Codi ètic de la Fundació Ateneu Sant Roc
Definició i justificació
El Codi Ètic és un compromís que assumeix la Fundació sobre l’orientació de la seva intervenció
social i que implica el conjunt de l’organització i de les persones que hi participen.
El Codi Ètic és viu i ha d’evolucionar paral·lelament a l’organització i al seu entorn, permetent-ne
la revisió i actualització.

Àmbit d’aplicació
Aquest Codi Ètic és aplicable a totes les persones que tenen relació amb Fundació Ateneu Sant
Roc: Patronat, persones contractades, voluntàries, estudiants en pràctiques formatives, o
qualsevol persona col·laboradora.
Es farà arribar el Codi Ètic a totes les persones que participen de l’Ateneu per tal que l’acceptin
plenament i sense reserves. Aquest s'aplicarà amb independència de les responsabilitats,
funcions exercides o col·laboració, sens perjudici del respecte degut als estatuts i altres normes
de govern que estiguessin vigents en cada moment a la Fundació.
Totes aquelles persones que tinguin responsabilitat de direcció o coordinació d'equips han de
vetllar, a més, perquè les persones que els integren, coneguin i compleixin el Codi Ètic, sent un
exemple de conducta per a elles.

Identitat de la Fundació
La missió de la Fundació Ateneu Sant Roc és afavorir la cohesió social del barri de Sant Roc de
Badalona, conjuntament amb els seus veïns i veïnes, a través de la promoció de diversos
projectes educatius, socials i culturals adreçats a infants, joves i adults, tot incidint de manera
especial en els col·lectius en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
La Fundació Ateneu Sant Roc vol:
●
●

Ser vehicle de transformació social des de l’experiència en la promoció de la cohesió i el
treball per la inclusió.
Ser un referent en els àmbits educatiu i sociocultural en el territori de Badalona Sud amb
projecció a nivell de ciutat i nacional des de la implicació i coneixement de l’entorn.

Valors de la Fundació
Responsabilitat: Com resposta a les necessitats de les persones que viuen al barri. Compromís
amb cadascuna de les persones que participen en l'Ateneu, petites i grans, en funció de les
seves necessitats, interessos i capacitats.
Acollida: Amb predisposició i actitud d’escolta, atenent amb tacte, dedicant el temps necessari i
tenint cura de l’espai per tal que esdevingui familiar.
Justícia i solidaritat: Fomentar la convivència des de la igualtat de drets, respectant la
singularitat de totes les persones i crear un clima solidari amb l’entorn immediat capaç de
traspassar fronteres.
Gratuïtat: És el fonament de la persona en el seu bon fer que es basa en els principis de
solidaritat, altruisme i compromís incondicionals.
Creativitat: Com a motor per reinventar-nos, cercar solucions i dibuixar dia a dia una realitat
millor.

Principis bàsics del codi ètic
1. La Fundació persegueix els seus principis missionals
La Fundació Ateneu Sant Roc persegueix, a través dels seus projectes, la consecució de la seva
missió, i treballa conjuntament amb la pluralitat de persones que la conformen assumint els
principis de conducta reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans.

2. Absència d’ànim de lucre
La Fundació Ateneu Sant Roc aplega l’esforç de les persones que de manera voluntària i
altruista volen participar en la consecució de les finalitats missionals, sense cap mena d’ànim
lucratiu. S’entén per lucre la imputació individual a una persona concreta dels ingressos
percebuts per l’entitat per qualsevol títol de contracte, subvenció, donació o llegat.

3. Foment de la participació interna
La Fundació Ateneu Sant Roc entén que la base principal de la seva força rau en les persones
que en formen part i en les que, de manera puntual i voluntària, hi col·laboren, raó per la qual
promou espais i estratègies per facilitar la participació.
Tot i la forma jurídica de Fundació, on el Patronat té un paper rellevant en la presa de decisions,
l’Ateneu Sant Roc compta amb diferents espais de participació, transparència i qualitat
democràtica: assemblea de socis, consell dels infants i adolescents, trobada de voluntariat,
observatori de pobresa i de gènere.

4. Transparència econòmica
La realització d’activitats econòmiques no pot ser contrària a la missió o les finalitats de la
Fundació i no es pot produir en condicions no adequades per a les persones que les efectuïn.
La Fundació Ateneu Sant Roc es compromet a auditar els seus comptes de manera anual i de
publicar-los al web de l’entitat.

5. Gestió respectuosa dels Recursos Humans
Els recursos humans de la Fundació són, fonamentalment, les persones contractades i
voluntàries que col·laboren en la realització de les activitats i en el compliment de les seves
finalitats.
El voluntariat té aquesta condició sense cap classe de contraprestació. El personal remunerat
haurà de ser contractat en condicions normals del mercat, tot evitant la precarització.

6. La sostenibilitat de la Fundació
La Fundació Ateneu Sant Roc cerca dur a terme les activitats que li permetin caminar a la
consecució de les seves finalitats amb els recursos propis i els que és capaç de mobilitzar.
En el seu funcionament intern, té cura del medi ambient i d’emprar els mitjans adients i evitar la
utilització d’eines o estris contaminants o produïts amb tècniques contaminants.

7. Informació i transparència en les activitats
La Fundació Ateneu Sant Roc tindrà cura de les seves informacions, dels seus canals de
comunicació i de les seves actuacions exteriors per evitar la difusió de conductes contràries als
drets humans i als principis democràtics.
Es farà un ús responsable dels seus mitjans de comunicació per difondre les seves activitats i
projectes i mostrar-los de manera pública i transparent a entitats, empreses i persones
col·laboradores.

8. Relacions solidàries amb altres entitats
En el Tercer Sector Social confluïm entitats que compartim missions i objectius comuns i bases
d’actuació similars. El reconeixement i la construcció de relacions amb altres associacions,
sobre la base de la cooperació i la recerca de punts de trobada són essencials per millorar
l’activitat pròpia. Alhora, el respecte a l’autonomia de cada entitat i a la seva llibertat d’escollir el
seu propi camí és un element indispensable quan es planteja la relació entre entitats.

9. Relacions autònomes amb les administracions
La Fundació Ateneu Sant Roc té una funció i utilitat social que pot coincidir, o no, amb les
administracions públiques en la realització del bé comú, però l’autonomia i la presa de decisions
de manera lliure i sobirana són dos drets inalienables als quals no volem renunciar.

10. Captació de fons i ús dels recursos
La captació de fons estarà subjecte a criteris estrictes de legalitat, descartant qualsevol origen
sospitós i cercant aquelles empreses, entitats i fundacions que comparteixin els valors i principis
missionals de la Fundació.
Cap persona relacionada d'alguna manera amb la Fundació Ateneu Sant Roc podrà,
directament o a través de tercers, oferir, concedir, sol·licitar o acceptar avantatges o beneficis no
justificats.
Les persones contractades, voluntàries, en pràctiques i col·laboradores es responsabilitzaran
que els recursos financers i mitjans materials que es posin a la seva disposició siguin usats
correctament i en consonància amb les finalitats de la Fundació.

