INTEGRACIÓ
I DESENVOLUPMENT
Intel•ligència lìmit

Espais de participació transversal
Objectiu: La participació de totes els professionals
en la construcció del pla estratègic de l'acidH.
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COMUNICACIÓ INTERNA

ATENCIÓ ALS PROFESSIONALS

Propostes d'activitats per crear, vincular,
activar la comunitat de professionals
d'acidH.

Tenir sentit de pertinença i el clima
laboral satisfactori.

Objectiu: Millorar el coneixement i la
comunicació entre professionals de
diversos àmbits.
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Objectiu: Escoltar els nostres
professionals i crear un espai per
generar propostes de millora.

Sumem valor(S)

Pla Estratègic 2022-2024
Fer possible la inclusió a la
societat de les persones amb
funcionament intel·lectual límit
(FIL) o discapacitat
intel·lectual lleu (DIL),
acompanyant-les en el seu
projecte de Vida.
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COMUNICACIÓ EXTERNA

MODELS D’INTERVENCIÓ

Potenciar el reconeixement social de
l’acidH i fer-nos més referents.

Millorar l'atenció a les persones que
atenem.

Objectiu: Millorar la visibilitat de la
tasca desenvolupada a l'acidH.

Objectiu: Redissenyar models
d’intervenció social.

#femFILvisible

#makeFILvisible

Compromís

Entusiasme

Transparència

Integritat

Sumem valor(S)

Estem compromesos amb el
desenvolupament d’iniciatives i
projectes que resolguin o millorin les
situacions de les persones FIL i DIL i
dels professionals que se n’ocupen.

ECONOMIA
Enfortim els canals ﬁnancers i les
activitats que propicien recursos
per a garantir el desenvolupament
de l’Entitat, des de pràctiques
ètiques i preservant la nostra
independència.

VISIÓ

SERVEIS DE
SUPORT

Fer possible la inclusió a la
societat de les persones FIL i DIL,
acompanyant-les en el seu
projecte de Vida i assessorant
a les seves famílies.

CULTURA
Impulsem un entorn on els
nostres col·laboradors es
desenvolupen humana i
professionalment, on poden
actuar amb cohesió,
sensibilitat i eﬁciència,
afavorint el sentit de
pertinença.
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ALIANCES I
RECERCA

COMUNITAT
acidH

Proveïm de suports a les persones amb
FIL o DIL i les seves famílies en aquells
àmbits de la vida que puguin necessitar,
promovent les seves capacitats i
autonomia des d’un enfocament
transversal.

GOVERN
COL·LEGIAT
Fem dels òrgans de govern una
eina perdurable en el temps pel
desenvolupament de la missió i
el llegat de la Fundadora.

LIDERATGE
SOCIAL

Generem espais de conﬁança on totes
les persones vinculades a l’Entitat
comparteixen des d’informació i
coneixement, a experiències i activitats,
respectant els Valors que han impulsat
l’acidH des de la seva fundació.

Fem visible el projecte acidH de forma
que es reconegui el seu lideratge i valor
transformador en la inclusió de les
persones amb FIL o DIL.

valors
Compromís

Diem el que fem i fem el que diem. Creem
vincles sòlids, aportant una mirada conscient,
humanista i auto responsable, en el
desenvolupament de les capacitats de les
persones amb FIL o DIL.

Entusiasme

Creiem en el que fem. Treballem amb el
convenciment i la conﬁança en els nostres ideals
per tal d’assolir els resultats en un clima humà
d’entesa i pro activitat.

Transparència

Expressem amb respecte allò que desitgem
i sentim. Ens relacionem amb honestedat i
rendim comptes.

Integritat

Actuem sense ﬁssures. Donem sentit al nostre
projecte amb rigor, coherència, lleialtat, i
generositat.

