CODI ÈTIC DE L’ASSOCIACIÓ ENTRESOL
Article 1.- Entresol, Associació per l’habitatge i la discapacitat
intel·lectual, té per objecte actuar com “un viver de projectes
d’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual, sense
adquirir-ne la titularitat ni assumir-ne la gestió, sinó donant als seus
familiars i tutors un suport efectiu, pràctic i decisiu perquè els seus
fills o persones tutelades puguin tenir un habitatge que els asseguri
una vida al màxim d’autònoma possible.
Article 2.- Totes les activitats que s’acordin i es desenvolupin
estaran dirigides a la materialització de l’objecte de l’Associació,
amb el màxim respecte als Estatus de l’Associació.
Article 3.-Tots els esforços s’aplicaran a la consecució de l’objecte
de l’Associació, amb la màxima eficiència i professionalitat.
Article 4.- Els recursos que disposa l’Associació seran administrats
amb austeritat i dirigits per aconseguir un servei de qualitat a tots
els usuaris dels serveis que s’ofereixen.
Article 5.- Les activitats i l’administració del patrimoni de
l’Associació es portaran a terme amb criteris de transparència,
donant-ne compte periòdicament als socis i a l’Administració quan
ho requereixi.
Article 6.- Les activitats de l’Associació i l’actuació dels seus
òrgans de govern es portaran a terme respectant tots els drets que
assisteixen a les persones usuàries dels serveis i de llurs famílies.
Article 7.- Sempre es tindran en compte, prioritàriament, en el
desenvolupament de les activitats, les necessitats individuals de

cada usuari beneficiari dels serveis.
Article 8.- L’actuació de la Junta es sotmetrà al control dels socis i
sempre donarà compliment a les decisions aprovades per
l’Assemblea.
Article 9.- Tots els convenis i contractes que se signin amb tercers
ho seran per a dur a terme l’objecte social, i hauran de respectar
aquest codi ètic.
Article 10.-Totes les actuacions que s’acordin i es portin a terme
per tal de desenvolupar l’objecte social seran respectuoses amb els
principis de diversitat, pluralitat, inclusió, igualtat de gènere i
respecte pel medi ambient.
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