
 Política de qualitat 
 Principis i compromisos de la nostra acció 

 Els  principis  i  compromisos  de  l’acció  de  la  Fundació  Ateneu  Sant  Roc  impliquen  a  tots  els 
 membres  de  l’entitat,  personal  remunerat,  voluntariat  i  persones  col·laboradores,  en  el 
 desenvolupament, dins uns marcs de qualitat i transparència, dels projectes i la nostra acció. 

 Al  mateix  temps,  promovem  amb  aquests  principis  i  compromisos  en  l’acció  una  major  confiança 
 per  part  persones  i  entitats  col·laboradores:  empreses,  entitats  i  fundacions  privades,  donants, 
 administracions públiques, voluntariat, i persones ateses. 

 1. Valors 
 Els  valors  de  l’entitat,  les  persones  que  en  formen  part  i  els  seus  drets  al  centre  de  la  nostra 
 acció i com a eixos essencials del desenvolupament de la nostra missió. 

 2.  Organització 
 Emprar  un  sistema  organitzatiu  i  de  gestió  que  potenciï  la  qualitat  dels  projectes  i  activitats,  així 
 com  dels  processos  de  seguiment  i  avaluació  d'aquests,  i  que  alhora  permeti  la  millora  continua  i 
 la innovació metodològica. 

 3. Gestió 
 Gestionar  de  manera  eficient  els  nostres  recursos  per  tal  de  generar  el  màxim  impacte  social 
 amb els recursos que obtenim. 

 4. Participació 
 Promoure  la  participació  i  la  qualitat  democràtica  en  els  diferents  espais  que  configuren  l’entitat, 
 així  com  la  formació  de  totes  les  persones  que  en  formen  part,  com  a  elements  essencials  per  a 
 seguir donant resposta a les necessitats socials del nostre entorn. 

 5. Transparència 
 Garantir  la  transparència  i  la  rendició  de  comptes  a  través  d’una  comunicació  clara  sobre  la 
 nostra acció interna i externa. 



 6. Col·laboració 
 Potenciar  la  col·laboració  i  el  treball  en  xarxa  amb  altres  entitats  per  millorar  l’eficàcia  i 
 augmentar l’impacte social de l’acció compartida. 

 7. Compromís 
 La  Fundació  es  compromet  a  complir  amb  les  normes,  reglaments  i  requeriments  legals  que  li 
 són  exigits  com  a  entitat  social  sense  ànim  de  lucre,  tant  en  el  marc  fiscal,  laboral  i  econòmic 
 com el de les subvencions i ajuts que sol·licita. 


