Codi ètic
A
creiem que tota persona té dret a ser respectada i escoltada,
independentment de qualsevol circumstància personal que pugui estar present,
per limitant que, a priori, aquesta pugui semblar ser.
Com a entitat centrem els nostres esforços envers el treball amb persones menors
amb risc social. Com sabem, aquest col·lectiu es troba encara a la nostra societat
moderna, fortament estigmatitzat, havent-se instaurat conductes respecte a la
relació amb ells/es que van en detriment del seu benestar físic, emocional i social.
Aquestes conductes, habitualment basades en els prejudicis i el desconeixement,
propicien l’aïllament i la pèrdua de l’individualisme i l’autoestima d’aquestes
persones.
Així doncs volem fomentar, promoure i defensar els drets de les persones, lluitant
per la inclusió i reforçant les seves identitats, per tal de poder retornar- li’s allò que
les defineix i les fa persones: el seu dret a prendre decisions sobre sí mateixos i
sobre la vida que volen.
La nostra intenció amb la redacció d’aquest document és la de poder recollir i
plasmar aquests valors que ens defineixen com a entitat nascuda per donar servei
a aquest col·lectiu.

Objectius
•

- Plasmar la nostra filosofia com a entitat per tal que pugui ser consultada i sigui
accessible per a tothom.

•

- Donar a conèixer el nostre model d'intervenció i la nostra metodologia.

•

- Establir unes directrius que ens serveixin de guia per tal de poder orientar els
voluntaris sobre com entenem l’atenció a les persones.

•

- Dotar-nos d’eines que ens ajudin a millorar com a individus.

Àmbit d'aplicació
Totes les persones implicades amb l’ ASSOCIACIÓ
s’adscriuen i
comprometen a seguir les metodologies que se’n recullen, per tal de mantenir la
integritat dels nostres valors i ètica professionals.
El nostre desig és que puguem treballar basant-nos en uns principis que tots
compartim i en els quals creiem. Volem que els criteris que ens guiïn a l’hora de
realitzar les nostres intervencions estiguin basats en un pensament comú, elaborat
entre tots/es, per garantir que, damunt tot, el que ens mou és la felicitat i
l’autorealització de les persones que atenem.

El nostre model d'intervenció: Principis generals i
valors

La nostra metodologia es fonamenta en el respecte envers les persones, oferint-los
allò que veritablement necessiten i no tant allò que tradicionalment s’espera
d’ells/es.
Habitualment, les persones en risc social es troben amb que la seva capacitat de
decisió i voluntat pròpia es troben greument condicionades i sotmeses a les
decisions d'una altra persona. L’instauració d’aquests hàbits els hi genera una
pèrdua de la seva identitat i n’augmenta la seva possible dependència, ja que això a
la llarga fa que siguin incapaços de prendre decisions per sí mateixos.
Les persones amb les que treballem han de poder reafirmar-se i revertir aquest
procés, fet que augmenta la seva autoestima i els ajuda a recuperar els trets
definitoris del seu caràcter. Aquest treball de reafirmació i
reconeixement es té present a totes les àrees i ens encarreguem de plasmar- ho a
cada acció que realitzem diàriament, incloent les activitats de reforç escolar i
qualsevol altra activitat que portem a terme.
A continuació s’enumeren quins són els diferents principis del Codi Ètic de l’
ASSOCIACIÓ

Principis del Codi Ètic
Dignitat
Respecte:
El tracte que oferim els voluntaris a les persones que acompanyem en el seu procés
educatiu ha de ser respectuós i des de la naturalitat. S’ha de respectar a la persona,
els seus gustos, la seva manera de ser, la seva família. El tipus de relació que
s’estableix entre voluntaris i persona atesa no és des de la inferioritat o
superioritat sinó des de l’horitzontalitat, com a individus que comparteixen un
mateix espai i objectius comuns. Ambdues parts podem aportar coneixements i
podem aprendre junts. Així doncs, el model des del qual es treballa no és el
paternalisme ni l’assistencialisme sinó el d’acompanyament en el procés educatiu.
Sense etiquetes:
Cada persona és considerada com a tal i no s’utilitzen etiquetes per a referir-nos a
elles. És a dir, veiem i dialoguem amb normalitat amb les persones que tenim al
davant i ens oblidem de qualsevol etiqueta. Deixem de banda els prejudicis, les
categoritzacions,les barreres mentals, la falta d’empatia, la discriminació...i
escoltem a la persona que tenim davant, a l’altre.
Tipus de relació:
La base de tot treball educatiu és una bona relació entre persona- persona, una
bona comunicació i la confiança en que l’altre persona aconseguirà fites diferents.
Confidencialitat
Es respecta la intimitat de les persones i la confidencialitat de les seves dades, és a
dir, no es proporciona cap informació ni dada a cap persona ni entitat sense el
consentiment informat de les persones o representants legals.
Dret a decidir

