CODI ÈTIC

I DE BON GOVERN

INTRODUCCIÓ
La finalitat d’aquest codi ètic és posar per escrit, donar a conèixer i fer
complir els valors i les normes de comportament en els quals basa la
seva actuació la FJF.
Ha de ser, també, la base per a la redacció dels programes, de les
actuacions, de les actituds i comportaments de la pràctica diària,
sobretot pel que fa a la presa de decisions i a la resolució de conflictes
ètics. Ens ha de permetre avançar cap a la qualitat, la transparència,
la millora de la gestió i en definitiva l’excel·lència.
Els principis recollits en aquest codi ètic i de bon govern han de ser
coneguts, assumits i seguits per tots els qui treballen i col·laboren
amb la FJF. El patronat vetllarà perquè siguin aplicats en totes les
actuacions de l’entitat, i perquè siguin la base de les relacions
internes i externes amb els usuaris, donants i proveïdors.
Aquest codi ètic ha de ser una eina de referència que permeti a la
FJF atendre la seva missió, mantenir la credibilitat envers els actors
externs i la comunitat, mantenir una cohesió entre els seus membres.
Tots els qui constitueixen la FJF han de vetllar per respectar els valors
i les regles de conducta.
Aquest codi es va debatre i va ser aprovat en reunió de Patronat en
data 8 de gener de 2021, entrant en vigor aquell mateix dia. Serà
objecte d’una revisió periòdica per part del Patronat de la Fundació, i
serà publicat a la pàgina web de la Fundació Jubert Figueras.

IDENTITAT
La Fundació Jubert Figueras (a partir d’ara FJF) neix l’any 2003. És
una entitat sense ànim de lucre, d’interès general, que vetlla pel
benestar dels familiars cuidadors de persones amb malaltia, que es
veuen en la necessitat de desplaçar-se per a rebre tractaments
complexes o altament especialitzats, en centres de referència.
La cura del cuidador i la pràctica de l’hospitalitat han de marcar
l’objectiu de totes les activitats que realitzi la FJF.
L’òrgan de govern i representació de l’entitat és el patronat, que
vetlla perquè les actuacions de la FJF es mantinguin fidels a la missió
i als valors recollits en l’acta fundacional. Els membres del Patronat
de la FJF, per la seva condició de representants i directors de
l’entitat, han d’observar i fer complir aquest codi.
La FJF és una entitat privada, independent, que té per visió el
benestar del familiar cuidador desplaçat del seu domicili col·laborant
i complimentant l’actuació dels serveis de salut i dels serveis socials.
La FJF vol fer partícips i comptar amb la col·laboració dels
beneficiaris, dels treballadors i voluntaris, dels donants, de
l’administració pública. Vol aprendre de l’experiència i anar
incorporant-la per a la millora dels seus programes.

MISSIÓ
La FJF pretén millorar la qualitat de vida de les famílies de persones
amb malalties, amb pocs recursos econòmics, que es veuen
obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual, a causa
d’una malaltia greu, per un ingrés hospitalari o per un tractament que
requereix al pacient viure prop de l’hospital.

VISIÓ
La recerca del benestar de les famílies que tenen cura d’un malalt
desplaçat.

VALORS
SER HOSPITALARIS
Perquè volem exercir l’hospitalitat entesa com l’acollida del que està
lluny de casa.

DEFENSA DE LA JUSTÍCIA SOCIAL
Cercant la igualtat d’oportunitats en la cura afectiva que només la
família pot donar a la persona malalta.

SER OBERTS I ACCESSIBLES
Atendre a persones afectades de qualsevol tipus de malaltia i a
pacients de qualsevol edat.

TRANSPARÈNCIA
Gestionem els projectes amb eficàcia i eficiència, especialment pel
que fa a l’ús dels recursos econòmics que ens són confiats.

