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CRITERIS ORIENTADORS 

 

Què entenem per criteris orientadors? 

Entenem per criteris orientadors, “Els principis i valors que es refereixen a la manera de pensar, 

actuar i prendre decisions de la Fundació en matèria de direcció de persones. Defineixen el 

model de relació amb els col·laboradors (treballadors i voluntaris). Són una guia per a aquelles 

persones que dirigeixen o coordinen equips de treball, i un marc de referencia que inspira i 

promou el compromís de tots els membres de l’organització amb la missió i els valors”. 

 

CRITERIS GENERALS 

1. La importància de les persones per a la FFHS 

El respecte a les persones i la plena consciència de la importància decisiva de la seva 

contribució per a l’assoliment dels objectius de la Fundació són els fonaments de les polítiques 

de personal. 

 

 Què espera la Fundació dels seus empleats: 

La Fundació aspira a tenir persones motivades pel compromís de treballar per la transformació 

de la societat, que s’identifiquin amb el seu ideari, missió i valors inspirats (arrelats) en la 

tradició cristiana.  

Espera també un exercici responsable de les funcions encomanades dutes a terme amb la 

dedicació, iniciativa, autonomia i flexibilitat que l’activitat requereixi i amb un genuí esperit de 

companyonia i treball en equip.  

 

 Quin es el compromís de la Fundació amb els seus empleats 

La Fundació es compromet a  

 actuar amb coherència amb els valors declarats, vetllant per l’arrenglerament de tots els 

grups d’interès amb la missió, i procurant el millor equilibri possible entre les contribucions 

esperades dels empleats i els recursos disponibles. 

  

 crear les condicions que permetin que tots els col·laboradors se sentin partícips d’un 

projecte en comú, amb unes polítiques que promoguin la claredat en la definició de 

funcions i responsabilitats, la comunicació, la participació, la igualtat d’oportunitats en tots 

el àmbits i el desenvolupament professional. 
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 Facilitar en la mesura que sigui possible la conciliació de la vida professional i personal i la 

qualitat de vida laboral (condicions i entorn: relacions de  companyonia, accessibilitat dels 

caps, informació)  

  

2. La nostra forma de treballar i relacionar-nos 

 

 Les relacions entre els col·laboradors es basen en el respecte i la mútua confiança. 

Partint d’aquestes premisses, tot membre de l’organització ha de sentir-se lliure per a 

expressar les seves opinions i fer suggeriments. S’establiran els canals adequats per 

afavorir-ho. La comunicació interna ha de facilitar l’accessibilitat i transparència de la 

informació i que tot-hom pugui tenir una visió global de l’organització.  

 

 La Fundació procurarà operar amb un model organitzatiu que clarifiqui 

responsabilitats i relacions, faciliti el coneixement de les funcions dels demés  i 

promogui la cooperació, fent que qualsevol empleat pugui percebre la connexió entre 

la seva tasca i la missió. 

 

 La Fundació promourà també la participació i la creació d’espais i moments per 

compartir els resultats i conèixer l’avenç dels projectes més rellevants, generant les 

condicions que animin a presentar propostes de millora en la qualitat dels serveis 

prestats i dels processos interns.  

 

3. La nostra forma d’avaluar i reconèixer la contribució dels col·laboradors 

 

 L’esforç dels que participen en la missió i els objectius de la Fundació ha de ser 

reconegut i remunerat adequadament. Els col·laboradors de la Fundació han de poder 

saber quina valoració fa la direcció de la seva contribució.  Es crearan els mecanismes 

per a fer una avaluació curosa de la contribució i proporcionar un feedback que 

permeti conèixer i comentar els resultats assolits i, en cas necessari, identificar 

possibles àrees de millora.  

 

 S’entén que la remuneració te una component econòmica però també una component 

intrínseca, lligada a factors com l’oportunitat de fer una tasca enriquidora, plena de 

sentit i reconeguda. La política salarial de la Fundació aplicarà els principis d’equitat 

interna, no discriminació, i vinculació a mètodes objectius i transparents de valoració 

dels llocs de treball.  

 

 Les formes clàssiques de retribució variable no es consideren ajustades a la cultura 

organitzativa de la Fundació. Es promouran, però, altres formes de reconeixement que 

reforcin la capacitat d’atreure i retenir persones amb talent i la identificació amb 

l’entitat i els seus valors.   
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4. La nostra forma d’incorporar nous col·laboradors 

 

 Les incorporacions de personal tan remunerat com voluntari es faran amb criteris que 

contemplin prioritàriament la qualitat humana de la persona, la seva capacitat i 

qualificació per a acomplir les funcions i objectius del seu lloc de treball, i la motivació i 

identificació amb l’ideari i la missió de la Fundació. Els criteris d’incorporació de 

personal remunerat es basaran en la necessitat real del lloc de treball convenientment 

justificada i requeriran l’aprovació de (Patronat i/o Equip de coordinació general) 

  

 Tota nova incorporació inclourà un pla d’acollida, ajustat a les funcions i 

responsabilitats del lloc a cobrir, que asseguri una òptima adaptació a la cultura 

organitzativa de la fundació i l’adquisició dels coneixements necessaris sobre els 

processos interns rellevants de la Fundació i del seu àmbit específic de treball. 

 

 En matèria contractual, s’aplicarà la legislació vigent en cada moment interpretada 

amb criteris ètics 

 

5. La nostra forma de promoure el desenvolupament professional dels col·laboradors 

 

 La Fundació concep la formació i també la pròpia feina com eines que afavoreixen la 

integració dels nouvinguts i la millora dels coneixements i competències necessàries 

per fer en tot moment una feina de la màxima qualitat i adaptar-se a les noves 

metodologies, tecnologies i formes de treball que puguin anar-se desenvolupant al 

llarg del temps. 

   

 L’atenció al desenvolupament personal i professional dels col·laboradors es 

completarà amb altres actuacions com la mobilitat funcional o la creació de 

mecanismes que facilitin l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques. En tot cas, 

s’espera que els col·laboradors de la Fundació tinguin interès en formar-se de manera 

continuada.   

  

 El disseny de les accions formatives tindrà cura de la necessària integració dels 

diferents nivells de la fundació i, en la mesura que sigui possible, de l’avaluació del seu 

impacte en l’organització. 

 

6. La nostra forma d’entendre el voluntariat 

 

 El voluntariat es un component intrínsec de l’equip operatiu que actua com a element 

complementari i enriquidor de les seves tasques. Es també una forma d’impulsar la 

contribució de la societat civil en les finalitats i tasques de la Fundació. L’actuació 
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respecte a aquest col·lectiu ha de ser coherent amb aquesta consideració i es tradueix 

en 

a. Encomanar activitats d’acord amb el perfil de les persones voluntàries 

b. Tenir cura de l’acollida, formació i integració del nous voluntaris 

c. Seguir, avaluar i reconèixer la seva tasca, per tal de mantenir la motivació 

d. Mantenir-los informats de les activitats, canvis,   que siguin rellevants per a la 

seva tasca de col·laboració.   


