FUNDACIÓN MECENAZGO Y SOCIEDAD

“Caius Maecenas”
FUNDACIÓ MECENATGE I SOCIETAT

 Realització de Plans Estratègics de Mecenatge "ad-hoc" pels municipis per tal de facilitar
a les entitats municipals recursos pels seus Projectes, vinculant d’aquesta manera el teixit
empresarial i professional en les accions de desenvolupament estratègic del municipi.

“Caius Maecenas”
 Anàlisi organitzacional previ a la implantació d’accions de Compromís i/o Responsabilitat
Social en l’empresa, la fundació, l’Administració o entitats sense afany de lucre.
 Elaboració de publicacions en l’àmbit del MPE.
 Realització de difusió tant per mitjans escrits com àudiovisuals d’activitats de MPE
empresarial.

Finalitats i àmbits d’actuació
La Fundació té com objectiu l’assessorament i realització d’activitats d’investigació, docència,
difusió, i consulting des de l’àmbit del Mecenatge, Patrocini i Esponsorització. Tant per iniciativa
privada com per encàrrec d’empreses mercantils, altres fundacions i associacions sense afany
de lucre, i Administracions.

Activitats que realitza
 Realització d’Informes Tècnics sobre prospectiva del Mecenatge, Patrocini i Esponsorització (en
endavant MPE), des de localitats específiques, fins a comunitats autònomes concretes, l’Estat
espanyol i altres països.
 Formació general i específica en el camp del MPE, a través de la seva Càtedra de Mecenatge,
Patrocini i Esponsorització.
 Assessorament a altres fundacions i entitats sense afany de lucre, així com empreses i
administracions en l’àmbit del MPE.
 Investigació sociològica aplicada al camp del MPE.
 Disseny de sistemes objectius de selecció i avaluació de projectes, així com els seus resultats,
susceptibles de suscitar accions de MPE.
 Gestió estratègica de la implantació d’accions de MPE en les organitzacions.

Càtedra de Mecenatge, Patrocini i Esponsorització
La Fundació acull en el seu si la Càtedra de Mecenatge, Patrocini i Esponsorització , la qual
porta a terme les activitats següents:
 Elaboració d’un fons documental dels àmbits de MPE, d’índole interdisciplinar i
multiprofessional. Una de les tasques de la Càtedra és la d’incrementar, catalogar i
classificar informació nacional i internacional referida a l’àmbit del MPE, en la seva relació
amb les Ciències Socials i de la Comunicació (Publicitat, Marketing, Estudis de Mercat,
Relacions Humanes, Cultura Laboral, Animació Sòcio-cultural, Anàlisi Institucional i/o
organitzacional). El Departament de Documentació té com objectiu la constitució d’una
biblioteca, videoteca i hemeroteca, en els àmbits del MPE, amb l’objectiu de ser operativa
en les investigacions i estudis que desenvolupi la Fundació Mecenatge i Societat.
 Disseny de cursos monogràfics en l’àmbit del MPE, tant obeint a la demanda específica
d’organitzacions, com especialitzats i ofertats per la mateixa Càtedra a nivell de Master i
Post-grau. Les titulacions que ofereix tenen el reconeixement de prestigioses Universitats
de l’Estat espanyol.
 A partir de les diferents investigacions i informes tècnics que realitzi, es portaran a terme
les publicacions corresponents, amb l’objectiu d’oferir a les administracions, entitats
sense afany de lucre i empreses, així com a la societat en general la difusió dels resultats
dels estudis realitzats.

L’Institut IPREDIK es troba inserit en el marc de la Fundació Mecenatge i Societat “Caius
Maecenas”. Aquest fet li permet a l’Institut des d’un marc no lucratiu, invertir en les seves
activitats d’investigació, docència i difusió per a millorar la qualitat de vida de la nostra
societat, i per altra banda poder desenvolupar aquestes activitats a partir d’accions de
Mecenatge, Patrocini i Esponsorització.
L’ Institut IPREDIK té dues seccions: la personal i l’organitzacional.
• En relació a la secció personal s’orienta cap a la prevenció, detecció i intervenció en
les situacions de crisi des d’una òptica bio-psico-social integrada, abastant tant a la
persona, com a la parella i/o la família.

• La secció organitzacional té com objectiu la detecció, prevenció i intervenció de les
situacions de crisi en el si de les organitzacions, institucions i àmbits empresarials, tot
afavorint a través d’una metodologia objectiva la potenciació del benestar i el bon
clima organitzacional.
IPREDIK realitza tasques d’Investigació, Documentació, Docència, Difusió i Intervenció en
l’ampli i interdisciplinar àmbit de les situacions de crisis, que poden abastar des de l’àmbit
de la persona, parella, família, empresa i institució.

Entitats i professionals vinculats amb els objectius
de la Fundació
La Fundació compta, per a la consecució de les seves finalitats, amb empreses i
professionals vinculats amb règim de col·laboració, de provada eficàcia i llarga experiència,
en cadascuna de les disciplines que conformen les Ciències Socials, Ciències de la Salut,
Econòmiques, Jurídiques i de la Comunicació.
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