RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La nostra entitat té el compromís d'anar integrant els grans reptes que ens planteja la
societat. Avançar cap a una competitivitat sostenible i socialment responsable
és un repte d’excel·lència per a les millors empreses.
El nostre compromís es materialitza en accions del dia a dia. Som un centre compromès
amb el medi ambient.
Desenvolupem diferents accions i activitats en l'àmbit de la responsabilitat social
empresarial.

EQUIP HUMÀ:
Acord amb diferents entitats de contractació de serveis per complir amb la Llei Lismi (http://www.lismi.es/).
Millores en les mesures de conciliació familiar i adhesió al I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció
primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental.
Millores contínues de l'espai de treball
Crear i mantenir ocupació estable i de qualitat
MEDIAMBIENT:
Ús de tòners reciclables: Els cartutxos utilitzats es dipositen en caixes de cartró i son recollits quinzenalment per CATIM
Reciclatge de piles: Disposem d'un contenidor de recollida a l'entrada del centre.
Reciclatge paper i cartró: Reduïm l'ús del paper amb totes les noves tecnologies. Gestionem la recollida de paper per destuïr amb la
Fundació Josep Trueta, i reciclem el cartró dipositant-lo als contenidors de recollida gratuïta de l'Ajuntament.
Residus sanitaris: Gestionem la recollida setmanalment amb CESPA
Reciclatge de fàrmacs: Son recollits per l'entitat Fundació Josep Trueta
Estalvi d'energia: Intal·lació de detectors de moviment per evitar l'ús de llum en sales o consultes buides. Climatització programada per
hores i temperatura.
Centre sanitari lliure de mercuri

COMPROMÍS SOCIAL:
Ens hem adherit a la xarxa catalana de promoció de la responsabilitat social corporativa Respon.cat (http://www.respon.cat/)
Col.laborem amb diferents entitats socials: Càritas, Osona contra el càncer, Fundació Josep Trueta, ADFO, Calandra
Participem en actes solidaris : Banc de Sang, Marató TV3...
Organitzem actes solidaris: Onco-cursa en benefici d'Osona contra el càncer
INTEGRACIÓ AMB LA COMUNITAT:
Educació sanitària: Tallers i activitats dins del marc de Salut Comunitària. Treballem la salut amb grups de pacients. Pacient expert. Programa
Salut i escola.
Canals de comunicació: xarxes socials, pantalles de televisió, web, revista "fer Salut", informació en format cartell per tot el centre.
Fomentar l'enxarxament amb la comunitat
Contribuir a la millora i impuls de l'entorn sòcio-cultural

