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La Fundació Àmbit Ecologia Emocional, projecte
amb 21 anys de vida, és una entitat sense ànim
de lucre que treballa per donar una resposta
seriosa i creativa al repte actual del creixement
personal i l’educació emocional en totes les
etapes de la vida.
Es va fundar en 1996 a Barcelona per un grup de professionals
del món de la psicologia, l’empresa, la comunicació, del món educatiu i el treball amb grups.
Una característica important de Fundació Àmbit Ecologia Emocional és la generositat dels professionals i persones que fan possible
el projecte. Durant 15 anys el 100% de la nostra activitat ha estat
basada en la donació, compromís i voluntarietat. Tots els professionals han estat donant, i ho segueixen fent, temps i coneixements
que comparteixen per al BÉ SOCIAL.
Actualment seguim mantenint i protegint aquest tret tan especial
que ens caracteritza amb l’INSTITUT DE CREIXEMENT PERSONAL i l’INSTITUT DE RECERCA EN ECOLOGIA EMOCIONAL I CP
que constitueix un 60% de la
nostra activitat a més del 40%
restant del IEE Institut Ecologia
Emocional que ofereix programes especialitzats en Gestió
Emocional dirigits a experts i
organitzacions.

El nostre codi ètic
MISSIÓ

VISIÓ

Acompanyar els processos de creixement emocional i ètic de les persones, per tal que creixin
i es desenvolupin de manera equilibrada i sostenible per poder contribuir a la millora del món.

Ser una entitat referent per a aquelles persones
i organitzacions que vulguin contribuir a la construcció d’un món més lliure, just, solidari i humanitzat; desenvolupant, practicant i compartint els
principis del model Ecologia Emocional.

VALORS FUNDACIONALS

VALORS D’ACCIÓ

Ètica de plantejaments

Transparència

Transparència

Generositat

Rigor i qualitat

Sostenibilitat

Respecte a la llibertat de ser, sentir i fer
(lliure albir)

Responsabilitat individual

Obertura a l’experiència
Foment de la responsabilitat individual
Sostenibilitat
Coherència
Compromís social
Humanisme
Coneixement científic
Ecologia Emocional

Manual de bones
pràctiques
RESPECTE A L’ENTITAT QUE ENS ACULL: FUNDACIÓ AMBIT ECOLOGIA EMOCIONAL
Institut Creixement Personal
Institut Ecologia Emocional
Institut de Recerca en Ecologia Emocional i Creixement Personal
Vetllarem pel bon funcionament de tots els instituts que treballen en el marc de la Fundació.
Tots som Fundació.
Entendrem que les persones que en formem
part som models de referència i representació
de la Fundació. Per tant, és important que donem respostes afectives i efectives a cada una
de les persones que se’ns apropin, de la forma
més individualitzada i personalitzada possible.
Serem part activa i creadora de divulgació i
difusió de totes les activitats programades en
el nostre dia a dia, en les formacions o intervencions que fem, mitjans de comunicació...
Tindrem cura exquisida dels espais que la Fundació disposa tant del seu manteniment i neteja com de cuidar de generar espais harmònics
i sostenibles ecològicament.
Serem respectuosos amb la propietat intel·lectual, i per tant, molt curosos a l’hora d’aportar i
publicar les referències dels autors (EE i altres),
entitats, fotografies no pròpies, etc.

Respectarem tot el material, tot l’aprenentatge
que tenim a la Fundació, sent això sagrat i havent de ser implementat només a la Fundació
i no en el nostre propi lucre.
Serem coneixedors des del compromís personal que hi ha una línia a cuidar com organització: el compromís amb l’ecologia i la naturalesa: en l’ús de materials, en la línia de les
activitats noves que implantem, basant-nos en
el valor de l’austeritat.
Mantindrem la màxima confidencialitat en tota
la informació que tinguem per la nostra tasca.

