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CODI ÈTIC  

 

I. El Codi Ètic desenvolupa i concreta la missió de l'associació i pretén servir de 

guia per a l'actuació dels socis i sòcies, personal laboral, membres de la junta 

directiva i persones voluntàries de l'entitat. 

 

II. El Codi ètic recull 10 compromisos de l'entitat amb els principis de l'ètica i 

forma part de la normativa interna de l'associació. 

COMPROMISOS 

1. Conscienciar al voluntariat sobre el valor que tenen cadascuna de les seues 

accions més enllà de la tasca concreta. Amb elles s'aporta a la societat i es 

fomenta el sentit de la responsabilitat social. 

 

2. Potenciar la participació real i efectiva del voluntariat en la realització i 

avaluació de projectes, de manera que es constituïsquen en el subjecte del 

seu propi procés personal. 

 

3. Consensuar amb cada voluntària o voluntari el seu compromís voluntari, i 

establir acords sobre la seua disposició temporal, responsabilitats i tasques i, 

al seu torn, exigir el seu compliment. 

 

4. Crear i oferir itineraris educatius per a la formació del voluntariat, que 

tinguen en compte el seu procés de maduració i creixement personal. Establir 

espais formatius permanents, diversificats segons les necessitats, continguts 

o àmbits d'actuació, entre altres, i adaptats a la complexitat de la realitat, als 

nous mètodes d'intervenció i als nous reptes que ens presenta la realitat 

sociopolítica. 

 

 



5. Apostar per una estructura flexible, capaç de facilitar la integració 

progressiva del voluntari/a en l'organització. 

 

6. Prioritzar els mètodes de treball en equip no sols com a tècnica, sinó 

principalment com a estil democràtic i participatiu d'enfrontar-se amb major 

qualitat i calidesa a la realitat que ens demanda respostes. 

 

7. Garantir el compliment dels drets i responsabilitats derivats de la normativa 

vigent. 

 

8. Dotar de transparència totes les nostres accions, campanyes, maneres de 

finançament, ús de mitjans materials i humans, política laboral i normativa. 

 

9. Salvaguardar la confidencialitat de totes les dades que es refereixen a les 

persones amb les quals es treballa. 

 

10. Garantir la independència política, institucional, empresarial, sindical i 

religiosa de l'associació per a allunyar-la de la instrumentalització. 

 

 

 

 

 


