
Política de Responsabilitat Social de la
Fundació Aspros
Bon Govern 
La Fundació Aspros  es compromet a integrar els aspectes socials, ambientals,
ètics i de bon govern en les seves decisions estratègiques i operacionals,
aportant al seu entorn un impacte positiu a través de la millora continua, la
qualitat i la transparència.

Ens comprometem amb les persones ateses i les seves famílies
en oferir un servei basat en el respecte i el compromís, centrat
en el desenvolupament i apoderament de les persones i oferint
oportunitats i suport al llarg de tota la vida. Treballem per la
visualització positiva i la participació plena en societat del
col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn
mental o altres col·lectius amb risc d’exclusió.

Incorporem en la nostra gestió els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l'ONU, per tal de
reduir l'impacte ambiental de les activitats que
realitzem, prevenint la contaminació, reduint el
consum dels recursos i promovent pràctiques
sostenibles en tots els projectes que inicia la
fundació.

Entorn ambiental

Persones professionals
La Fundació Aspros vetlla perquè tot el personal conegui i comparteixi el projecte
comú,  incentivant la comunicació, la participació i el respecte, la igualtat
d’oportunitats, la formació, el bon clima laboral i la seguretat en el treball.
L'entitat promou un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una
ocupació plena, productiva i un treball digne per a totes les persones comptant i
potenciant les seves capacitats.

Ens comprometem a col·laborar amb els proveïdors de forma proactiva,
participativa i oberta, de manera que sigui possible crear valor social i de negoci
de forma compartida.

Empreses proveïdores

Ens comprometem a donar resposta a les necesitats dels clients de forma
eficient i àgil, per mitjà de la millora contínua i de l'atenció centrada en les
persones, tant en els processos com en els serveis que oferim. 

Empreses clients

Ens comprometem a col·laborar amb l'administració, entitats i grups d’interès de
manera responsable, oberta i transparent. Fomentant les aliances
publicoprivades que contribueixin al bé comú i a l’assoliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).

Aliances

Entorn social
Ens comprometem a mesurar l'impacte social de la nostra organització i a
invertir en la comunitat local i col·laborar vers altres entitats, enfortint els
mitjans per implementar i revitalitzar el treball de les associacions locals i
mundials per a un desenvolupament sostenible, treballant alineats i alineades
amb els ODS.
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