CODI ÈTIC

INTRODUCCIÓ

ALBERT ESPELT MANRIQUE, FUNDACIÓ PRIVADA ("FUNDACIÓ ALBERT") neix a la fi de
l'any 2014 a fi de protegir i atendre els nens, joves i persones en situació de pobresa, dificultat i
risc d'exclusió social, per a fomentar la igualtat d'oportunitats i aconseguir la seva integració
social i la seva autonomia.
Per a això, des de llavors la FUNDACIÓ ALBERT ha col·laborat estretament amb diferents
entitats, com la Fundació Pere Tarrés, Paidós Caritas Associació per a la Salut Mental Infantil
(ASMI) o Fundació d'Osteopatia de Barcelona (FOB), entre altres, desenvolupant múltiples
programes destinats a nens i nenes des de naixement fins als 12 anys i a les seves famílies, i
contribuint així a la millora de la seva qualitat de vida com a objectiu final.
Després d'aquest primer període d'inici de les seves activitats, la FUNDACIÓ ALBERT s'ha
consolidat com a entitat social de referència en el seu àmbit d'actuació en el districte de Ciutat
Vella de Barcelona, on té situat el seu centre d'activitats, un edifici reformat de cinc plantes,
amb més de 650 m² dissenyats i pensats al detall per a albergar les activitats de la FUNDACIÓ
ALBERT i de les entitats amb les quals aquesta col·labora.
Fent seva la Declaració Universal de Drets Humans proclamada a París, el dia 10 de desembre
1948, per l'Assemblea General de les Nacions Unides, la FUNDACIÓ ALBERT continuarà
treballant incansablement i destinant els seus recursos als nens i nenes que més els necessitin
i al suport de les seves famílies, per a aconseguir junts i de la mà la seva millor integració en la
societat actual.
“La maternidad y la infancia tienen derecho a unos cuidados y a una asistencia
especiales.”
Artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General de las
Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948.

En aquest context, el present Codi Ètic i de Conducta pretén recollir els valors que regeixen la
FUNDACIÓ ALBERT, així com els seus objectius i les normes de conducta aplicables i
exigibles a tots els seus membres i col·laboradors, des del mateix Patronat de la fundació fins
als beneficiaris de les seves activitats.

MISSIÓ, PRINCIPIS I VALORS

La missió de la FUNDACIÓ ALBERT és atendre els nens, nenes i famílies en situació de
pobresa
i en risc d'exclusió social per a facilitar la seva
integració.
Per a això, totes les actuacions de la FUNDACIÓ ALBERT es focalitzaran en la consecució i
aplicació dels principis proclamats per les Nacions Unides en la Declaració dels Drets del Nen
de 1959:
1. El dret a la igualtat, sense distinció o discriminació per motius de raça, color, sexe, idioma,
religió, opinions polítiques o d'una altra índole, origen nacional o social, posició econòmica,
naixement o una altra condició, ja sigui del mateix nen/nena o de la seva família.
2. El dret a gaudir d'una protecció especial i a disposar d'oportunitats i serveis per a poder
desenvolupar-se física, mental, moral, espiritual i socialment en forma saludable i normal, així
com en condicions de llibertat i dignitat.
3. El dret a un nom i a una nacionalitat des del seu naixement.
4. El dret a créixer i desenvolupar-se en bona salut i a gaudir d'alimentació, habitatge, esbarjo i
serveis mèdics adequats.
5. El dret a rebre tractaments, educació i cures especials per a aquells nens o nenes que
sofreixin algun impediment físic, mental o social.
6. El dret a rebre amor i comprensió per al ple i harmoniós desenvolupament; a créixer en un
ambient d'afecte i de seguretat moral i material, a l'empara i sota la responsabilitat dels seus
pares, excepte circumstàncies excepcionals.
7. El dret a rebre una educació que afavoreixi la cultura general i permeti al nen/nena, en
condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el
seu sentit de la responsabilitat moral i social, i arribar a ser un membre útil de la societat. El dret
de gaudir plenament de jocs i recreacions, orientats cap als fins perseguits per l'educació.
8. El dret a figurar entre els primers que rebin protecció i socors.
9. El dret a la protecció contra tota forma d'abandó, crueltat i explotació.
10. El dret a ser protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació racial,
religiosa o de qualsevol altra índole; i a ser educat en esperit de comprensió, tolerància, amistat
entre els pobles, pau i fraternitat universal, amb plena consciència que ha de consagrar les
seves energies i aptituds al servei dels seus semblants.
La FUNDACIÓ ALBERT es regeix pels següents valors, que han d'inspirar totes les seves
accions i el comportament de tots els seus integrants i col·laboradors:
Compromís i Responsabilitat en la presa de decisions, complint sempre amb la legalitat vigent,
així com amb la missió i els valors de la fundació.
Respecte a les coses i a les persones, a les seves opinions i a les seves identitats, acceptant
les diferències com a oportunitats d'aprenentatge i fomentant la bona convivència entre
persones diferents.

