar recomanacions auditoria
LOPD en temes de web i xarxes
socials
•Adaptació als nous requisits ISO
9001:2015

Codi Ètic i Bon
Govern

•Aprovació Codi
Ètic i Bon Govern
FIJC

•Proposta de Codi Etic i Bon
Govern distribuida a Comissió
Delegada març 2015

•

Mapa de Riscos
Penals

•Redacció Mapa de
Riscos Penal

•Compliment llei de prevenció
de blanqueig de capitals (curs i
manual realitzat)
•Unitat operativa constituïda
•Reglament aprovat.

•Aprovació del Mapa de Riscos
Penal
•Aplicació del Reglament PBC

•

REDMO

•Acreditació
Internacional
WMDA

•Acreditació Internacional
REDMO en fase de preparació

•Acreditació Internacional REDMO
en fase de preparació: treballs
previs

•

Legislació vigent

•Compliment

•Estatuts adaptats a la nova
legislació del Codi Civil de
Catalunya llibre tercer. FET.

•Cal aconseguir els convenis amb
totes les CCAA, centres d’extracció i

•Aprovació Codi Ètic i Bon Govern
FIJC pendent

8. PROGRAMES, ACCIONS I
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Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport

Des de desembre 2014, la jornada completa de la persona responsable d’Aliances Corporatives ha estat reduïda a mitja per dedicació a Actes Benèfics,
amb la conseqüent necessitat de reajustar objectius

PROGRAMES
ESTRATÈGICS
1. Captació i
fidelització
empreses:
• Col·laboradores
(donatiu puntual
€ o producte)
• Sòcies (donatiu
regular €)
• “Amigues”
(suport no €)

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
• Contacte/visites a
empreses
•Confecció i revisió
anual pla d’actuació amb
empreses.
• Preparació de les
propostes i convenis de
col·laboració estàndard:
campanyes, PES, IJC.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
•Mantenir un
pipeline actiu
d’empreses,
potencials i
aliades.
• Augmentar
l’import total
captat en un
25% .

• Coordinació interna i
externa.
• Fidelització:
Repporting. Informació i
contacte periòdic.

• contactes nous/visites. Més contactes
PES (cartes).
2011

•Augmentar
suport no
monetari: difusió,
cessions,
serveis.
•Fidelització
activa

2012

2013

2014

90

134

Nous
contactes

134

Contactes
PES

1.032

966

9.277

15.046

visites

49

52

23

41

223

•Ingressos totals en € gestionats pel
departament:
TIPUS
INGRÉS

•Valorar cessions
en espècies
• Altres aliances
(econòmiques o no):
convenis a mida,
convocatòries, acords
difusió, gestió SMS, etc.

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

2013

2014

229.519

182.118

376.340

VARIABLES

94.390

148.336

151.285

PES

87.970

105.800

122.500

TOTAL

411.879

436.255

650.125

FIXES

2012

•Donacions en publicitat (TV i pantalles)
2014(valorades). 1.678.000
•Donacions en producte: 39.540

A part de la info comú a socis, amics i
possibles:
•nadales manuscrites (67 nadal
2014)
•trucades i visites
• PES: enviament manual de
certificats i diplomes anuals.
• Coordinació de trobades
presencials amb Josep Carreras
i equips IJC.

ACCIONS I OBJECTIUS
2015
•Activar contactes i visites amb
empreses potencials i propostes
adequades.
•Captació de fons per IJC

• Augmentar l’import total €

• Mantenir o augmentar la
cessions en espècies o serveis
sense càrrec.

• Seguir posant accent en la
fidelització activa de les
relacions amb empreses.

8. PROGRAMES, ACCIONS I
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2. Captació i
fidelització
socis, amics

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
•Recaptació

•Nombre de Socis

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
•Augmentar
recaptació

•Augmentar
base social
•Mínim: Captar
socis anuals per
sobre del
nombre de
baixes

•Distribució per CCA i
index de penetració

SITUACIÓ DESEMBRE 2014
Any

Recaptació

%Increment

2011

2.338.622€

---

2012

3.308.000€

41%

2013

4.113.660€

24%

2014

5.577.138€

35%

Any

Altes

Baixes

ACTIUS

2011

10.576

3.868

30.346

2012

10.412

6.864

34.291

2013

19.901

7.028

47.164

2014

21.406

9.361

59.222

ACCIONS I OBJECTIUS
2015
•Superar els 6.500.000 €
recaptació, mantenint
inversió.
•Arribar a incrementar la
base social en 70.000 socis.
•Incrementar el número de
socis i amics VIP.
•Continuar explorant noves
vies de captació.

