IDEARI ASSOCIACIÓ “ in via”
L’Associació “in via”, ubicada a Barcelona des de l’any1953 és una entitat
sense afany de lucre que fidel als seus inicis en la promoció de la persona,
pren el compromís de continuar aquesta tasca: acollir-la i acompanyar-la en el
camí (“in via”) del seu procés vital, estant al costat sense empènyer, ni estirar,
procurant que amb actitud de diàleg, comprensió i coherència la persona que
s’atansa a l’Associació, avanci i maduri en la responsabilitat i es reconegui com
a protagonista de la seva pròpia vida.
Aquesta Associació va néixer, l’any 1897 a Friburgo (Suïssa) i forma part de
l’Association Internacional i de la Federación Nacional d’ACISJF – in via, amb
les que l’uneixen, la forma de treballar centrada en l’acollida de la persona
cercant la pròpia promoció.
L’Associació “in via” durant tots aquests anys de feina ben feta;
- Compta amb Estatut consultiu al Consell d’Europa des de l’any 1974
-. Compta amb Estatut consultiu a l’UNESCO, des de 1985
- L’any 1994 li va ser atorgada la Placa President Macià per les “millores i les
iniciatives de progrés en l’ordre laboral”.
- L’any 1998 és declarada d’Utilitat Pública pel Ministerio del Interior.

- Va obtenir la Certificació segons la Norma de gestió de la qualitat UNE-EN-ISO
9001-2000 (fins 2009), especialment pels cursos de formació laboral que va
realitzar pel Departament de Treball.
- Des de l’any 2003 està a la guia de la Transparència de la Fundación Lealtad,
per la claredat en l’organització i els comptes dels projectes.
- Des de l’any 2003 certifica el Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.
- A l’any 2005 es va adherir a L’ Acord ciutadà per una Barcelona lliure de
violència vers les dones, promogut per l’Ajuntament de Barcelona.
- A l’any 2006 va signar l’Acord per una Barcelona Inclusiva, promogut per
l’Ajuntament de Barcelona.
- L’Associació “in via” com a membre d’ACTAS, Associació Catalana de
Treball amb Suport, va rebre a l’abril de 2010, la medalla al treball President
Macià, en reconeixement a la tasca d’ACTAS per facilitar la incorporació al
mercat de treball ordinari de persones amb discapacitats sensorials, físiques i
intel·lectuals i malalties mentals.
- A l’octubre de 2010, rep la placa commemorativa dels 15 anys de
col·laboració amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Ex-tutelat (ASJTET) de la
Generalitat de Catalunya, per atendre a aquests joves en el seu procés vital.

Formant part de diferents entitats, plataformes, organitzacions,... es a dir,
l’Associació “in via”, aposta pel treball en xarxa creant enllaços de treball
social.
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La missió de l’Associació “in via”, revisada i definida en l’Assemblea del 17 de
desembre de 2009 (Article 2), és: la promoció integral de la persona socialment
més necessitada, especialment fora del seu àmbit familiar, en risc d’exclusió
(pobresa, immigració,...) i/o amb alguna mena de discapacitat psíquica, i/o
malaltia mental en concret els col·lectius d’atenció són: dones; infants
/adolescents; joves i famílies.
Es tracta de que “in via” els acompanyi en el seu procés personal, tot
respectant el seu camí particular, sense cap mena de discriminació . La missió,
tal i com queda recollida en els estatuts, es durà a terme per mitjà d’accions i
serveis diversos per a qualsevol dels col·lectius, entre les quals destaquen:
 acolliment, orientació i informació dels recursos de l’entorn.
 assessorament i acompanyament social, educatiu, psicològic i suport
terapèutic.
 prevenció i gestió dels conflictes, mediació.
 atenció a la violència familiar i de gènere.
 allotjament d’emergència i d’acció educativa.
 formació, orientació laboral per a l’ocupació, accions de treball amb
suport/acompanyament i inserció laboral, sense excloure la constitució
d’empreses d’inserció per a col·lectius amb especials dificultats.
 intervenció comunitària.
 atenció a la dependència.
 formació per a professionals en els àmbits descrits.
 d’altres serveis que es cregui oportú, que s’adeqüin a la missió i que
millorin la tasca desenvolupada, com la recerca, investigació,....
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L’Associació “in via” aporta a aquestes accions una manera peculiar d’actuar:

- Acollir sempre amb credibilitat, creant confiança i afavorint la identitat de
l’altre,
- Orientar, des dels seus interessos i necessitats, facilitant la paraula i l’escolta,
- Allotjar, si s’escau, sense crear dependència, propiciant l’autonomia i el
desenvolupament dels infants i adolescents,
- Formar tenint en compte les pròpies possibilitats, augmentant coneixements
per la seva autonomia,
- Inserir, treballant colze a colze, amb la persona (formació, treball en suport i
inserció),
- Afavorir en cada tasca la prevenció i la gestió dels conflictes.
Per assolir l’acompliment dels objectius previstos en cadascuna d’aquestes
accions, el nostre estil de treball es basa en els següents valors assumits per
tots els professionals de l’Associació “in via”:
- Compromís, amb l’ideari i la missió de l’Associació “in via”, tant des de la
perspectiva de les persones a atendre, com amb la pròpia tasca a realitzar.
- Interès per les persones, acceptació global de la persona amb els seus
conflictes, circumstàncies, possibilitats, dificultats i valors. Sense cap mena de
discriminació.
- Coherència en el plantejament i l’acció de cadascun dels serveis. Fent allò
que hem de fer segons la missió i fent el que diem que fem amb transparència i
qualitat.
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- Empatía posar-se en el lloc de l’altre, sense confondre-s’hi. Acollir i
acompanyar, mai substituir.
- Treball en equip, s’estableix com a metodologia de treball en tots els serveis.
Acceptant postures diferents es construeixen objectius comuns amb la tasca a
realitzar.
En l’ànim de la Junta directiva, de la Direcció i dels equips d’intervenció de
l’Associació “in via” hi ha la voluntat de donar un servei de qualitat a
cadascuna de les persones que entren en contacte amb l’entitat que té, en la
missió i els valors, el motor i la base del treball a realitzar.
Seguint, doncs, els orígens de, la missió i els valors, l’ideari de la nostre
Associació “in via”, es concreta en:

- Creiem en la persona; en la seva possibilitat de canvi i en les seves
potencialitats.

- En la dignitat humana; la solidaritat, la convivència i el diàleg, com acte
empàtic de posar-se en el lloc de la persona que atenem, no en un sentit
merament assistencial o de substituir a la persona per tal d’ajudar-la.
- En la igualtat de drets i d’oportunitats apostant pel reconeixement de l’altre i
de tolerància zero a qualsevol tipus de violència i/o assajament vers els
membres més febles, dones, infants, persones amb discapacitat,...
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- En el respecte a les costums, cultures, enfortiment de la democràcia i justícia
social. Els trets característics de cadascú són un enriquiment de tots i totes en
la interrelació i no causa d’exclusió.
- En una filosofia de treball basada en l’acció. Feina ben dissenyada,
estructurada, organitzada i executada en el dia a dia, per equips
multidisciplinars que són garantia d’una tasca de qualitat, eficaç i eficient.

- En les respostes integrals davant de les necessitats. La persona com un tot
que és, ha de sentir-se acollida en totes les seves necessitats i així ha de
poder, reflexionar sobre les pròpies circumstàncies i escollir el seu camí.

- En la prevenció de situacions; ser proactius. La prevenció i la gestió de
diferents situacions o nous conflictes, és un tret característic en la tasca a
desenvolupar, ja que, no més així, són vàlides les accions que es realitzen des
de l’Associació “in via” en l’atenció a la persona.

- En la transparència de la gestió i de les accions a realitzar. Qualsevol de les
activitats de l’Associació “in via” són transparents en la metodologia de
desenvolupament i en el finançament.
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- En definitiva, creiem en la capacitat de reflexionar i analitzar per poder ser
crítics i transformar la realitat; construir i reconstruir. Així es propicien espais de
treball conjunt en els diferents equips, reunions, supervisió, coordinació amb la
Direcció de l’Entitat,...i molt específicament, és té cura de la formació continua
necessària per la millora de l’atenció.
L’Associació “in via” ha anat adaptant la seva activitat a les necessitats
emergents del seu entorn, amb l’objectiu de donar la resposta adient a les
mateixes, tant en la mena de servei com en la metodologia de treball.

www.invia.cat
twiter:@AssociacioInvia
facebook: associacioinvia@facebook.com
linkedin: Associació “in via”

Barcelona gener 2013
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