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Per què un codi ètic?
La decisió d’elaborar un codi ètic neix de la necessitat de definir un marc de referència amb
uns principis i valors que guiïn el comportament de l'Associació i les actuacions de les persones
que la integren. Aquest marc ajudarà a que les persones, famílies i/o cuidadors puguin
dipositar la seva confiança en l'Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres
demències.
El que pretén aquest document és fixar uns punts de referència ètics d’orientació pel bon
govern, que marquin com volem ser identificats, coneguts i reconeguts, adquirint un
compromís amb les persones que formen part de l’associació.
No hem d'oblidar, però, que un codi ètic no pot arribar a cobrir totes les situacions que es
poden presentar en la nostra activitat quotidiana. Més enllà de la seva formulació tot codi ètic
demana la implicació de tots, el seu desplegament s'ha de traduir en actuacions específiques
dels compromisos que s'hi presenten.

Missió, Visió i Valors
Missió
Prestar un servei centrat en les persones que sofreixen la malaltia d'Alzheimer o altres
demències de manera personal i individual, així com atendre a les necessitats dels seus
familiars i cuidadors. Donar visibilitat a la malaltia sensibilitzant a l'opinió pública, institucions i
administració per obtenir recursos específics per a la seva atenció a fi de mantenir i, o millorar
la seva qualitat de vida. A més de formar a persones vinculades amb l'atenció directa a
persones amb algun tipus de demència.

Codi ètic AFABBMS

Visió
L'AFABBMS vol ser un referent qualificat a les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i
Solsonès, com una Associació que ofereix resposta a les necessitats de les persones afectades
per una demència i a les seves famílies, perseguint la qualitat i la professionalitat en els serveis
que oferim. El nostre impuls ens porta a millorar de forma contínua i seguir desenvolupant la
nostra missió de manera eficaç i amb una actitud humanitària, on les persones afectades i les
famílies i cuidadors són el més important.
Valors
L'AFABBMS realitza la seva tasca basant-se en els valors de:


qualitat en la gestió, que implica eficiència, eficàcia i sostenibilitat dels recursos.



transparència i bon govern, que garanteixi un accés ple a la informació que es generi i
que permeti comprendre-la i recolzar-la.



responsabilitat social, corresponsabilitat i col·laboració amb la societat i altres entitats
del territori



solidaritat, amb les persones, famílies i la societat en general.



compromís, amb els nostres associats i amb la societat en general anant més enllà del
que és la relació contractual.



respecte, a les persones i famílies garantint la no discriminació per a cap motiu.



vocació de servei, exercida tant per part dels professionals com del voluntariat.

En relació amb l'activitat assistencial l'AFABBMS es compromet a:
A) Atenció a la persona, família i/o cuidadors
1. Situar a la persona, família i/o cuidadors com a eix central i la raó de ser de l'activitat
de l'AFABBMS.
2. Garantir un tracte amb correcció, interès, dedicació, honestedat, confidencialitat i
perquè no sigui vulnerada la seva dignitat.
3. Oferir una assistència de qualitat, integral i transversal de manera coordinada amb
altres institucions.
4. Garantir la no discriminació per a cap motiu, siguin socials, econòmics, culturals, de
creences, d'edat o de gènere.
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5. Procurar uns espais assistencials i uns processos amables amb les persones ateses.
B) Activitat professional i de voluntariat
1. Promoure l'excel·lència tècnica i humana dels professionals que treballen a l'AFABBMS
a partir del compromís personal i col·lectiu amb la formació, la competència i la millora
continuada.
2. Treballar amb honradesa, autoexigència i rigor.
3. Promoure la consulta i el debat ètic.
4. Respectar les aportacions de tots, afavorint un bon ambient de treball.
5. Generar mecanismes de comunicació interna que permetin una bona informació i
implicació de tots.
6. Tenir cura de l'espai físic per a les diferents activitats complint les normes d'higiene,
seguretat i confort.
7. Vetllar per unes condicions òptimes de salut en l'entorn de treball.
8. Gestionar l'AFABBMS seguint principis d'eficiència, eficàcia, equitat, humanitat i
transparència.
C) Activitat institucional i comunitària
1. Generar confiança basada en la qualitat dels serveis, la capacitació dels professionals i
en una bona gestió dels recursos.
2. Participar i implicar-se de manera responsable en els esdeveniments socials i cívics del
territori.
3. Promoure la solidaritat i la col·laboració, tant individual com col·lectiva, apel·lant a la
corresponsabilitat en la posada en marxa de projectes amb impacte social.
4. Realitzar les activitats amb una gestió eficient, transparent i sostenible dels recursos.
En relació amb el codi ètic l'AFABBMS es compromet a:
1. Difondre i fer públic aquest codi ètic per garantir que tots els professionals i voluntaris
el coneguin.
2. Donar resposta a les consultes que es puguin plantejar.
3. Planificar la revisió i actualització sistemàtica del codi.
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