8. PROGRAMES, ACCIONS I
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2. Captació i
fidelització
socis, amics

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
• Conèixer millor
perfils dels socis i
amics

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

ACCIONS I OBJECTIUS 2015

•Estudi GEO
localització i
perfil
sociodemogràfic

Més socis a Catalunya; Navarra,
La Rioja, País Basc i zones de
quota mitja alta tal com vam
indicar als captadors F2F

• Demanar donacions puntuals lligades
a projecte concret i millorar la relació
post-donació.

•Afinar en l’ús de la informació
sobre seccions censals per fer la
captació més efectiva.

•Planificació accions
de captació per
perfils

•Perfil web

•Realitzat Estudi Perfil Socis i
Amics altes Web 2014:
-El % homes i dones molt
igualat (47% dones/41% homes).
- El grup mes representat és el
de 35 a 44 anys. Mes jove que
socis captats per altres canals.
- Import mes freqüent és 120€
anuals

• Captació dirigida al nostre mercat
potencial, amb opció oberta de fer-se
soci o donatiu.
• Augmentar la confiança en el sector i
l’entitat: apel·lar a la professionalitat
amb noms i cognoms, èxits
aconseguits, trajectòria, massa social,
etc.
• Continuar provant campanyes on line

Malalts i familiars
(MiF)

•Tractar-los de
forma diferencial

•Comunicació Malalts i Familiars
semblant a Socis VIP

• Continuar identificant la nostra base
social amb aquesta característica.

Socis i Amics VIP

•Tractar-los de
forma diferencial

•Campanya d’augment de quota,
trucada de fidelització,................

• Planificació de campanyes i accions
amb socis i amics VIP

8. PROGRAMES, ACCIONS I
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2. Captació i
fidelització socis,
amics

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
•Augmentar
fidelització

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

•Atenció
personalitzada i
de qualitat al
soci

• Dades Fidelització Face to Face Toni
Garcia.

ACCIONS I OBJECTIUS 2015
•Augmentar fidelització

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport
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2. Captació i
fidelització socis,
amics

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
•Augmentar
fidelització

Tasques
Acumulat nº augments de quota
Acumulat nº rebuts i targetes domiciliats
Acumulat import rebuts i targetes domiciliades
Acumulat nº rebuts i targetes retornades
Acumulat import retornat
Enviaments cartes agraïment i carnets
Atenció telefònica socis

Devolucions correu postal

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

ACCIONS I
OBJECTIUS 2015

•Atenció
personalitzada
i de qualitat al
soci

Increment de volums tasques dpt.:
• Atenció telefònica al i del dpt. de socis: canvis
de quotes, cadències donatius, dades
personals, baixes, informació, fer-se soci, fer
un donatiu, socis amb VISA’s caducades,
donants majors de 60 anys, gestió devolució
donatius i incidències varies.
• Enviaments cartes agraïment
• Enviaments fidelització
• Gestió devolucions correu postal
• Gestió, control i anàlisi de diferents proveïdors
• Gestió per repercussió post-campanyes
comunicació

• Bolcat donatius
automàtic des de La
Caixa i Santander
(Compte Col.lector)

Automatització i millores a EPISOCIS
Externalització tasques mecàniques sense valor
afegit: dv correu postal, cartes benvinguda W i
fidelització

• Externalitzar tasques
derivades
campanyes
(enviaments emails,
telèfon, etc)

2012

• Espai d’usuari a la
web pels socis i
amics que tenen
email. (certif renda)
• Externalitzar totes
les cartes
benvinguda