Sensibilitat davant les persones que ens envolten, per a conèixer i entendre les seves
necessitats mitjançant una actitud empàtica. Gratitud abans de res el que ens envolta.
Humilitat i Honestedat, per a ser capaces de conèixer-nos a nosaltres mateixos, a les nostres
fortaleses però també als nostres defectes, i aprendre d'ells.
Entusiasme, per a afrontar els reptes amb afany de superació, ganes i bona predisposició,
transmetent alegria i il·lusió.

OBJECTIUS

Amb la finalitat de dur a terme amb efectivitat la missió de la FUNDACIÓ ALBERT,
s'estableixen els següents objectius generals i específics en relació amb les activitats i
programes a desenvolupar per la FUNDACIÓ ALBERT o per les entitats amb les quals aquesta
col·labora.
Totes les accions que es duguin a terme en la FUNDACIÓ ALBERT, sigui directament o bé a
través d'entitats col·laboradores, hauran de perseguir el compliment de tots o alguns d'aquests
objectius.

OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Potenciar l'adquisició d'aprenentatges,
hàbits i competències
d'acord amb les necessitats de cada
menor.

Promoure l'adquisició d'hàbits (higiene,
alimentació, sanitaris, sexualitat, etc.).

Potenciar programes d'entrenament
en competències socials i resolució
de conflictes.
Potenciar les relacions interpersonals
i grupals positives, proporcionant
per a això les normes bàsiques de
convivència.

- Facilitar l'adquisició i/o desenvolupament
d'habilitats socials.
- Fomentar la participació activa dels
nens i nenes en els àmbits del centre.
- Atendre les necessitats del procés formatiu
dels nens i nenes.
- Orientar i donar suport al procés de
maduració personal treballant des de totes les
dimensions de la persona: física, psíquica,
afectiva, social i cultural.
- Reforçar els hàbits i aprenentatges positius
que els nens i nenes vagin adquirint per a
consolidar-los.

Realitzar una labor compensatòria de les
deficiències socioeducatives dels menors
usuaris del servei Realitzar programes de
reforç de la relació familiar, creant espai de
relació intrafamiliar i interfamiliar entre els
beneficiaris del centre

- Responsabilitzar als pares i mares en els
rols que els pertanyen com a tals.
- Oferir suport en les relacions familiars
mitjançant l'adquisició d'hàbits d'estudi,
higiene, alimentació, educació, etc.

Afavorir la socialització i la integració social
dels nens i nenes i de les seves famílies per a
prevenir situacions de risc d'exclusió social.

- Facilitar eines i habilitats a les famílies per a
millorar la seva relació amb els seus fills i la
cura d'aquests.
- Observar les pautes de comportament
entre pares, mares i fills i la seva evolució.
- Fomentar la igualtat de gènere i
racial entre els nens i nenes.

Intervenir comunitàriament per a fomentar
la circulació social dels nens i nenes del
centre, facilitant la seva integració en
diferents activitats normalitzades del seu barri
(extraescolars, suport escolar, esportives,
etc.).

- Estimular la participació dels nens i nenes i
de les famílies en l'entorn, per a la seva
integració.

NORMES DE CONDUCTA

• INDEPENDÈNCIA I AUTONOMIA en la presa de decisions.
El Patronat de la FUNDACIÓ ALBERT, com a òrgan de govern i d'administració de la fundació,
actuarà sempre amb independència i amb autonomia.
Les donacions de fons o altres contraprestacions per part de tercers no podran condicionar mai
la independència i l'autonomia de la FUNDACIÓ ALBERT.
Totes les decisions del Patronat prioritzaran sempre l'interès de la fundació per sobre dels
interessos personals o professionals dels seus membres, que exerciran el seu càrrec de
manera gratuïta.

• IGUALTAT D'OPORTUNITATS entre tots els seus membres i entre els seus beneficiaris.
La FUNDACIÓ ALBERT compta amb personal propi, amb col·laboradors externs i amb
voluntaris per al desenvolupament de les seves activitats. Entre tots ells, que constitueixen
l'actiu més important de la FUNDACIÓ ALBERT, ha de regir la igualtat d'oportunitats en tots els
processos de selecció, de promoció i de formació.

