Assemblea General
Defineix

Acorda
els compromisos

la posició de la Creu Roja Espanyola
per al proper període

d’actuació amb l’objectiu d’estar
cada cop més a prop
de les persones.

2015
2019

Una organització humanitària de caràcter voluntari,
fortament arrelada a la societat, que doni respostes
integrals a les persones vulnerables des d’una
perspectiva de desenvolupament humà i comunitari
reforçant les seves capacitats individuals en el seu
context social.

¿Com

volem ser
els propers anys?

Estar cada cop més a prop de les persones
vulnerables en els àmbits nacional i internacional,
a través d’accions integrals, realitzades
essencialment per voluntariat i amb una àmplia
participació social i presència territorial.

Què

Per a qui treballem?
Persones i famílies
afectades per la crisi
Facilitant-los el suport
necessari perquè puguin
superar la crisi.

Infància
Afavorint la igualtat d’oportunitats
eliminant barreres i educant.

Persones grans, en situació
de dependència i cuidadores
Afavorint-ne la permanència en el
domicili i un envelliment actiu i saludable.

Joves
Persones immigrants
i refugiades
Assegurant l’atenció humanitària
i contribuint a la seva integració
social.

pretenem
aconseguir?

Activant-los per enfortir-los l’autonomia
i el desenvolupament personal.

Persones en situació
d’extrema vulnerabilitat
Pal·liant les necessitats anímiques
i materials de les persones que es
troben en situacions extremes.

Dones en dificultat social
Proximitat

Voluntariat

Analitzant les realitats en
l’entorn més proper a les
persones.

Amb un voluntariat que
actuï com a agent de canvi i
transformació.

Orientació a
la persona
Situant les persones en el
centre del nostre compromís
humanitari.

Donant el suport necessari a les dones
que es troben en situacions de gran
vulnerabilitat i en especial a les que
pateixen violència de gènere.

Persones amb addiccions

Participació

Prevenint, pal·liant i reduint els danys.

Impulsant nous escenaris de
participació i col·laboració
amb l’objectiu d’intensificar
el nostre ideari humanitari.

Vincle
Evidenciant el nostre
compromís i proximitat amb
les necessitats, interessos i
capacitats de les persones.

Persones amb diversitat
funcional
Contribuint a que puguin
desenvolupar les activitats
quotidianes sense dificultats i en
igualtat de condicions.

Com

Orientació
comunitària
Buscant la cooperació i la
relació amb altres actors de
la societat.

volem
fer-ho?

Persones afectades pel VIH
Reduint el nombre de persones afectades
donant suport a les persones seropositives
i lluitant contra l’estigma.

Coresponsabilitat
Compartint responsabilitats,
projectes i serveis i afavorint el
treball en xarxa.

Innovació
Generant mitjançant la
investigació solucions creatives
i sostenibles als problemes de
les persones.

Què
farem

Bon govern

Persones privades de llibertat

Assegurant un model
d’actuació institucional basat
en la integritat, austeritat,
transparència i responsabilitat.

Afavorint la reinserció social i facilitant
la reparació de danys.

Resposta
integral

Eficàcia
i eficiència

Persones en
situació d’atur

Desenvolupant accions integrals
que donin resposta a les
necessitats de les persones.

Agilitzant i simplificant
processos per aconseguir
una organització més àgil,
forta i sostenible.

A través d’iniciatives d’activació laboral,
millorant l’ocupabilitat, facilitant l’accés
al mercat laboral i donant suport a
iniciatives d’autoocupació.

Socors i emergències
Disposant de capacitats per fer front a les
emergències de diferents tipus i nivells en
coordinació amb les autoritats competents
en cada cas.

en aquests
quatre anys?

2015
2019

Salut - Població en general
Formació
Millorant les competències i
habilitats de les persones.

Des dels nostres principis i valors
Promovent la difusió del Dret Internacional
Humanitari i els Drets Humans, augmentant
la nostra cohesió entorn els nostres
Principis i Valors Fonamentals i impulsant la
nostra capacitat d’influència a través de la
Diplomàcia Humanitària.

Una Creu Roja
En aliança amb la societat
Impulsant el paper del voluntariat com a element
de resposta i estímul a la participació, cooperació i
solidaritat ciutadana, aconseguint ser referents en la
promoció, capacitació i educació en els àmbits de la
salut i el socors i les emergències, i potenciant les
xarxes i aliances com a elements de transformació
social.

En resposta a les situacions
de vulnerabilitat
Adaptant les nostres actuacions als canvis i
demandes socials, potenciant un enfocament
integral de la intervenció i reforçant, tant
la vessant preventiva com la dimensió
transformadora.

compromesa
En constant evolució
Enfortint la nostra xarxa territorial, diversificant
les fonts de finançament, millorant el model
de gestió i aprofundint en la millora de la
transparència, el bon govern i la rendició de
comptes com a aspectes clau per garantir la
confiança de la població cap a la Institució.

Cooperació internacional
Traslladant el nostre compromís
solidari a les poblacions més
vulnerables d’altres països.

A través de la prevenció i promoció
d’hàbits saludables.

Medi ambient
Intervenint perquè el deteriorament
mediambiental no afecti les persones
vulnerables i contribuint a la millora de
l’entorn natural.

Estudis i innovació social
Millorant l’atenció de les
persones a partir de l’anàlisi i el
coneixement de la situació de
les persones usuàries.

