IDEARI
En complir-se 17 anys del funcionament
de Quatre Vents, volem recollir la
filosofia, els criteris, la manera de
treballar i les actituds amb les quals es
vol treballar.
Han participat tots els que hi treballen.
Vol ser la carta de presentació de Quatre
Vents en que han d’estar presents; els
infants, la família, la metodologia a seguir,
el voluntariat amb les seves actituds i
aptituds i el treball de Quatre Vents.
Quatre Vents pretén ser un estil, una manera de treballar a favor dels infants,
la família i la dona. Per això ens es molt important el temps i els espais per la
relació i la comunicació. Sense oblidar la necessitat dels projectes i recursos
que possibiliten i potencien aquesta relació i comunicació.
Volem fer un acompanyament personalitzat, que les famílies descobreixin que
son importants per nosaltres.
Volem ser un punt de referència per infants, famílies i la dona.
ON VOLEM ANAR:
1. Quatre Vents es; acompanyament, relació humana, orientació... dirigit a
possibilitar i fomentar un procés de personalització. Cada persona serà
necessari un ritme diferent i també determinats objectius.
Tot això ens estimula a seguir un camí que porti a l’autonomia i la
independència, per arribar a conseguir l’objectiu d’accedir a una vida
digna i autònoma.
2. Cada família te una historia i unes diferencies que cal tractar, no es
poden catalogar, per això es important la reflexió, l’estudi de cada
situació i elaborar plans de treball personalitzats.
3. Cal partir que tenim que acceptar la persona tal com es, i partir d’això
iniciar conjuntament un procés de millorar la pròpia autoestima, com pas
previ a millorar i potenciar la integració social i/o laboral.
LA FAMÍLIA, L’INFANT I LA DONA.
1. La família, l’infant i la dona, especialment monoparental, quant arriba a
Quatre Vents, manifesta unes carències, de manca de recursos
econòmics, baixa autoestima, inestabilitat emocional.. que influeixen en
la alimentació, la salut, la relació de parella inestable o simplement
sense parella, però sempre amb fills i filles.

També es detecta la soledat, el desarrelament social, sense xarxa
familiar ni social, la impossibilitat d’atendre adequadament els fills i per
tant la dificultat d’accedir al mon laboral.
Els infants presenten carències afectives, d’alimentció, son, de
comunicació de relació i també manca de contenció i limitis en el
comportament.
2. Quatre Vents pretén atendre aquestes problemàtiques conjuntament
amb els serveis socials i les entitats socials.
3. Es important en el contacte amb aquestes famílies conèixer aquestes
mancances, respectant el dret a la intimitat
ELS VOLUNTARIS.
1. Quatre Vents, vol ser propera a la família i la infància i vol intentar
integrar-les a la societat.
2. Els professionals, els voluntaris, el centre, els projectes, la organització,
els recursos i serveis.. volem que siguin els canals que ens apropin a la
família i la infància.
3. Responsabilitat, de cada voluntari quant ofereix el seu temps i les seves
possibilitats humanes. Una vegada ofertes cal viure-les com un
compromís humanitari.
4. Gratuït, cada voluntari ofereix el que ell es i en la mesura que pot
complir-lo.
5. Coordinació, amb altres voluntaris, fonamentada pels mateixos objectius
a aconseguir.
6. Serà necessari l’acompanyament del voluntari en el seu procés
d’integració i en el descobriment i la maduració conjunta per fer el treball
de Quatre Vents.
7. Cal partir de que no arribarem a tothom ni eliminarem els problemes,
però si que posarem el granet de sorra per fer una societat millor.
8. El col·laborador voluntari realitza el servei per pròpia i lliure voluntat,
sense cap tipus de remuneració econòmica. Tindrà que disposar d’una
determinada actitud sempre respectuosa amb els receptors des seu
servei i haurà de complir les normes de la Institució.
1. Conceptes bàsics que emmarquen la tasca del voluntari:
Gratuïtat de l’acció
Acollir a tothom
Ser solidari i fomentar l’esperit solidari.
Col·laborar amb els professionals que li son indicats.
Participar en totes les manifestacions de vida col·lectiva com a
membres que son del cos social.
Acceptar que la comunitat la formem tots: educadores, dones
infants petits, grans i mitjans ...
Tractar amb dignitat, respecte i afecte a tothom.
2. Actitud
2. 1. Envers la Institució:
- Complir les normes.
- Ser constant.
- Puntualitat.
- No fer del Centre un assumpte personal.
- Consultar sempre els dubtes o dificultats que sorgeixin.

2. 2. Envers la persona o col·lectiu al qui es presta el servei:
- Discreció (no preguntar mai i escoltar sempre).
- Amabilitat, afectuós i servicial (NO paternalista).
- Disculpar la manca d’agraïment i educació.
- Escoltar-ho tot, però no comentar les confidències rebudes.
- Respectar les costums i creences del qui rep el servei.
- No fer ostentació, ni amb la manera de presentar-se ni amb les
paraules.
- No acceptar regals.
2. 3. Relacions amb els professionals
Els voluntaris tenen sempre un professional referent, per tal de poder
consultat els dubtes i dificultats que se li presentin, quant s’incorporen a
la entitat son informats del seu referent, en funció de les tasques que
realitzaran.
2. 4. Secret professional.
Totes les persones que d’una manera o un altra col·laboren amb la
fundació (educadores, administratius, voluntaris..) estan obligats a
mantenir el mateix secret dels professionals en las seves activitats.
El treball a Quatre Vents, pot generar un desgast en els voluntaris: manca de
continuïtat en las activitats, assistència irregular... Per això es important
acceptar que els processos son lents, que, a vegades no sabem fins on podem
arribar en els objectius previstos.
Per això es important tenir uns mateixos objectius i una creixent coordinació.
La reflexió i el temps ens ensenyaran la millor manera de donar respostes a les
demandes que ens realitzen els usuaris i serà important a totes anar destriant
allò que es urgent del que es important en cada situació concreta.
TREBALLAR A QUATRE VENTS.
1. Els diferents projectes de Quatre Vents, SAIF i Nou Horitzó, Pis d’Acollida,
condicionen la manera de realitzar-lo.
1. Donat que cada persona te un ritme diferent que cal respectar, es important
no tenir presses per arribar als objectius proposats, no hi ha solucions
màgiques, totes les actuacions necessiten un procés diferent.
2. Des de Fundació Quatre Vents, volem oferir oportunitats, i creure que la
persona es capaç d’arribar a una autonomia i dignitat, encara que en els
moments presents la tinguin disminuïda.
3. Per això nomes volem ser acompanyants i solidaris, sense intentar redimir,
tot el temps que disposem en els moments de diàleg continuat amb la
família i la infància.
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