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En aquest document s'exposa el codi ètic que utilitza
l'associació en relació a la intervenció educativa que
realitza aquesta, és a dir, es tracta d'un codi ètic en el
què integrants de l'equip educatiu, junta directiva,
participants... es senten còmodes i defineix les línees
d'actuació i les intervencions educatives en el marc de
les actuacions de l'entitat. És una espècie de guia per a
monitores, professionals i voluntariat així com una
declaració d'intencions per a famílies i participants de
les activitats.

INFINITS SOMRIURES
Infinits
Somriures
és
una
associació sense ànim de lucre
que realitza activitats de lleure
per a persones amb diversitat
funcional. L’associació Infinits
Somriures neix l’any 2011 a Sant
Cugat del Vallès (Barcelona) per
un grup de joves amb la intenció
de crear un espai de lleure
significatiu per a persones amb
diversitat funcional, ja que en el
municipi tot i tenir un ampli
ventall d’entitats tant de cultura
popular com esportives o d’altres
àmbits, les ofertes per persones
amb diversitat funcional eren
molt limitades.
Així mateix s’engega aquest
projecte amb la intenció de
donar
resposta
a
aquest
col·lectiu oferint activitats de
lleure en un ambient inclusiu,

on
l’entitat
treballa
amb
horitzontalitat i són les mateixes
participants les que decideixen el
tipus d’activitat i la freqüència en
la participació d’aquestes. Per
participar de les activitats no
existeix un perfil concret, totes
les persones són benvingudes.
D’aquesta manera, el projecte
neix arrel de l’observació d’una
necessitat que es fa patent a
partir del contacte amb el
col·lectiu de persones amb
discapacitat. Sorgeix la necessitat
d’ampliar el ventall d’oci de què
disposa el col·lectiu de persones
amb diversitat funcional ja que la
possibilitat d’elecció en aquest
àmbit és reduïda i sempre es
troba en un marc molt
estereotipat, tot millorant la seva
situació social i la de les famílies.

La
MISSIÓ
és
fomentar un lleure
madur irepresentatiu
que
impliqui
una
autodeterminació per
part de les persones
que hi participen de
manera activa, a més
es
treballa
la
individualitat des del
respecte mutu i el
sentiment de grup.
La FINALITAT de
l’entitat és fomentar la
inclusió a la comunitat
de les persones amb
diversitat funcional a
través de les activitats
de lleure.

PRINCIPIS, VALORS I
COMPROMISOS
1. DIGNITAT DE LA PERSONA
2. HORITZONTALITAT
3. INCLUSIÓ
4. COMUNICACIÓ
5. TREBALL EN XARXA
6. AUTODETERMINACIÓ
7. RESPECTE AL MEDI AMBIENT I A LA
NATURA

1. LA DIGNITAT DE
LA PERSONA
La dignitat de la persona és el principal valor
que es fa intrínsec en la resta de valors en els
quals s’identifica l’entitat. Està estretament
relacionada amb el valor de justícia, és a dir els
drets que posseïm les persones pel fet d’existir,
així com el respecte a la individualitat, és a dir,
mantenir en la mesura del possible las
peculiaritats i costums de cadascú dels
integrants.

COMPROMISOS
Les metodologies emprades són afins a la
Planificació Centrada en la Persona on la
importància de la intervenció rau en posar les
persones en el centre de l’atenció.
L'entitat disposa de documents creats en clau
de la dignitat de la persona com per exemple
el projecte educatiu, el pla de voluntariat o el
protocol d'emergències.

Es treballa per l’autorealització mitjançant
l’aprenentatge col·laboratiu, és a dir, tothom
aporta el millor de si perquè les coses
funcionin, totes som importants i totes
sabem fer coses bé, sols cal potenciar
aquelles coses que podem oferir als altres
buscant sempre la participació activa.

