POLÍTICA DE QUALITAT

La nostra associació té com a finalitat una intervenció comunitària que promogui que les
persones amb discapacitat intel·lectual , majoritàriament amb síndrome de Down,
gaudeixin d'una vida digna i plena afavorint en tot moment la seva inclusió en la societat.
La nostra Visió es afavorir la igualtat de tracte i d'oportunitats envers els infants i joves
amb discapacitats intel·lectuals , segons les directrius de la convenció de l'ONU de 2006
sobre els drets de les persones amb discapacitat .
Pretenem afavorir el canvi de mirada de la societat , un canvi que comporti respecte,
tolerància i una valoració positiva . Un canvi que permeti que se'ls consideri persones
susceptibles d'aportar a la societat , els seu treball , valors i maneres de ser i fer.
Els nostres valors son el compromís amb les famílies i persones amb discapacitat
intel·lectual, la Promoció de l’autonomia del infants, joves i adults amb discapacitat, el
Respecte per la singularitat de cadascú i la Responsabilitat, eficiència i dedicació de
l'equip de professionals i junta directiva .
Intentem millorar contínuament els nostres processos i serveis oferts i l ‘atenció als
requeriments dels nostres usuaris i socis. Sempre tenim present els requisits legals i
reglamentaris. Davant de situacions en que no es pugui donar un servei presencial, ANDI
es compromet a buscar recursos per poder donar-lo telemàticament, sempre que el
servei es presti a fer-ho.
Per al compliment dels objectius, la Junta considera fonamental aconseguir i mantenir un
alt nivell de qualitat que obtingui com resultat un augment del nostre prestigi. La Junta
posarà els mitjans humans i materials necessaris per assolir aquests objectius.
És necessari i imprescindible per obtenir la satisfacció dels nostres usuaris la implicació
de tots els nostres professionals, col·laboradors i voluntaris,que amb el seu esforç i
treball diari ens permetrà que l’associació millori dia a dia.
Des d’ANDI treballarem perquè les parts implicades en l’entitat estiguin ateses oferint a
cadascun:
Usuaris: suport, bon servei, atenció individualitzada.
Famílies: ser ateses adequadament, informació i suport.
Treballadors: estabilitat al lloc de treball, continuïtat, formació, bon ambient laboral.
Empreses col·laboradores: informació, orientació i suport.
Voluntaris: reconeixement i suport.
Escoles, mestres: Informació, formació i suport.
Administració: claredat de comptes, qualitat de servei.
Donants: confiança, transparència i visibilitat.
Alumnes de pràctiques: formació pràctica i suport.
Competència: captació d’usuaris.
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