MISSIÓ, VISIÓ, VALORS I OBJECTIUS DE GRUPDEM
Societat Cooperativa Catalana Limitada

MISSIÓ
Grupdem sccl és una cooperativa de treball associat, sense ànim de lucre, creada el
1971 i formada per professionals que uneixen els seus coneixements i esforços en el
camp de la iniciativa social. La nostra missió és millorar la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius en risc d’exclusió social. Per
tal d’assolir-la gestionem centres ocupacionals, un centre especial de treball i un servei
de suport a la llar l’objectiu de les quals es afavorir la inclusió social i laboral de les
persones que hi assisteixen.

VISIÓ
Volem implementar projectes que afavoreixin la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual, que es distingeixin pel valor social i per la influencia per
transformar l’entorn centrant-nos en les següents àrees:

Serveis de formació, orientació i inserció sociolaboral
Serveis d’acolliment residencial
Creació de noves línies de negoci i serveis relacionats amb el Centre Especial de Treball
Altres projectes que atenguin necessitats específiques de les persones amb DI
VALORS
Compromesos amb les persones, actuant amb coherència i prioritzant les necessitats
de les persones que atenem i reivindicant el drets de les persones amb discapacitat.

Responsabilitat social, som una entitat sense afany de lucre que prioritza la finalitat
social en les seves activitats i objectius.
Filosofia cooperativa, som una cooperativa sense afany de lucre i com a tal adoptem
els seus principis; participació voluntària i oberta, gestió democràtica, participació dels
socis, autonomia i independència, educació i formació, cooperació entre cooperatives,
interès per la comunitat.

Transparència i rendició de comptes, portem a terme una gestió transparent,
informant de manera periòdica als grups d’interès interns i externs.
Competitivitat, entenent la competitivitat com la provisió d’una oferta de qualitat dels
nostres productes amb el valor social afegit i l’atenció acurada i propera amb els nostres
clients.

Desenvolupament sostenible, portant a terme una gestió empresarial que busqui la
satisfacció de les necessitats socials garantint la continuïtat de l’organització,
mantenint l’equilibri entre creixement econòmic i retorn social.

OBJECTIUS GENERALS
□

Millorar la qualitat de vida de les persones que assisteixen als nostres centres.

□

Afirmar-nos com una empresa solvent i competitiva sent fidels als nostres objectius
socials

□

Influir socialment per aconseguir majors cotes d'inclusió social dels col·lectius que
atenem.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
□

Crear llocs de treball en el Centre Especial de Treball

□

Aconseguir el pas d'usuaris del CO al CEE

□

Millorar la formació de les persones amb discapacitat que atenem per aconseguir la
seva inserció en el mercat de treball.

□

Treballar les habilitats personals, millorant les competències personals i socials
afavoridores del desenvolupament.

□

Promoure activitats que impliquin la participació en la vida comunitària d'usuaris /es
en entorns normalitzats i integrats.

□

Sensibilitzar la comunitat sobre els drets de les persones amb discapacitat.

□

Contribuir a millorar la situació material dels nostres usuaris / es i famílies, creant
llocs de treball per una part i per l'altra assessorant sobre prestacions econòmiques,
avantatges fiscals, provisió de serveis, ajudes.

□

Proporcionar un entorn estable i predictible als nostres usuaris / es donant suport en
la gestió de les emocions, acompanyant els estats d'ànim, promovent la resolució
dels conflictes.

□

Fomentar estils de vida saludables, promovent la nutrició adequada, potenciant
l'esport i la mobilitat.