2013

2014

% Increment

2.171
252.857
4.488.876,75 €
18.556
407.376,38 €
19.901

4.915
322.509
5.541.750,11 €
19.155
376.493,02 €
21.406

126%
28%
23%
-%
-%
Externalitzat a NTI

34.291 socis

47.164 socis

59.222 socis

26%

988 unitats

* Canvi proveïdor

1.461 unitats

Externalitzat a FEM

1.832
185.817
3.371.875,39 €
11.922
274.273,81 €
10.828

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport

PROGRAMES
ESTRATÈGICS

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

2. Captació i
fidelització socis,
amics

•Campanyes Face to
Face (Wesser)

Mantenir i
augmentar la
massa social de
la BBDD

a) Captació
b) Increments
c) Reactivacions
devolucions
d) Recobrament 1a
devolució
e) Recuperacions

Campanya
augment de
quota

SITUACIÓ DESEMBRE 2014
•Període ROI en Captació Face to
Face mantingut (16 mesos)
%
Efectivitat

ACCIONS I OBJECTIUS 2015
•Reduir el període de ROI en
Captació Face to Face

Total socis
incrementats

Collita

ROI

2008

1,40

24,4%

516

2009

1,39

29,3%

2.523

2010

1,38

35,5%

1.220

2011

1,38

34,3%

2.127

2012

1,38

27,5%

2.062

•2015 acabar collita 2012 a l’abril, i
començar collita 2013. Millorar
efectivitat

•Bons resultats d’augments de quota
(en procés collita 2013 i 2014)
•Reduir el període de
ROI en Face to Face

•Sistematitzar anàlisi
ROI en les accions de
captació

Anàlisi ROI
Campanyes

Recobros

ROI

07/2011-10/2014

0,7

Recuperacions

ROI

Collita 2012

1,38

Collita 2013

1,40

Reactivacions

ROI

Mes 13

0,7

•Anàlisi ROI en les accions de
captació: fent-se sistemàticament
(Mínim 0.70)

Accions de millora a les
campanyes de recuperacions (2
donatius seguits retornats) i
reactivacions (baixes: mes 13 i
posterior).
Valorar si fer campanyes amb un
marge de temps mes ampli des de
la baixa del soci.
•Anàlisi ROI en totes les noves
accions de captació
•Utilització del BI per calcular
Efectivitat i ROI i validar factures
proveïdors

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

PROGRAMES
ESTRATÈGICS

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

•Campanyes
reactivació socis no
Wesser

2. Captació i
fidelització
socis, amics i
possibles

Amics i Socis
suspesos antics

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

ACCIONS I OBJECTIUS
2015

Realitzada campanya
telemàrqueting, previ enviament
carta física, amb resultat positiu.

Posibilitat esperar al 2016 a fer
trucades reactivació socis
suspesos no W 2013.

SOCIS SUSPESOS NO WESSER SENSE EMAIL 2000 A 2012
Leads

855

SOCIS
REACTIVATS

DONATIU
PUNTUAL

71

INGRESOS
SOCIS
2

5.951,00 €

INGRESOS
AMICS
30,00 €

COST

ROI TEORIC

2.011,37 €

2,96

AMICS SENSE EMAILQUE NO HAN DONAT ENTRE 2000 I 2012
Leads

916

CONVERTITS
A SOCIS
33

DONATIU
PUNTUAL
18

INGRESOS
SOCIS
3.047,00 €

INGRESOS
AMICS
1.970,00 €

COST

2.491,52 €

ROI TEORIC

2,01

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

PROGRAMES
ESTRATÈGICS
2. Captació i
fidelització
socis, amics i
possibles

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
•Campanyes FEM

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
Trucada Benvinguda
Web

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

Insistir en la recopilació
d’adreces i dades complertes.

CONTACTES WEB TREBALLATS PER FEM
NO
ARGUMENTAT
2014 ARGUMENTAT
SUBTOTAL
93
660
TOTAL
753

CONTACTES WEBPHONE
TOTAL

TOTAL

121

ARGUMENTAT NO ARGUMENTAT

75

SOCI
574

AMIC

NO
COMPLETA
DADES

52
660

34

Cal valorar si continuem amb
aquesta campanya que no ens
aporta els socis esperats.

