POLITICA DE FUNDESPLAI - FUNDACIO CATALANA DE L’ESPLAI1 I
LES SEVES ENTITATS
La Política sobre la que es fonamenta el Sistema de Gestió Integrat de
Fundesplai i les seves entitats es desprèn de la Missió de la Fundació:
“Educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer
Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la
inclusió social, amb voluntat transformadora”
I s’orienta amb els següents principis, que es revisen anualment pel
Patronat:

1

•

Aconseguir la satisfacció dels destinataris dels serveis i
activitats, així com de tots els involucrats: personal laboral,
voluntariat, patrons, socis, finançadors, donants, administració pública,
entorn....

•

Respectar, protegir i millorar el medi ambient, com a objectiu
bàsic en la gestió i desenvolupament de les activitats que Fundesplai i
les entitats tenen encomanades en matèria d'educació en el temps
lliure i desenvolupament associatiu, així com en el desenvolupament de
les infraestructures necessàries per a la realització de les seves
activitats. Així mateix, promoure la prevenció de la contaminació
ambiental en totes les activitats que l’organització porta a terme. En
aquest sentit, Fundesplai s’adhereix als acords voluntaris de reducció
d’emissions de CO2, per a reforçar la prevenció de la contaminació.

•

Maximitzar la rendibilitat social de les activitats i els serveis
prestats, fent compatible el seu desenvolupament amb la conservació i
millora del medi ambient, de forma que les accions d'avui no
comprometin la qualitat de vida de les generacions futures, fomentant
així el desenvolupament sostenible.

•

Afavorir el desenvolupament metodològic fonamentat en l’enfoc per
processos, i implantar sistemes de gestió de qualitat i ambiental,
segons normes certificables, procurant la millora contínua, com un
objectiu permanent de l’organització.

En endavant Fundesplai

•

Gestionar amb eficiència i transparència i rendir comptes a la
societat, de la utilització i el rendiment social dels fons privats i públics
que administra.

•

Informar i formar les treballadores i els treballadors mitjançant
programes de formació i sensibilització, facilitant-los la capacitació
necessària per al correcte desenvolupament de les seves activitats,
fomentant la seva participació en l'acompliment dels objectius, i el
seu creixement com a persones.

•

Procurar un entorn saludable i segur que promogui la qualitat de
vida de les persones i protegeixi la seva salut física i psicològica, i
facilitar la conciliació de la vida personal i laboral dels treballadors
i les treballadores.

•

Promoure la igualtat entre gèneres i la lluita contra totes les
discriminacions, contribuint a la integració de les dones i els homes
en les mateixes condicions en tots els llocs de treball, a la integració
laboral del col·lectius que habitualment tenen dificultats per fer-ho, i
mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques en tots els centres
del que n’és propietari.

•

Sol·licitar a tots els involucrats en les nostres activitats, i en
especial als proveïdors, que actuïn aplicant aquests mateixos
criteris i garantir que es tenen en compte en la selecció de les entitats
i/o empreses amb qui mantenim col·laboracions.

•

Garantir el compliment de tots els requisits i reglamentacions
legals exigibles en qualsevol de les activitats que desenvolupa.

S’identifiquen els següents punts clau:
•

Promoure la participació dels professionals i dels voluntaris a les
activitats de Fundesplai per tal d’aconseguir l’alineació de tothom en la
consecució dels objectius.

•

Informar a la societat sobre les Activitats i la Gestió amb Qualitat i
Ambiental de Fundesplai de manera transparent.

•

Establir aliances amb altres sectors i treballar en xarxa amb altres
organitzacions del Tercer Sector, localment i globalment.

Parlem de Qualitat, en el seu sentit ètic i moral més genuí, lluny de les
"modes", de les preocupacions més o menys "estètiques" i de les "funcions
cerimonials", institucionalitzades per les agències internacionals d'avaluació
de Programes. Així, en el nostre cas, entenem per Qualitat:

- La feina ben feta, centrada en el desenvolupament de les persones, com a
professionals o voluntàries preparades i il·lusionades, i en el de la
Comunitat.
- Entès com un conjunt de pràctiques orientades a la millora contínua, en el
marc de la governança de la nostra entitat.
- Amb metodologies intel·ligents i processos que parteixin d'un diagnòstic
seriós de la realitat en la qual anem a intervenir i que siguin eficaces i
eficients.
- Realitzat, finalment, amb lleialtat, esperit crític i perseverança.
Un "compromís de i amb la Qualitat" és sobretot un deure ètic, una nota
que desitgem acompanyi sempre i a tot arreu la nostra acció.
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