2. HORITZONTALITAT
Aquest valor és un dels pilars en els que es
basa la intervenció educativa. Entenem que
cadascú té unes habilitats i que s'han de
potenciar, de la mateixa manera que totes
tenim certes dificultats. Per tant es treballa la
complementarietat fins el punt que el paper
dels monitors i monitores és dotar d'eines a les
participants per tal d'ajudar-los en aquestes
dificultats, sempre des de l'ajuda mútua i
tractant els altres amb igualtat.
Aquesta horitzontalitat
no
sols
és
unidireccional sinó que
existeix en totes les
relacions
que
s'estableixen dintre de
l'entitat. No existeix una
jerarquia sinó que es
fomenten
valors
de
companyerisme
e
igualtat.

COMPROMISOS
L'equip educatiu facilita i acompanya en
els processos des de la perspectiva
d’oferir eines i suports tenint en compte
el benestar de les persones que hi
participen.

L'equip educatiu realitza les activitats de
la vida diària conjuntament amb els i les
participants, és a dir, es realitzen els
àpats plegats, es dorm en les mateixes
habitacions, es demana que portin els
mateixos objectes que els participants....
no hi ha diferències i es creen vincles des
de la igualtat.

Seguint la mateixa dinàmica, l'equip
educatiu es compromet a fomentar la
horitzontalitat entre les participants.

L'entitat rebutja qualsevol tipus de
relació jeràrquica i aposta per la igualtat
i la transparència de la mateixa manera
que les decisions rellevants passen per el
debat a les assemblees i no es prenen de
manera unilateral.

3. LA INCLUSIÓ
En l'entitat treballem aquest valor en el sentit
ampli, és a dir, en ell s'emparen altres com la
diversitat, la multiculturalitat, la perspectiva de
gènere, o exposat d'una altra manera,
l'acceptació de les diferències. Aquests valors
estan estretament relacionats amb el valor
anteriorment esmentat de l'horitzontalitat.
Entenem la inclusió com un valor bàsic tenint
en compte el col·lectiu pel qual treballem, som
conscients que aquest valor crea moltes
controvèrsies i que en la societat diversa en la
que vivim és un eix principal de la intervenció.
Tot i això, ens aventurem a entendre la inclusió
des de la perspectiva comunitària, és a dir, amb
l'horitzontalitat que ens defineix, configurem
un grup de joves disposats a participar d'espais
comunitaris per gaudir d'un oci adequat.

COMPROMISOS
Pel que fa a la perspectiva de gènere, des
de l'entitat es treballa per a què l'equip
educatiu estigui format i conscienciat en
el tema, de la mateixa manera que es
fomenta la sensibilitat en aquests temes
per part de les participants. Així mateix
s'intenta garantir l'equitat en els equips
educatius i en la configuració de la junta
directiva.

En referència a la multiculturalitat, no
solament s'accepten participants sense
tenir en compte el diagnòstic i la
procedència sinó que també s'intenta
que hi hagin persones de diverses
procedències a l'equip educatiu ja que
creiem que és un valor afegit que
enriqueix a l'entitat.

Destacar que l'equip educatiu està
format per voluntariat fixa que es
compromet amb els valors de l'entitat i
aporten el millor de si, tot i que en certs
moments pot semblar una debilitat, des
de l'associació apostem per aquest
mecanisme ja que ens sembla que és
molt més autèntic, creiem que té les
connotacions d'inclusió que necessitem.
En altres paraules es tracta de persones
que sense cap mena de retribució
econòmica decideixen dedicar el seu
temps lliure amb aquesta entitat.

De la mateixa manera, no solament a
nivell de l'equip educatiu s'empra el
voluntariat sinó com a activitat de lleure,
així mateix es realitza una col·laboració
amb la protectora d'animals Cau Amic (
de Sant Cugat del Vallès) on a més de ser
padrins de tres gossos, es realitzen
tasques de voluntariat com passeigs,
raspallar els animals... a més de manera
esporàdica
s'han
realitzat
altres
voluntariats com la col·laboració amb el
Banc d'aliments en el Gran Recapte.
Finalment exposar el compromís de
l'entitat respecte a la inclusió amb la
utilització
de
transport
públic,
allotjaments comunitaris com albergs,
càmpings... i fomentant activitats com
per exemple assistint a festivals de
música acampant, participar activament
en festivitats del municipi...

