MISSIO
QUE VOLEM
Acompanyar les famílies i ajudar els infants en risc d’exclusió social, per
aconseguir que puguin arribar a viure d’una forma digna i autònoma, comptant
amb les seves capacitats, possibilitats i respectant el seu procés.
Donar a conèixer a la societat la situació en que es troben els infants, les
famílies i la dona.
Empoderar la dona perquè pugui viure d’una manera autònoma i digna, tot
potenciant la igualtat de gènere.
La denuncia de situacions d’injustícia i fer propostes que per millorar i/o
eradicar les causes que generen la pobresa i l’exclusió social.
COM HO VOLEM.
La fundació vol:
Aconseguir una millora del treball diari basat en el coneixement, la
personalització i la proximitat amb la persona i la coordinació.
Ser un referent en favor dels infants, la família i la dona, acompanyant-la en el
procés d’aconseguir la igualtat de gènere, la independència econòmica que li
permeti viure lliure i dignament.
Influir en la societat per aconseguir una millora social, primer i una
transformació desprès mitjançant el compromís personal i comunitari.

VALORS:
L’atenció, com un procés actiu d’escolta i comunicació interpersonal.
Acceptació, en la seva totalitat a les persones tal com son.
Respecte, de la historia de cada persona.
Personalització, a partir de les necessitats, demandes i capacitats, respectant
el ritme de cada persona.
Diversitat, cada persona és única i irrepetible
Dignitat de la persona. Tot ésser humà té un valor, independentment del seu
origen, sexe, edat i creences.
Autonomia, cada persona ha de poder decidir sense imposicions ni
dependències d’altres persones.
Voluntarietat, entesa com a generositat, disponibilitat i gratuïta.
Empoderar la dona, entesa com la capacitat de pendre les pròpies decisions
amb responsabilitat i independència.
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