
 

 

 

POLÍTICA DE QUALITAT 
 

A Projecte Home Balears tenim la Missió de prevenir, atendre i donar resposta als 

problemes generats per les addiccions a la Societat Balear mitjançant la 

investigació i el desenvolupament de programes de prevenció i teràpia que, unint la 

intervenció individualitzada i grupal, ofereixen una alternativa eficaç i adaptada a 

les persones afectades per una addicció i al seu entorn familiar, per aconseguir la 

seva autonomia, creixement personal i una adequada integració sociolaboral. 

 

I tenim per Visió ser un referent europeu i el primer referent per a la societat 

Balear en matèria de prevenció i tractament de les addiccions. Ser l'ONG de Balears 

reconeguda per una millor gestió: transparent, responsable, professional i eficaç 

recolzada en els nostres valors. 

 

Alhora som conscients que aquesta tasca ha de realitzar-se amb eficàcia i 

transparència. Per això, no hem dubtat a dotar-nos d'instruments de gestió que ens 

ajudin en l'esforç de millora diària que suposa l'assoliment del nostre objectiu. 

 

Per aquest motiu, a més de la formació constant i permanent dels nostres 

professionals, en la història de Projecte Home Balears s'ha procedit a la realització 

d'auditories, que es concreten en: 

 

- Auditoria externa anual dels nostres comptes 

- Auditoria externa anual de caràcter organitzatiu 

- Auditoria externa anual de caràcter terapèutic 

 

Ara incorporem un sistema de gestió de la qualitat, que a Projecte Home Balears es 

fonamenta en: 

 

•  Reforçar els valors més elementals de la filosofia de Projecte Home amb la 

contribució de la qualitat. 

 

•  Comprendre les necessitats actuals i futures de les parts interessades, amb 

el propòsit d'aconseguir la seva satisfacció i anticipar les seves expectatives 

canviants. 

 

• Definir, entendre i gestionar els processos de manera satisfactòria, per tal 

d'assolir els objectius globals. 

 

•  Implantar la millora contínua com un objectiu permanent de Projecte Home 

Balears. 

 

•  Impulsar la implantació de la política i objectius de qualitat tenint en 

compte que la qualitat és una tasca comuna a totes les àrees de 

l'organització i, per tant, involucrant a tot el personal en la consecució dels 

objectius de qualitat. 

 



 

 

 

•  Fomentar i donar suport a la implantació del model EFQM (European 

Foundation for Quality Management) com a eina de gestió i de generació de 

plans de millora. L'excel·lència dels resultats s'aconseguirà mitjançant la 

participació i compromís de totes les persones en la millora permanent dels 

processos. 

 

 


