
Pla Estratègic 2014-2016

Missió / visió / valors

Valors
· Vocació de servei a la societat vetllant per l’ús equitatiu dels recursos
  sanitaris i socials.

· Compromís amb l’atenció a les persones i llurs famílies, com a nucli de la tasca 
  assistencial.

· Promoció de la participació i corresponsabilitat dels usuaris i famílies en el 
  procés assistencial des de l’exercici dels seus drets i deures.

· L’ètica assistencial com a manera de sentir, pensar i actuar, que esdevé norma. 

· El tracte respectuós, digne i empàtic a les persones ateses i les seves famílies 
  basat en un entorn de confidencialitat. 

· La transparència, la cooperació, la veracitat i la lleialtat mútua en la relació
  contractual amb l’administració pública.

· La professionalitat com a eix vertebrador del model assistencial, utilitzant com 
  a instruments el treball en equip, la gestió del coneixement i la millora contínua.

· El reconeixement i la motivació del personal, cercant la satisfacció professional 
  i el sentiment de pertinença a l’organització, com a aspectes fonamentals per a
  acomplir els objectius de l’entitat.

· El respecte mutu, el diàleg, el treball en equip i la transparència entre les
  persones treballadores.

· La protecció del medi ambient amb mesures d’estalvi i eficiència en 
  la utilització dels recursos.

Missió
El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès té com a 
missió: 

· Gestionar i donar serveis d’atenció de salut i social a persones 
  amb pèrdua de l’autonomia personal i/o amb malalties cròniques.

· Fomentar la millora de la salut i el benestar de la població de
  Vilafranca del Penedès i de la seva àrea d’influència, amb vocació 
  de servei públic

· Oferir una atenció professional especialitzada, de qualitat i
  sostenible

· Treballar en col·laboració amb la resta de proveïdors de salut i 
  serveis socials del territori 

Visió
El CSSV vol ser referent en
l’atenció especialitzada a
persones amb malalties cròniques 
i amb pèrdua de l’autonomia
personal, a traves d’un model 
propi de gestió molt  col·laboratiu i 
un model assistencial amb visió 
integral de l’atenció.


