Relectura de reptes +FUTUR

Aterratge del Projecte
+FUTUR a l’Agenda 2030:
Compromisos d’avui
per al futur immediat
Fomentem que les organitzacions s’involucrin amb la
consecució dels objectius de desenvolupament sostenible
i ho incorporin en la seva estratègia.
S’ha fet un exercici per encaixar els temes treballats en l’aterratge del projecte + FUTUR
amb l’Agenda 2030, establint un seguit de compromisos per cadascun dels objectius.
Aquest exercici ha estat elaborat amb la participació del Consell Assessor de
Responsabilitat Social format per 11 entitats de La Unió.
S’han diferenciat tres nivells d’objectius:
•

5 objectius directament implicats amb les organitzacions socials i sanitàries: Salut,
Coneixement, Treball, Innovació i Gestió amb propòsit.

•

4 objectius instrumentals mitjançant els quals es realitzen les accions: Igualtat, Espais
amables, Responsabilitat, Aliances.

•

8 objectius que tenen impacte en les persones com en l’entorn: reducció de les
desigualtats, pobresa, energia, acció climàtica, etc.
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Aterratge del Projecte +FUTUR a l’Agenda 2030:
Compromisos d’avui per al futur immediat

33 Compromisos
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QUÈ
ODS

Compromisos +FUTUR vinculats amb els ODS
SALUT I BENESTAR

•
•
•
•
•

Facilitar l’accessibilitat dels serveis superant barreres culturals, socials i
de vulnerabilitat i aprofitar les noves tecnologies per apropar l’atenció.
Promoure la Salut Digital com a oportunitat per avançar cap a una
atenció més preventiva, predictiva, personalitzada i de proximitat,
alhora que més segura i sostenible.
Promoure un enfocament biopsicosocial de les persones i la
continuïtat assistencial a través d’equips interdisciplinars que
garanteixin la integració de serveis.
Dur a la pràctica el model d’atenció centrada en la persona,
acompanyant-les, donant-li suport, fent-les participar junt amb la seva
família en la presa de decisions respecte la seva vida, des de les
vessants de l’atenció emocional, sanitària i social.
Disposar de models per incorporar l’aportació de valor en els resultats.

EDUCACIÓ DE QUALITAT

•
•
•

Promoure sistemes d’informació i accions que potenciïn l’apoderament
dels professionals en la presa de decisions clíniques i, l'apoderament
del pacient i les famílies a través d’un procés de decisions compartides i
d’autoresponsabilització de la seva salut.
Desenvolupar accions formatives per a tots els professionals de les
organitzacions i al llarg de tota la vida laboral.
Disposar d’una estratègia de foment i retenció del talent.

TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

•
•
•
•

Incorporar a la plataforma dels convenis laborals i els pactes d’empresa
compromisos de millora per un treball segur, digne i estable.
Promoure el treball digne també en la empreses de serveis externs.
Incorporació de nous perfils professionals i optimització de rols per
obtenir el màxim valor de cada professional.
Treball inclusiu.

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ, INFRAESTRUCTURES

•
•
•

Gestionar dintre l’organització la cultura de la innovació orientada a la
millora directa de l’atenció a les persones.
Promoure l’ecosistema territorial de promoció industrial i reconversió
econòmica envers el sector salut i social.
Avaluar la innovació des d’un punt de vista col·laboratiu i compartit.

PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

•
•
•

Incorporació de l’ètica i l’humanisme en la presa decisions
Realitzar projectes de compromís social amb projectes d’interès
col·lectiu.
Compromís en el retorn social i transparent dels resultats de la bona
governança i gestió de les organitzacions.
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COM
ODS

Compromisos +FUTUR vinculats amb els ODS
IGUALTAT DE GÈNERE

•
•
•

Garantir la igualtat d’oportunitats d’accés en els llocs de treball i en
posicions de direcció i governança.
Desplegar amb transparència les accions dels Plans d’igualtat.
Impulsar els valors dels nous lideratges, especialment els del lideratge
femení.

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

•
•

Disseny d’espais i entorns amables, amb una gestió sostenible i un ús
eficient dels recursos naturals amb accés a zones verdes i espais
públics segurs, inclusius i accessibles.
Organitzacions líquides, integradores, centrades en les persones i
obertes a la comunitat.

CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

•
•

Contractació responsable.
Traslladar els compromisos de RSC als proveïdors de serveis de les
organitzacions.

ALIANÇA PELS OBJECTIUS

•
•

Promoure partenariats de coneixement, recerca i innovació, i de treball
en xarxa amb la participació dels grups d’interès.
Escolta activa i incorporació en la presa de decisions dels grups
d’interès de la comunitat.

IMPACTE
ODS

Compromisos +FUTUR vinculats amb els ODS

•

•
•
•
•
•
•

Potenciar programes comunitaris proactius i preventius per actuar en
el conjunt de determinants socioeconòmics de la salut de les persones
(el 80% dels determinants de salut no depenen del sistema sanitari) i
participar en les actuacions territorials vinculades amb la salut en totes
les polítiques (PINSAP).
Identificar col·lectius vulnerables i promoure l’activació d’un codi
social.
Promoure plans de mobilitat sostenibles per a professionals
(teletreball) i per a pacients (teleassistència).
Disposar d’un sistema d’eficiència energètica, reduir el consum de
l’aigua.
Promoció de la reducció i reciclatges de residus i el reaprofitament de
materials.
Gestió sostenible dels espais i amb conscienciació en relació al canvi
climàtic.
Vinculació amb els objectius 1, 2, 3, 4, 5 i 8.
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