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ
Dels valors de la FJF, que inspiren els seus programes i als quals
tendeixen totes les seves actuacions, en deriven els principis ètics
generals que determinen l’actuació de l’entitat.
1. El respecte a la dignitat de la persona
2. L’honestedat
3. La solidaritat
4. La no-discriminació
5. La transparència
6. La responsabilitat

NORMES DE COMPORTAMENT QUE HAN DE REGIR
LES RELACIONS INTERNES i EXTERNES DE LA FJF:
D’aquests principis exposats més amunt se’n deriven les normes que
han de guiar les persones que treballen o col·laboren a la fundació i
les actuacions que se’n deriven.
A nivell intern han de guiar:
1. Al Patronat
2. Al personal assalariat i als voluntaris
3. A la gestió patrimonial i material
4. A la gestió dels recursos econòmics
A nivell extern pel que fa les relacions
1. Amb els beneficiaris
2. Amb els donants
3. Amb les administracions públiques
4. Amb altres organitzacions
5. Amb els mitjans de comunicació i les XXSS
6. Amb els òrgans de control

PRINCIPI

COMPROMISOS

RESPECTE
A LA DIGNITAT
DE LA PERSONA

Posar les persones en el centre d’atenció. Tota
persona té dret a ser reconeguda i respectada
al marge dels seus orígens, les seves creences,
les seves capacitats, les seves opcions
personals.
Garantir un total respecte a l’exercici de la seva
autonomia, a la llibertat de consciència i a la
llibertat religiosa.
Ens comprometem a promoure especialment
el respecte a les persones que per la seva
vulnerabilitat puguin ser ignorades més
fàcilment en el reconeixement propi i aliè
d’aquesta dignitat.
Promoure l’escolta i el diàleg com a eina de
millora contínua tant pel que fa l’atenció als
usuaris i altres interlocutors externs com per
posar en valor la professionalitat i la
competència dels seus treballadors.
Promoure la participació a tots els nivells dels
protagonistes de la seva acció: les persones
cuidadores de familiars de persones amb
malaltia desplaçades del seu domicili,
convidant-los a contribuir al desenvolupament
i coresponsabilitat de les activitats i els bens de
la FJF.
Ens
obliguem
també
al
deure
de
confidencialitat i discreció per part de tot
l’equip tècnic, dels treballadors i voluntaris que
tenen accés a informació sensible i confidencial
de les persones ateses, amb total respecte al
compliment del Reglament Europeu per a la
Protecció de Dades Personals (RGPD UE
2016/679).
.

PRINCIPI

COMPROMISOS

RESPECTE
A LA DIGNITAT
DE LA PERSONA

Establir canals de comunicació adequats a les
necessitats i particularitats de les persones
que atenem.

HONESTEDAT

El patronat ha de formar un equip humà
desinteressat, amb esperit de servei, disposat
a vetllar sempre per les finalitats i els valors de
la fundació
.
Ens comprometem a treballar sent eficients i
responsables
amb
els
recursos
que
administrem.
La
FJF
administrarà
correctament els bens que els han estat
atorgats tant per part de les administracions
públiques, com d’entitats privades, com per
ciutadans a títol particular per posar-los al
servei de la seva missió.
La FJF vetllarà perquè els seus treballadors,
partners i col·laboradors només actuïn dins de
la legislació vigent i dins les normes exposades
en aquest codi ètic i segons la seva consciència.
Les professionals i voluntaris de l’entitat han de
tenir en compte les conseqüències de la seva
actuació, valorar i sospesar quina acció és la
menys perjudicial per a cada usuari en
particular i quina acció pot beneficiar a la major
quantitat de persones en general.
El personal contractat de la FJF s’identifica
amb la seva missió i visió, participa en la presa
de decisions.

PRINCIPI

COMPROMISOS

SOLIDARITAT

Ens comprometem a lluitar contra totes les
maneres d’exclusió social per tal d’incrementar
el benestar dels més vulnerables.
La FJF fa una opció preferencial, clara i
determinada envers les persones que cuiden
familiars amb malalties amb menys recursos
econòmics.
L’entitat farà visible totes aquelles situacions
que atempten contra la cura de les persones i
al dret a tenir cura d’un familiar malalt, així com
les situacions d’exclusió social que es deriven
de la cura.

