L’educació en valors per potenciar el desenvolupament personal i humà a la infància i
adolescència, és l’objectiu principal de la Fundació BIOT, que desenvolupa la seva
activitat basant-se en el respecte cap als principis ètics.
Aquests principis governen les accions de la Fundació i de tots els membres de l’equip
directiu, administratiu i executiu. I, també, de les relacions de l’entitat amb els seus
col·laboradors.
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1 | DRETS DELS INFANTS

5 | SIMBIOSI

La Fundació ajuda a promoure els drets
fonamentals dels infants, reconeguts i
expressats
en
convencions
internacionals relacionades amb la
infància, aplicant el principi que un nen
o nena és una persona per dret, que té
drets i que pot fer valer aquests drets.
A més, posa especial èmfasi en la
protecció del dret a l’educació com a
eix central de la seva activitat.

Allà on sigui possible, la Fundació
busca sinèrgies amb col·laboradors
locals, incloses autoritats, empreses,
organitzacions i associacions locals.

6 | SOLIDARITAT
La Fundació aplica i promou el principi
de la solidaritat en un esperit de
cooperació desinteressada.

2 | PARTICIPACIÓ
Quan s’idea, s’organitza o es dirigeix
qualsevol activitat, la Fundació escolta i
té en compte adequadament als
beneficiaris dels seus projectes,
sobretot pel que fa a identificar les
seves necessitats i idear solucions.

7 | RESPECTE
La Fundació respecta, en tot moment,
les creences, tradicions i costums dels
països on està activa, i no discrimina
de cap de les maneres, inclòs en funció
del gènere, creences religioses,
afiliacions polítiques o estatus social.

3 | INDEPENDÈNCIA
La Fundació s’assegura que els seus
projectes no deixin els seus beneficiaris
en situació de dependència. En canvi,
s’assegura que els beneficiaris rebin
eines que els permetin tenir cura d’ells
mateixos i seguir endavant.

4 | DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
La Fundació dissenya els seus
projectes i programes perquè tinguin un
impacte continu durant i després de la
finalització d’aquests, així com perquè
tinguin respecte per l’entorn i unes
condicions apropiades de treball.
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8 | IGUALTAT DE GÈNERE
Les organitzacions al terreny de la
cooperació per al desenvolupament
indiquen que homes i dones no
disposen dels mateixos drets ni
oportunitats. Tenint això en compte, la
Fundació utilitza els seus programes
per promoure activament i empoderar
les dones.

9 | EFECTIVITAT
Per tal d’assegurar una òptima
assignació de recursos a les causes
que la organització promou, la
Fundació avalua l’efectivitat tant dels
seus projectes com de la seva direcció i
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gestió, aplicant millores sempre que
sigui possible.

10 | INTEGRITAT
La Fundació actua d’una manera
imparcial i justa. S’assegura que les
seves
accions
són
plenament
independents de la política i lliures de
qualsevol conflicte d’interès. A la
vegada, nega qualsevol donació de
col·laboradors que facin activitats que
siguin incoherents amb els objectius i
valors de la organització, particularment
els que fan referència a l’explotació
infantil. També refusa qualsevol forma
de corrupció.
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11 | TRANSPARÈNCIA
La Fundació és plenament responsable
amb les seves obligacions respecte als
seus
donants,
patrocinadors
i
col·laboradors, així com amb la
societat.
L’entitat
assegura
transparència respecte l’origen dels
seus fons i la manera com aquests fons
són utilitzats.
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