Webphone

2014

COMPLETA DADES

17

Trucada devolució
correu postal

SOCI

AMIC

POSSIBLE

11

10

43

Pendent estudiar resultats

ACCIONS I OBJECTIUS
2015
Minimitzar el soci web sense
dades i adreçes. Actualment 91
envers dels 140 inicials.

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC
PROGRAMES
ESTRATÈGICS

2. Captació i
fidelització
socis, amics

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

•Captació via web i
xarxes socials

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

•Augmentar captació
socis i amics via
web

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

•Augment captació socis i amics
web: ALTES

ACCIONS I OBJECTIUS
2015

• Augmentar captació socis
via web i xarxes socials
• Provar estratègia proposada
per proveïdor extern de
captació socis online de
forma continuada mitjançant
presència en mitjans digitals
i trucada (ELLE).

• Incloure dades “AMICS”

• Conversió “fans” i
“possibles” en socis

•Augmentar
conversió

•Comunicació amb
socis, amics i possibles
web

● Millorar la
fidelització dels
socis web

Promig a 1 any:
Promig a 2 anys:
Promig a 3 anys:
Promig a 4 anys:
Promig a 5 anys:
Promig a 6 anys
Promig a 7 anys

•Augmentar la conversió “fans” i
possibles: objectiu no assolit

● Manteniment bons resultats
de fidelització dels socis no
Wesser.
•Explotació de la BBDD

96%
92%
89%
85%
84%
89%
11%

2006
101%
104%
102%
98%
92%
89%
11%

● Resultats de fidelització molt
bons en socis web.

2007
101%
99%
94%
81%
77%
13%

Específica de captats a
2008
2009
99%
94%
91%
80%
85%
75%
78%
13%
12%

2010
91%
84%
13%

Xifres parcials

2011
93%
15%

2012
15%

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC
PROGRAMES
ESTRATÈGICS

2. Captació i
fidelització
socis, amics i
possibles
Campanyes
TELEMARKETI
NG

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES

•Campanyes DATEM:
Telemarking

CONVERSIO SMS
SCL 2014

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

ACCIONS I OBJECTIUS
2015

•Conversio Socis
•Conversió Amics

•Hem fet varies campanyes de
conversió SMS amb trucada de
DATEM.
• Ha passat a ser la segona via
de captació de socis després
de Face to Face.
• Analitzar la conversió en socis
per campanya amb el BI (Nadal,
SCL 2014, Facebook etc)

• Incrementar anunci SMS a les
comunicacions de la
Fundació, especialment a la
revista IMPARABLES i a totes
les noticies que enviem a la
nostra masa social.

UTILS

SCL 2014

SOCIS FETS

20.033

INGRESOS
SOCIS

AMICS FETS

1.491

174

146.195,00 €

•Augment de quota

AUGMENTS DE
QUOTA VIPS

UTIL

Socis no Wesser i +400€

AUGMENTA
642

DONATIU
PUNTUAL

311

6.555,00 €

COST

ROI TEORIC 1
ANY

112.568,38 €

1,36

•Bon resultat de la campanya d’
augment de quota de socis no
Wesser.

INGRESOS
SOCIS
3

INGRESOS
AMICS

23.395,00 €

INGRESOS
AMICS
65,00 €

COST

cost
adpepper
3.660,25 €

leads
adppeper
275

socis teorics
32

amics teorics

3.837,64 €

1

import anual
coste datem
teoric
4.501,00 €

1.200,88 €

• Continuar amb les trucades
d’increment de quota als socis
als dos anys de l’alta.

ROI TEORIC
6,10

•Realitzat test Campanya
Afiliació Ad pepper amb bons
resultats de conversió de mes
del 20% i donatiu promig de
140€.