RESPECTE A LA RELACIÓ ENTRE ELS MEMBRES DE L’EQUIP
Equip de gestió
Formadors i col·laboradors professionals

Vetllarem per mantenir un espai de respecte
emocionalment protegit.
Mantindrem la màxima confidencialitat: el que
es parli en les reunions tant formals com a
informals no serà comentat en altres fòrums
o amb altres persones alienes a l’equip. No
parlarem sobre altres persones que no estiguin presents considerant-se aquest procedir
indegut i contaminador.
Actuarem de forma col·laborativa i amorosa
cercant ponts de diàleg amb els altres.
Actuarem de forma creativa per donar el millor de nosaltres mateixos en programar les
activitats.
Aplicarem la flexibilitat mental en els debats, mirant d’acordar les discrepàncies i transformar-ho
en oportunitats per a créixer conjuntament.
Utilitzarem un llenguatge emocionalment
ecològic. Direm allò que pensem, sentim, volem a la persona oportuna de forma respectuosa i directa i cuidant la nostra autoestima
i la de l’altre. Davant una situació vinguda de
“rumors”, “queixes de terceres persones”,
“crítiques”, “comentaris de passadís”: posar
en dubte, contrastar versions, aplicar la comunicació directa amb els implicats, preguntar i aclarir les coses.

Serem responsables 100% de les tasques
amb les que ens comprometem i que depenguin de nosaltres i ho farem de forma autònoma. Si alguna tasca no la puc fer en el termini
i de la forma acordada es posarà en coneixement de la persona responsable.
Pensarem en l’impacte que tindrà en la resta
de membres de l’equip si jo em responsabilitzo d’algun tema i després no ho compleixo
ni ho comunico i obrarem en conseqüència.
Serem conscient que la sostenibilitat emocional suposa connectar-nos a energies com la
paciència, la calma, la tendresa, l’amor, l’alegria, la gratitud. Són aquestes les emocions
que han de ser la nostra guia en el nostre fer,
no deixant-nos portar per la queixa, l’enveja, la ràbia, la desesperança. Davant els imprevistos, decepcions, problemes, tractarem
d’adoptar una postura d’unió davant l’adversitat, tractant de recolzar-nos i donar-nos
amor i esperança, no infringint-nos i sent
sempre conscients que intersom.
Prioritzarem, davant d’un determinat projecte, la
qualitat del formador/a que ho hagi de fer per
donar la millor resposta i no l’interès particular.

RESPECTE A LES PERSONES I ENTITATS AMB QUI ENS RELACIONEM
Entitats
Alumnes
Voluntaris
Amics de la Fundació
Serem amoroses i excel·lents en el tracte amb
les persones donant resposta a les seves consultes/dubtes/preocupacions en un màxim de
48 hores laborals màxim. Si no fos possible
una resposta en aquest termini se li dirà a la
persona que ho consultem no deixant-la sense
cap informació per part nostra.
Respectarem la confidencialitat d’allò que se’ns
confiï en qualsevol atenció personal que fem.
Agrairem sempre personalment o per escrit
qualsevol aportació tant econòmica, d’expertesa o de temps.
Aplicarem un llenguatge ètic i emocionalment
ecològic en totes les nostres interaccions.
Ens comprometem a respectar amb el nostres
alumnes el model de no implicació emocional.
Respecte als Amics de la Fundació
Som conscients que els amics de la Fundació
constitueixen un puntal de l’activitat que hem
pogut desplegar durant aquests anys gràcies
al seu suport, col·laboració i ajuda de forma
generosa i voluntària.
El nostre objectiu ha de ser posar-los al centre
de tota activitat creant comunitat. Per fer-ho cal
tenir cura de generar espais de trobada.

En qualsevol activitat que programem tindrem en compte als amics com a col·lectiu
preferent de benefici dels nostres programes
i possibles descomptes.

EL NOSTRE CODI ÈTIC
Aquest manual de bones
pràctiques es basa en els principis
de L’Ecologia Emocional que
també regiran la nostra actuació
davant les diferents persones
que assisteixin, col·laborin i/o
visitin la Fundació.
1. Principi de unicitat
2. Principi de realitat
3. Principi de llibertat
4. Principi de responsabilitat
5. Principi de respecte
6. Principi de prevenció
7. Principi de sostenibilitat
8. Principi de creixement paral·lel
9. Principi de coherència
10. Principi d’acció
11. Principi de conservació
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