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Missió de la Fundació
La Fundació per a Persones amb Discapacitat és una entitat sense afany de lucre de la que
formen part el Conseli Insular de Menorca, els diferents Ajuntament de l’ilia ¡ 13 entitats
vincuiades al sector d’atenció a les persones amb discapacitat, que té com a missió millorar la
quaiitat de vida i promoure la normalització, la participació, la visibilització i la integració
social, política, económica, laboral, cultural, esportiva, educativa i de saiut de les persones amb
discapacitat.

Visió de la Fundació
L’escenari d’actuació de Fundació és l’illa de Menorca. El nostre projecte de futur situa les
persones amb discapacitat i/o amb diversitat funcional en un con text territorial i humó
accessible i lliure de tot tipus de barreres. Voiem ser l’entitat de referéncia ¡ l’inter/ocutor
iegítim per al desenvoiupament de po//tiques que afavoreixin la igualtat d’ oportunitats entre
les persones i la transformació social que ho possibiiiti. És voiuntat de l’entitat promoure el
desenvolupament de les potencialitats de les persones amb discapacitat, les entitats, els
professionals ¡ la societat en general i de potenciar la corresponsabilitat per l’acompiiment de
la nostra missió.

Valors de la Fundació
Els principis genérics que configuren i delimiten la nostra activitat són:
1 el respecte a la dignitat de les persones,
i la reivindicació deis drets de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional,
l1 l’tica professionai, la confiança i el suport mutu,
I1 l’atenció comunitória i de proximitat,

i’atenció integral i la coordinació deis equips de trebali,
1 la transparéncia i 1’ eficiéncia en la gestió deis recursos disponibles,
i la qualitat i la mi/lora en la prestació deis serveis,
LJ el desenvo/upament sostenible de les nostres activitats assistenciais i mercan tus i

2 la innovació, la qua/itat i la mi/lora continua.
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Política de Qualitat de la Fundació
La Fundació per a Persones amb Discapacitat és una organització de naturalesa fundacional i
sense ónim de lucre que té com a objectiu millorar la qualitat de vida ¡ promoure la
normalització, la participació, la visibilització ¡la integració social, política, económica, laboral,
cultural, esportiva, educativa i de salut de les persones amb discapacitat de l’illa de Menorca.
Eis Pilars de la nostra gestió son:
-

-

-

Trebailar per situar a les persones amb discapacitat i/o amb diversitat funcional en un
con texte territorial ¡ humá accessible ¡ lliure de barreres.

Satisfer les expectatives deis nostres usuaris, evolucionant per adaptar-nos a cada nova
situació o demanda que mi/Ion la seva qualitat de vida, mitjançant una filosofia de mi/lora
contínua.
Man tenir unes banes condicions de feina peis treballadors/res i fer feina per potenciar el
desenvolupament de les seves capacitats amb una gestió adequada de les seves
competéncies.

-

-

A conseguir una comunicació fluida amb els grups d’interés: saber el que espera cada un
d’ells de nosaltres per poder treballar sobre la satisfacció de les seves expectatives dins un
marc de mil/oro permanent.
Comp/ir amb els requisits legals ¡ reglamentaris.

Aquesta polftica es revisa periódicament ¡ constitueix el marc de referencia per a la definició i
revisió deis nostres objectius i metes.
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