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INTRODUCCIÓ
L’Associació Vida Significativa va ésser constituïda al gener del
2020 i inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de
Catalunya al maig del mateix any amb el número 67.555. El seus
fundadors compten amb una llarga trajectòria en projectes de
cooperació local i internacional i la constitució i/o participació
d’altres ONGs del mateix sector.
Cal destacar la figura del seu president, amb més de 40 anys
d’experiència desenvolupant projectes solidaris de tota mena i
arreu del món. En el seu llibre “Altruismo: propósito y sentido”, es pot
comprovar la part filosòfica en què es basa l’associació.
L’objectiu principal de l’entitat és motivar perquè el màxim nombre
de persones estiguin compromeses amb elles mateixes i amb la
societat, incorporant la solidaritat a la seva quotidianitat.
Volem transmetre amb el nostre exemple que la vida pot ser més
intensa, més plena, més amorosa i també més divertida. Volem
incidir especialment en els infants i els joves amb la motivació que
les properes generacions s’ocupin de construir un món més
amable, més feliç i més altruista.
Per això, desenvolupem projectes i programes concrets (els podem
veure al nostre web) i convidem a altres persones o entitats a unirse a un estil de vida més satisfactori i treballar plegats per
implantar una solidaritat efectiva i transparent.

VISIÓ I PROPÒSIT
Volem ser una referència per a les persones de totes
les societats perquè els éssers humans visquin
compromesos i feliços, contribuint tant al seu propi
benestar com al col·lectiu.

MISSIÓ
La nostra missió és incidir, sensibilitzar i impulsar a
totes les persones possibles a comprometre’s amb
elles mateixes, per tenir una vida més significativa a
favor del bé comú. Volem que el màxim nombre de
persones iniciïn o consolidin un camí més amable i
solidari perquè estem convençuts que es viu amb
molta més plenitud si incorporem l’altruisme en el
nostre dia a dia. Per això, gestionem iniciatives, oferint
propostes concretes perquè les persones puguin
col·laborar sentint-se útils per a la societat.

VALORS
Vida Significativa és una associació sense ànim de lucre que actua
segons els valors següents:

COHERÈNCIA
Ser íntegres amb els nostres
valors i principis ètics és la
base de la nostra filosofia, del
nostre comportament i les
nostres actuacions.

COMPROMÍS
Insistim en el compromís d’un
acompanyament holístic a
totes les persones que
d’alguna manera o altra són
part de l’associació, amb la
resta de persones d’altres
organitzacions o entitats amb
les que cooperem i, per
descomptat, amb els
beneficiaris dels nostres
projectes.

ALTRUISME I
SOLIDARITAT
El nostre afany és reduir el
patiment de les persones
menys afavorides
socialment i promoure la
felicitat i el benestar de les
persones que tenen les
necessitats bàsiques
cobertes sobradament.

INTEGRITAT
Aspirem al més alt nivell
d’honradesa i de
transparència i a actuar
sempre en l’interès superior de
les persones, prestant una
atenció especial als infants.

OBJECTIUS
Després de dos anys plens d’il·lusió, de molta feina, de mota
col·laboració amb altres organitzacions, d’alguns projectes
consolidats i d’altres en camí, estem decidits a donar un salt de
qualitat i a créixer de forma sostenible però important , mantenint
la nostra filosofia i l’atenció holística i global a totes les persones
relacionades amb Vida Significativa.

PRINCIPALS OBJECTIUS PERÍODE 2022 - 2028
Incrementar de forma considerable el nostre impacte en la
societat i en els mitjans de comunicació per ser una referència en
relació a la felicitat i l’altruisme.
Incrementar el nombre de sòcies i socis i les donacions puntuals
de particulars.
Aconseguir subvencions, tant públiques com privades, per reforçar
els programes actuals i començar-ne d’altres que tenim pendents.
A nivell internacional, la idea és fer més viatges a Hondures i
Senegal per tal d’ampliar els projectes en centres educatius i
centres mèdics i reiniciar la col·laboració amb orfenats del Nepal.
·Reforçar el programa “Abriga” perquè s’ha consolidat d’una forma
espectacular, i seguir creant delegacions a diferents punts
d’Espanya (actualment en tenim per tot Catalunya, Madrid, Sevilla i
Astúries).

OBJECTIUS
Ampliar totes les accions que fem amb la infància de les Cases
d’acollida i els Centres residencials locals, les seves famílies
(biològiques i d’acollida) i educadors; i sumar nous centres
d’acolliment amb els que ja col·laborem.
Augmentar les xerrades de sensibilització en escoles, instituts,
universitats i empreses públiques i privades.
Un altre propòsit és continuar teixint una xarxa comunitària amb
altres associacions, fundacions i organitzacions de tota mena, per
arribar a més persones necessitades i reforçar els vincles amb les
persones d’aquestes entitats.
També volem començar i consolidar el projecte del menjador
social “La Mimosa”, treballant amb associacions de la tercera edat
i oferint menús i atenció holística a totes les persones
beneficiàries.
I, per últim, volem acabar de donar forma i fer realitat el somni
d’un nou model de “Casa d’Acollida 3 generacions” des d’una nova
mirada on convisquin àvies en situació de solitud i/o vulnerabilitat
i mares amb filles i fills en risc d’exclusió social.

COM HO
ACONSEGUIREM
Posant més èmfasi a donar a conèixer tot el que fem, tant a nivell
individual com a nivell de l’entitat.
Donant un salt qualitatiu en l’apartat de xarxes socials i la relació
amb els mitjans de comunicació.
Millorant l’organització interna i incorporant persones vàlides i
amb un perfil determinat a l’equip directiu.
Concretant un compromís de lideratge ferm, amb la idea d’innovar
en els processos estratègics de l’entitat.
Fent un nou plantejament i canvis importants en la nostra web.
Creant un nou logotip que ens representi més i sigui més adient
en els cartells publicitaris i les xarxes socials.
Ampliant les nostres relacions amb altres organitzacions i
presentant els nostres programes a altres fundacions i entitats
públiques i privades.

COM HO
ACONSEGUIREM
Professionalitzant algunes persones i externalitzant professionals
en tasques concretes.
·Creant grups de treballs concrets per a cada projecte i confiar en
les persones que els lideren per a què puguin prendre el major
nombre de decisions juntament amb el seus equips.
·Redactant un nou pla de voluntariat més acord amb la nostra
filosofia, sense perdre de vista que volem seguir acompanyant a
les persones de manera holística i global i acompanyant el seu
projecte vital.

COM HO
VALORAREM
Farem una valoració semestral amb les següents dades i
indicadors:

Nombre de socis, simpatitzants i col·laboradors.
Nombre i quantia de les donacions de particulars i resultat de
les campanyes concretes.
Nombre i quantia de les subvencions o altres donacions d’altres
fundacions.
Increment de programes i projectes amb contractes o
subvencions amb entitats públiques.
Increment de col·laboracions amb altes entitats, organitzacions
i empreses.

COM HO
VALORAREM
Estat dels programes en funcionament i dels projectes futurs.
Nombre total de persones ateses.
Increment de seguidors de les xarxes socials.
Nombre de vegades i importància del mitjà en relació a
l’aparició als mitjans de comunicació.
trobades i enquestes sobre l’estat de salut, benestar i
satisfacció de les persones que ens acompanyen, siguin
voluntaris, col·laboradors o beneficiaris dels nostres programes.
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