CAMPANYA
TEST Afiliació
Adppeper

• La millor conversió de sms a
socis s’obté a la SCL (8%)
envers de les campanyes al
METRO i LA OTRA LOTERIA
(6%

roi teoric
0,93 €

Continuar amb la Campanya
d’Afiliació tot i les comptades
incidències que hi han hagut.
Aprovada la Campanya Digital
Adpepper (anuncis a la revista
ELLE on line per obtenció de
leads)

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

PROGRAMES
ESTRATÈGICS
2. Captació i
fidelització
socis, amics i
possibles

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
•Campanyes

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
•SMS

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

•Recaptació SMS 2014

ACCIONS I OBJECTIUS
2015
•Activar i comunicar els SMS
amb nous imports (3€ i 6€ )
(Codis 38xxx)
•Continuar les campanyes de
captació de mòbils mitjançant
sms.

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

PROGRAMES
ESTRATÈGICS
3. Captació i
gestió
d’HERÈNCIES i
LLEGATS

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
•Conèixer millor perfil
dels que deixen
herències i llegats
•Fidelització dels
testaments rebuts
•Planificació accions de
captació i difusió
•Legado solidario

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
•Augmentar
aportacions
herències i llegats
(quantitat, valor
total, valor promig,

SITUACIÓ DESEMBRE 2014

ACCIONS I OBJECTIUS
2015

•Complexitat en la gestió de la acceptació
de les herències i en la liquidació (sobretot
immobles).

Augmentar l’import i poder
liquidar les herències i
llegats amb més agilitat.
Cal dedicar mes temps.

•La dificultat en la venda d’immobles no fa
possible el tancament de les mateixes.
• Durant aquest any, hem rebut menys
herències amb efectiu i cartera de
valors que fan posible liquidar-ho
ràpidament i afecta a que hagi baixat el
import cobrat per herències.
• Actualment el departament gestiona 19
herències i llegats d’anys anteriors.
• Canvi d’imatge de la Campanya Legado
Solidario
• No hem tingut cap resposta de l’article
d’Imparables de la revista de desembre
de 2014.

Investigar noves vies de
captació d’herències i
llegats.

Utilització de tots els canals
de la Fundació per
comunicar un missatge
directe de testar a favor de
la Fundació. Insistir en el
butlleti, web, Facebook etc.
Estudiar posible mailing o
emailing entre els nostres
socis, amics o posibles.

.
• Dedicació parcial de la responsable
degut a la compaginació amb les
tasques del departament de socis,
actes benèfics i especialment la gestió i
seguiment de les múltiples campanyes
de màrqueting.

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport

Total acumulat ANYS 2012 / 2013 / 2014

8. PROGRAMES, ACCIONS I
OBJECTIUS DEL PLA ESTRATEGIC

PROGRAMES
ESTRATÈGICS
4. ACTES
BENÈFICS

ACCIONS
ESTRATÈGIQUES
•Anàlisi dels actes i
relacions proposades
•Canalitzar iniciatives a
migranodearena
•Fidelització i
seguiment iniciatives

Augmentar i fidelitzar la massa
social que ens dóna suport
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
• Augmentar
ingressos i
eficiència en
gestió.
•Calcular ROI per
acte (ingressos vs.
costos, incloent
temps de
dedicació)
•Mesurar impacte i
notorietat per acte

SITUACIÓ A FEBRER 2015

ANY

Total

Import

2012

138

110.042 €

2013

171

62.358 €

2014

267

110.221 €

•Millora eficiència i procediments en
atenció a promotors i gestió de la
informació:
• fitxa de promotor amb
dades completes
• Tutorial per a promotors
• millora excel de gestió,
fórmules i formats
condicionals.

ACCIONS I OBJECTIUS
2015
• Millora de seguiment de
cobraments. 14 actes realitzats
per cobrar a feb2015.
•Mesurar impacte i notorietat per
acte.
•Laboriosa mesura de
temps per acte (mails,
trucades, enviaments,
gestió). Cost de mesura
aniria més en detriment
encara del ROI.
• El sector ho enfoca
com un servei a base
social, no com línia de
fundraising amb ROI.
• Decidir sobre Plataforma
• Automatitzar procesos en la
mesura del posible:
- Millora apartat web d’actes
benèfics (incloure tutorial i fitxa,
materials descarregables)
- Fitxa promotor online amb
vincle a Episocis i avís per
completar dades i iniciar gestió.

9. MAPA DE PROCESSOS FUNDACIÓ

10. QUADRE DE COMANDAMENT Socis