Per a garantir una igualtat efectiva, la FUNDACIÓ ALBERT promocionarà mesures de
conciliació de la vida familiar i laboral, dirigides tant a dones com a homes, i la incorporació
laboral de persones discapacitades.
El Patronat de la FUNDACIÓ ALBERT triarà lliurement als beneficiaris de la fundació seguint
criteris d'imparcialitat i de no discriminació entre totes les persones físiques i jurídiques
vinculades amb el seu àmbit d'actuació, d'acord amb els estatuts de la fundació vigents a cada
moment.

En cap cas es discriminarà per raó de raça, color, sexe, idioma,
religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posición econòmica o
qualsevol altra condició.

TRANSPARÈNCIA en totes les seves actuacions.
La FUNDACIÓ ALBERT mostrarà i promourà sempre la seva identitat i la seva missió en
totes les relacions mantingudes, tant amb els beneficiaris de les seves accions com amb els
seus membres i col·laboradors.
El Patronat de la FUNDACIÓ ALBERT formularà els comptes anuals de la mateixa al
tancament de cada exercici econòmic. Els comptes anuals de la FUNDACIÓ ALBERT seran
públiques i en elles es reflectiran de forma detallada els convenis de col·laboració subscrits
durant l'exercici en qüestió, els recursos obtinguts i l'aplicació dels elements patrimonials i dels
ingressos als fins fundacionals.

• SOSTENIBILITAT en la gestió dels recursos.
Tenint sempre present el seu ànim no lucratiu, la FUNDACIÓ ALBERT gestionarà els seus
recursos de forma equilibrada i eficient, amb la finalitat de garantir la seva viabilitat en el mitjà i
llarg termini. Per a això, la distribució de les despeses haurà de ser prudent i, en tot cas,
coherent amb la situació patrimonial de la fundació a cada moment.
En cap cas s'acceptaran donacions condicionades que qüestionin la independència de la
fundació o que pretenguin vulnerar la missió i els valors d'aquesta.
En la mesura que sigui possible, s'intentarà obtenir tant finançament públic com privada, amb
l'objectiu de garantir la independència i l'autonomia de la fundació.

• COOPERACIÓ I TREBALL EN EQUIP per al desenvolupament dels fins fundacionals.
Tots els membres de la FUNDACIÓ ALBERT anteposaran el bé comú i la consecució dels fins
fundacionals als seus propis interessos particulars i col·laboraran entre ells per a aconseguir
els objectius marcats.
Per a això, els membres de l'equip dialogaran i es comunicaran obertament, es guardaran
respecte i confiança mútua, protegiran i donaran suport mútuament i podran en pràctica el
lideratge compartit.

• COMPLIMENT NORMATIU en tots els àmbits.
Totes les persones que formen part de la FUNDACIÓ ALBERT han de conèixer i complir les
lleis que regeixen en el lloc on presten els seus serveis, assumint el compromís inexcusable
d'evitar qualsevol conducta o comportament que pugui ser considerat com a il·legal, irregular o
poc ètic durant el desenvolupament de les seves funcions laborals, professionals, comercials,
mercantils, institucionals o de representació de la FUNDACIÓ ALBERT.

ÀMBIT D'APLICACIÓ
El present Codi Ètic i de Conducta és vinculant, de coneixement obligatori i aplicable al patronat
de la FUNDACIÓ ALBERT i a tots els seus empleats i col·laboradors, sense excepció ni cap
distinció per raó de càrrec, responsabilitat o ocupació.

També és d'obligat coneixement i compliment per als beneficiaris, proveïdors i qualssevol
persones físiques o jurídiques que mantinguin algun tipus de vinculació o relació jurídica amb la
FUNDACIÓ ALBERT.
La responsabilitat de complir amb les normes de conducta que integren aquest Codi i de
respectar els seus principis i els seus valors rectors recau sobre totes i cadascuna de les
persones que integren la FUNDACIÓ ALBERT. Per això, ningú està autoritzat per a cursar
ordres o instruccions que contravinguin o atemptin contra el disposat en el present Codi.
L'aplicació o el compliment del present Codi mai podran emparar la vulneració de les
disposicions legals aplicables ni excusar el seu incompliment.
Qualsevol violació dels principis, els valors o les normes de conducta que s'estableixen en
aquest Codi podrà implicar la imposició de les mesures disciplinàries o contractuals que resultin
oportunes, en funció de la gravetat de l'incompliment, podent arribar a produir l'extinció de la
relació laboral, civil o mercantil existent.

ENTRADA EN VIGOR
Aquest Codi Ètic i de Conducta ha estat aprovat pels membres del Patronat de la FUNDACIÓ
ALBERT i ha entrat en vigor el dia 31 de desembre de 2017.

