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Ja han passat més de 20 anys 
des de la creació de la Fundació 
Adsis, més de 50 anys de l’acció 
social que ha dut a terme Adsis al 
llarg de la seva existència i més de 
10 anys des que es van formular 
per primera vegada la Missió i els 
Valors en el primer Pla Estratègic 
2008-2013.

Per això, en el marc de l’elaboració 
del nou Pla Estratègic per al 
període 2017-2019, ens hem 
preguntat sobre la Missió i els 
Valors de la Fundació, sobre la 
seva vigència i sobre la forma en la 
qual s’expressen. La resposta que 
hem rebut de tots els col•lectius 
implicats és unànime: allò per i 
per al qual es va crear la Fundació 
segueix vigent.

El document final sintetitza les 
diferents aportacions recollides 
durant el procés participatiu, 
d’una organització amb una 
vocació ferma d’actuar des de 
l’àmbit local (els nostres Centres 
i Programes) per tal de construir 
allò comú. El Pla està definit per 
una formulació actualitzada de la 
Missió i dels Valors, per unes línies 
i uns objectius estratègics enfocats 
cap al voluntariat, els projectes i les 
aliances, i per una Visió que situa 
la Fundació Adsis l’any 2019 més 
forta, innovadora i reconeguda.

Carlos Melgar 
Director General  

Fundació Adsis

  Presentació

Pla Estratègic aprovat pel 
Patronat de Fundació Adsis el 28 

de juny de 2017
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  Missió
Construïm una societat més justa, solidària 
i inclusiva en la qual  s’accepti la diversitat 
com un valor i on cada persona pugui 
desenvolupar el seu projecte de vida. 
Creiem en la capacitat de canvi de cada 
persona i ens comprometem amb les que 
són més vulnerables des de la proximitat i 
l’acompanyament.

  Visió 2019
La Fundació Adsis ha innovat les seves 
formes d’intervenció  per donar respostes 
eficaces a les necessitats de les persones 
a les quals  acompanya. Per  això, ha 
impulsat l’intercanvi del coneixement 
intern, ha enfortit el compromís 
del voluntariat en els projectes, i ha 
incrementat les aliances amb les 
administracions públiques, les empreses i 
les entitats socials.
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  Valors
»

»

»

»

»

»

Centralitat de 
la persona 

Creiem en la persona i 
en tot el seu potencial. 

El respecte a la dignitat 
humana i el suport 

al desenvolupament 
integral de cada dona 
i home són part de la 

nostra identitat.

Participació
Impulsem la 

corresponsabilitat de 
cada persona en els 

processos de canvi 
individuals i col•lectius, 

i les formes de 
col•laboració basades en 

el treball en equip i en 
xarxa

Fraternitat
Promovem la 

fraternitat com un 
estil de relació basat 

en l’acceptació 
incondicional de les 
persones afavorint el 

diàleg, la confiança i el 
compromís.

Igualtat
Treballem contra 

qualsevol tipus  de 
discriminació o violència, 

i promovem la igualtat 
d’oportunitats i de tracte 
entre dones i homes en 

tots els àmbits.

Utopia 
transformadora

Treballem per un món 
sostenible, solidari i 
equitatiu, des de la 

transformació social local.

Transparència
Mostrem el que som 
i fem, i comuniquem  

amb claredat el que és 
rellevant de la nostra 

activitat i gestió.
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  Línies Estratègiques

Objectiu general: 
Promoure la participació del voluntariat en el 
compliment de la missió de la Fundació Adsis  
fomentant-ne la  implicació en els projectes.

Objectius específics:
1.1. Actualitzar l’estratègia de participació del voluntariat 
en la Fundació Adsis  definint-ne la  identitat, identificant 
oportunitats d’implicació en projectes de centres, 
programes i serveis.

1.2. Definir i millorar els processos de convocatòria, 
orientació, formació, participació i acompanyament del 
voluntariat en els projectes.

1.3. Potenciar la implicació del voluntariat en els 
projectes  aprofundint en la vinculació de la base social 
Adsis.

Línia Estratègica 1:
Promoció del Voluntariat1.
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Objectiu general: 
Identificar nous tipus d’intervenció  i millors respostes per al 
compliment de la missió  impulsant la col•laboració interna 
i l’intercanvi d’experiències dels equips de la Fundació Adsis.

Objectius específics:
2.1 Potenciar espais conjunts de comunicació, intercanvi 
d’experiències i formació de centres, programes i serveis.

2.2 Revisar tots els projectes que es duen a terme  a  la 
Fundació tenint en compte  l’efecte  i la sostenibilitat.

2.3 Identificar noves necessitats i potencialitats dels col•lectius 
destinataris dels projectes.

2.4 Explorar bones pràctiques en l’entorn per definir noves 
formes pròpies d’intervenció. 

2.5 Dinamitzar la reflexió, la sistematització i l’avaluació per 
elaborar  marcs metodològics comuns d’intervenció.

Línia Estratègica 2: 
Gestió del Coneixement i la 
Innovació

2.
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Objectiu general: 
Articular polítiques i intervencions  per a la sostenibilitat de 
l’organització i l’adequat compliment de la missió, tant en la 
dimensió econòmica i de gestió dels recursos, com en la dels 
equips de les persones contractades i voluntàries que duen a 
terme els projectes.

Objectius específics:
3.1 Incrementar la creació d’aliances amb empreses i altres 
organitzacions del Tercer Sector que potenciïn els projectes 
actuals i facilitin la creació de noves oportunitats.

3.2 Intensificar les relacions amb administracions públiques 
per consolidar els projectes actuals i facilitar la creació de 
noves activitats.

3.3 Dissenyar un pla de desenvolupament professional per a 
l’organització, amb especial atenció als processos de “relleu 
generacional” als  “llocs clau”.

3.4 Revisar l’estratègia d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes per implantar-la  al  conjunt de la Fundació Adsis.

Línia Estratègica 3: Sostenibilitat 
Econòmica I Humana 
d’Organització I Projectes

3.



  Pla Anual d’Intervenció  
Aquest pla estratègic es farà operatiu a través del pla anual 
d’intervenció de la Fundació Adsis  aplicant-se a  totes les 
seves àrees d’activitat i gestió:

  Programes de menors i joves:

• Educació 
• Formació i feina
• Centres d’acollida
• Educació en valors

  Programa de persones amb 
addiccions

  Programa de persones 
privades i exprivades de 
llibertat

  Programa de població 
immigrant

  Programa d’inserció laboral de 
persones adultes

  Programa de cooperació amb 
el  desenvolupament 

  Comerç Just – EquiMercado

  Serveis Generals 
(comunicació, administració i 
gestió) 

http://www.fundacionadsis.org
https://www.facebook.com/FundacionAdsis/
https://twitter.com/FundacionAdsis/
https://www.linkedin.com/company-beta/1020452/
https://www.youtube.com/channel/UCl4pRZXK-uTDLuXVkUbVU6w
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