
Contextualització

El 1982 un col·lectiu d'educadors va crear la Cooperativa Catalana Trajecte Labor, la finalitat del qual
era oferir serveis educatius a la infància més abandonada. Des del 1982 fins al 1991 l'esmentada entitat
va gestionar set Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE), en conveni amb la Direcció General
d'Atenció a la Infància i Adolescència; així com un centre de formació ocupacional i integració
sociolaboral per a joves amb mesures penals, en conveni amb la Direcció General d’Ocupació del
Departament de Treball i la Direcció General de Justícia Jovenil.
El 1991, davant del volum de treball que va assumir Trajecte Labor, els diferents centres es van
organitzar en noves cooperatives i es va destinar un fons per crear FUNDISOC. Des de llavors i fins al
2006 la Fundació va gestionar dos centres de menors. A més, des dels inicis la fundació va habilitar un
servei d'ajuda psicològica i formació en el desenvolupament personal a través del centre Espiral – Espai
Psicològic.
El 2014 vam iniciar el programa Un Estiu de Tots, consistent a organitzar casals de Reforç Alimentari
Infantil (RAI) per al període estival. El 2017 vam ampliar les activitats amb Nits d’Estrelles, una
oportunitat única perquè menors vulnerables gaudeixin d’una experiència de creixement integral en
contacte amb la natura.

IDEARI
F U N D A C I Ó  P E R  A  L A  I N C L U S I Ó  S O C I A L

El present document és un aplec sistematitzats dels principis i valors que guien les nostres accions des

de l'any 1991. Defineixen la nostra trajectòria i que es considera essencial i fonamental en els camins

dels diferents projectes, així com els objectius que es pretén assolir. 
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F U N D A C I Ó  P E R  A  L A  I N C L U S I Ó  S O C I A L

La Fundació per a la Inclusió Social és una entitat sense ànim de lucre que promou la igualtat

d'oportunitats, de persones que presenten evidencies de vulnerabilitat.

S'ofereixen serveis socioeducatius i d'hàbits saludables que cobreixen les necessitats de les

comunitats.

Els elements clau en aquest procés són la innovació, la cooperació i el desenvolupament integral

d'aquestes persones.

Missió

La Fundació per a la Inclusió Social pretén ser una entitat que generi un canvi en la societat, donant

resposta a la pobresa i donant noves oportunitats educatives, socials i saludables a les persones.

Volem ser un punt de referència per a:

- Persones en risc d'exclusió social, treballant per erradicar-ho.

- Persones en vulnerabilitat, per cobrir les necessitats.

- Centre pedagògic i educatiu, per abastir l'educació de tothom, essent dinàmica, flexible i

personalitzada.

- Entitats i associacions de lleure, com a model pedagògic i educatiu en les tasques d'educació no

formal.

- Organismes públics, com a referents en la creació i gestió de projectes socials, especialment en la

educació no formal.

- Entitats privades, com a entitat per col·laborar per trobar un benefici social.

Visió



F U N D A C I Ó  P E R  A  L A  I N C L U S I Ó  S O C I A L

Humilitat: Vetllem per una entitat on hi hagi un tracte igualitària sense afany de judici amb una mirada

oberta al món, generosa i sincera. 

Respecte: Entès com a la valoració personal, individual i global que vetlla per la convivència i la

col·laboració, tot responent davant de les diferències i la diversitat com de forma pacífica i aprofitant-ho

per l'enriquiment.

Solidaritat: Recolzem sense afany de lucre les entitats, projectes, col·lectius, societats i individuals

que necessitin de la col·laboració per tal d'assolir un objectiu. Especialment aquelles en les que es

produeix una opressió o desigualtat d'oportunitats.

Treball en equip: Coordinem i alineem les nostres estratègies i accions de forma conjunta per tal de

potenciar les possibilitats i reduir els errors, tot generant un bon clima i una bona estructura de treball.

Esperit de superació: Estar en constant adaptació a noves formes innovadores de pensament que

desenvolupi noves oportunitats, projectes i situacions enriquidores per totes les persones. 

Valors

Valors humans



F U N D A C I Ó  P E R  A  L A  I N C L U S I Ó  S O C I A L

Igualtat d'oportunitats: Treballem per a que qualsevol persona sense cap tipus de discriminació pugui

gaudir dels nostres agents pedagògics, educatius i de salut.

Laica: Considerem bàsic la llibertat de pensaments, creences i la llibertat d'expressar-les totes elles.

Així com la no subjecció a cap partit polític.

Reflexiva amb la realitat social i educativa: Prenem una actitud oberta de replantejament dels

projectes socioeducatius per tal d'articular les persones integrants en una societat a través d'un procés

actiu, cooperatiu i significatiu, que vetlli per una implicació arrelada en la societat en la que vivim. 

L'entitat com a agent de canvi amb l'objectiu de la transformació social de forma individual i col·lectiva,

vetllant per la conscienciació de classe. 

Empoderar: Donem eines i recursos als infants i joves, per tal de potenciar i desenvolupar el seu propi

pensament crític. 

Tal i com diu l'article 12 de la Declaració dels Drets dels Infants (Nacions Unides, 1990), és un dret que

tinguin un judici propi així com la llibertat d'expressar-lo. 

Educació no neutral: Eduquem a través de la no-neutralitat, partint d'una constant reflexió i

questionament dels fets socials, culturals i polítics. Volem que la nostra educació sigui integral, que

parteixi d'uns principis i valors que vetllin per una cultura de pau orientada a la justicia social i es

posicioni davant de situacions discriminatòries i/o de violències.  

Participació democràtica: Generem processos de participació social dins la nostra entitat, a través de

la dotació d'eines als participants de l'entitat a través de processos deliberatius i de discussió. 

Valors

Valors de l'organització 