Les persones ateses tenen dret a decidir com qualsevol altra persona: cada persona
és protagonista activa de la seva vida.
Formació continua
Els voluntaris de l’ Associació
s’estarà formant contínuament per tal
d’estar preparats a l’hora de poder afrontar diferents casos i situacions que van
sorgint amb el pas del temps per poder donar una millor resposta educativa a les
persones a les quals acompanyem.
Treball educatiu individualitzat
Es treballa de manera individualitzada, és a dir, cada persona té un Pla d’Atenció
Individualitzat (PAI) en el qual queden reflectits diferents objectius a treballar
sobre diferents àmbits/àrees. Aquestes són les diferents àrees que es troben en
cada PIA: d’habilitats conceptuals i cognitives, de la comunicació. Els diferents
objectius a assolir es basen en l’objectiu final
Amb tot això, podríem resumir els nostres objectius d’intervenció en els següents:
o

- Dissenyar activitats adaptades a les capacitats de cada persona.

o

- Revisar freqüentment i/o modificar les activitats per a evitar la monotonia i la
desmotivació.

o

- Consultar, sempre que es pugui, amb les persones usuàries sobre les activitats
que es realitzen , fent-los participar i expressar la seva opinió.

o

- Respectar les seves decisions/demandes i oferir alternatives en cas que per
motius tècnics/organitzatius no es puguin atendre.

Com a entitat, centrem les nostres accions al voltant de les persones, per tal
d’empoderar-les i aconseguir que puguin desenvolupar les seves capacitats
plenament.
Les nostres intervencions van doncs orientades a acomplir els següents objectius :
o

- Garantir i reafirmar la capacitat d’autodeterminació de la persona en tot
moment.

o

- Establir vies de comunicació i participació adequades per fomentar la cohesió
de totes les persones que formem el servei.

o

- Escoltar les demandes que ens arribin per part de les persones usuàries i
donar una resposta apropiada i coherent d’acord amb els nostres principis i
criteris compartits.

o

- Vetllar per que tothom es senti còmode i respectat.

o

- Acompanyar a les persones usuàries en els diferents processos dels quals ens
ofereixen ser participants i d aquells que sorgeixin espontàniament, sempre
perseguint el benestar i felicitat de la persona.

Respecte a la persona
Com a entitat, centrem les nostres accions al voltant de les persones, per tal
d’empoderar-les i aconseguir que puguin desenvolupar les seves capacitats
plenament.
Les nostres intervencions van doncs orientades a acomplir els següents objectius :
Garantir i reafirmar la capacitat d’autodeterminació de la persona en tot
moment.
Establir vies de comunicació i participació adequades per fomentar la cohesió
de totes les persones que formem el servei.
Escoltar les demandes que ens arribin per part de les persones usuàries i donar
una resposta apropiada i coherent d’acord amb els nostres principis i criteris
compartits.
Vetllar per que tothom es senti còmode i respectat.
Acompanyar a les persones usuàries en els diferents processos dels quals ens
ofereixen ser participants i d aquells que sorgeixin espontàniament, sempre
perseguint el benestar i felicitat de la persona.

Respecte a les famílies
Les famílies de les persones que atenem són una peça fonamental de cara al treball
que podem desenvolupar amb ells/es, ja que volem aconseguir assolir el màxim
dels objectius.
Gràcies al manteniment d’una comunicació fluïda amb els familiars, podem
garantir que tot allò que es treballa te una continuïtat a casa.
Els objectius en aquest sentit aniran enfocats a aconseguir el següent:
- Establir objectius comuns entre l’Associació i l'entorn familiar pel que fa a
l’atenció a les persones usuàries.
- Assegurar que seguim línies de treball comunes que tenen en compte l’opinió i
les preferències personals dels/les pares/mares i basades en tot cas en allò que
pot ser més beneficiari per la persona usuària.

Respecte als col·laboradors (voluntariat)
Els/les voluntaris/es són una part fonamental de l’Associació
, per
aquest motiu creiem molt important la seva integració dins l’entitat i que es
comprometin amb els valors que defensem i promovem.

Els objectius que ens plantegem amb les persones voluntàries van adreçats a:
- Oferir una formació i metodologia d'actuació adequades que satisfagui les
seves necessitats de coneixement.
- Transmetre els nostres valors i formes d'actuació per tal de que puguin ser
partícips dels objectius comuns pels quals treballem, especialment tots aquells
relacionats amb l'autonomia i capacitat autodeterminació dels usuaris/es.
- Fomentar la creació de vincles socials i afectius ente ells/es i els usuaris/es del
servei.
- Contribuir a la normalització i integració.