NO-DISCRIMINACIÓ

La FJF es compromet a no afavorir, sigui
directa o indirectament, i a evitar qualsevol
forma de discriminació basada en el gènere,
l’edat, la raça, la religió, l’orientació sexual, la
pertinença política o sindical, la llengua dels
seus interlocutors.

PRINCIPI
TRANSPARÈNCIA

COMPROMISOS
La FJF orienta la seva activitat a la màxima
transparència, i no permet cap conducta
corrupta ni cap pràctica col·lusòria. La gestió
dels recursos econòmics (tant en la captació
com en la seva aplicació) ha de ser honesta,
austera i transparent, assegurant mecanismes
de control intern i extern.
La FJF es compromet a ser eficient i
responsable amb els recursos i esforços
dedicats a l’assoliment dels objectius
proposats en cada moment. El pressupost
s'adequarà a les finalitats de la FJF, tant en el
moment de la seva aprovació, com la posterior
execució.
La FJF compleix en tot moment amb la
legislació vigent, no accepta ni fons econòmics
ni materials provinents d’activitats delictives,
que siguin contràries als drets humans o als
valors recollits en aquest codi.
La FJF no accepta donacions condicionades
quan alterin els valors de la fundació o posin en
entredit la seva independència.
Les comunicacions externes ha de ser certes,
contrastables, no agressives i respectant la
dignitat i els drets de les persones. La FJF es
compromet a comunicar i facilitar l’accés a la
informació relativa als objectius, les actuacions,
els resultats, l’organització i els comptes de
l’entitat.
La informació ha de ser veraç, actualitzada i
comprensible.

PRINCIPI

COMPROMISOS

RESPONSABILITAT

El patronat és el responsable principal de la
fundació. La seva responsabilitat és assolir la
finalitat de la fundació i saber transmetre-la al
conjunt de la fundació i a la societat. El
patronat és un equip humà desinteressat, amb
esperit de servei, que vetlla per les finalitats i
els valors de la fundació.
El personal i els voluntaris vetllaran perquè les
tasques que desenvolupen s’orientin cap a la
missió i els valors, i compleixin els principis ètics
continguts en aquest codi.
La FJF es proposa promoure i desenvolupar
activitats de formació i d’informació per fer
créixer el grau de professionalitat dels seus
treballadors i voluntaris a tots els nivells per
millorar la seva capacitat professional i de
gestió.
La FJF es compromet a garantir en tot
moment un entorn laboral segur i saludable.
També vetllarà per la conciliació de la vida
professional
i
personal,
garantint
al
treballadors flexibilitat temporal per qüestions
relacionades amb la parentalitat, la salut, la
formació continuada. Els treballadors es
comprometen a fer-ne bon ús.

PRINCIPI

COMPROMISOS

RESPONSABILITAT

La FJF promou el treball en xarxa amb altres
fundacions i organitzacions, es proposa
impulsar projecte comuns i participar-hi, crear
sinergies que permetin un millor aprofitament
dels recursos.
La FJF vetlla pel bon ús dels bens i mitjans que
disposa en cada moment.
La FJF es compromet també a fer denúncia
social, incidir en la realitat, fer visibles les
situacions que atempten contra la cura de les
persones i garantir sempre i per a tothom els
drets humans.

SEGUIMENT
El patronat serà l’òrgan encarregat de vetllar per l’acompliment
d’aquest codi ètic i fer-ne una reflexió constant. A més ha de garantir:
el coneixement, l’assumpció i el respecte del Codi ètic per part de
tots els actors.
donar resposta a les problemàtiques ètiques que en el dia a dia de
l’activitat de la FJF puguin sorgir.
revisar el codi ètic periòdicament i proposar-ne les modificacions
pertinents.
S’habilitarà a la web un mecanisme que permeti, a qualsevol persona
de l’entitat o externa a la mateixa, denunciar i/o comunicar qualsevol
vulneració d’aquest codi, per tal que pugui ser analitzat i corregit si
s’escau.