4. LA COMUNICACIÓ
S'entén la comunicació com el valor
d'expressar la tasca que realitza l'entitat i
com a mecanisme per visualitzar i
denunciar les situacions que atempten
contra la dignitat del col·lectiu. Així mateix
s'engloba la comunicació interna a l'entitat
en els tres nivells (participants, equip
educatiu i familiars o tutors).

COMPROMISOS
L'entitat disposa de xarxes socials on
actualitza les activitats que es realitzen.
A més, compta de la web on s'exposa la
informació pertinent a l'entitat i a
l'activitat d'aquesta, així com s'utilitza
d'eina de transparència.
Des de l'associació es
xerrades,
exposicions
informatives per donar
l'entitat i sensibilitzar a
sobre el col·lectiu.

participa de
i
parades
a conèixer
la població

També s'utilitza la comunicació per tal
de
realitzar
denúncia
social
conjuntament amb els participants.
Com per exemple, realitzant pancartes
a favor de la rebuda de refugiats i
refugiades o pel Dia de la Dona.
Malauradament encara és necessari
realitzar actuacions de denúncia social
envers situacions que atempten contra
el dret de les persones. L'entitat té un
compromís fervent en realitzar-ho.

5. TREBALL EN XARXA
El treball en xarxa de la mateixa manera
que l'equip multidisciplinari són valors molt
presents
en
l'entitat
alhora
de
la
intervenció. L'entitat participa de diferents
organismes per tal de treballar pel bé
d'aquest col·lectiu. Així mateix, manté
relació amb altres entitats del municipi.

COMPROMISOS

L'entitat participa de manera activa a la
Taula de Discapacitat de Sant Cugat, de
Dincat, així com manté contacte amb
Serveis Socials, escoles, serveis de dia i
residencials de diversitat funcional.
Des de l'associació es fomenta la
relació amb altres entitats de caire
cultural, esportiu i social i/o lúdic.
En referència a l'equip multidisciplinari,
s'intenta que l'equip educatiu estigui
format per persones amb formacions i
coneixements diversos ja que aporta
més riquesa a la tasca educativa.

6. AUTODETERMINACIÓ
L'autodeterminació és un valor que es
treballa a partir de la llibertat d'elecció ja
que cadascú participa de les activitats de
manera voluntària i a mesura del possible
es respecten els seus desitjos i costums.

COMPROMISOS
Les
activitats
es
decideixen
en
assemblea amb els i les participants
així com es planifiquen les diferents
activitats
tenint
en
compte
els
interessos i desitjos dels mateixos.
La participació a les activitats no és
obligatòria, de manera que cada
participant s'inscriu a l'activitat que li
ve de gust assistir.
Sempre es procura explicar els fets que
creen controvèrsia i treballar les
problemàtiques
d'actualitat
de
la
manera més objectiva possible per tal
de que els participants puguin elaborar
el seu propi criteri i formar-se la seva
pròpia opinió.

7. RESPECTE
AL MEDI AMBIENT
I A LA NATURA
La cura del planeta és una tasca de totes i
per tant, des de l’entitat es fomenta els
valors de l’ecologisme i minimalisme a
través d’accions quotidianes com el
reciclatge, consum ètic, responsable i de
proximitat,
reutilització,
reducció
de
residus, entre d’altres.

COMPROMISOS
Durant
aquests
anys,
hem
anat
configurant una llista de material
necessari que es repeteix per a les
diferents activitats i que fomenta el
minimalisme a més de ser en benefici
de crear el mínim de residus. Algunes
de les coses demanades són: tapper,
cullera de metall, got reutilitzable,
porta entrepants, cantimplora, botes de
muntanya i pantaló de treking.
Es potencia una alimentació saludable,
cuinant els àpats sempre que sigui
possible. A més, per tal de què no es
llenci
menjar,
es
fa
cuina
de
reaprofitament.

Durant les diferents activitats es
fomenta el reciclatge i la reducció de
residus.
Quan es compra merchandaising per
l'entitat, es té en compte els valors de
la sostenibilitat, de consum ètic i de
proximitat.

Contacta-ns

651 44 12 11
gestio@infinitsomriures.cat
www.infinitsomriures.cat
www.facebook.com/infinits.somriures
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