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La Missió d'Arrels (Què volem)
Acompanyar les persones sense llar en fases més consolidades d'exclusió, per tal d'aconseguir el major nivell d'autonomia possible,
comptant amb les seves possibilitats i capacitats personals (Atenció).
Donar a conèixer entre els ciutadans la situació en què es troben les persones sense llar (Sensibilització).
Denunciar situacions injustes i aportar propostes que tendeixin a pal- liar o eradicar les causes que generen pobresa i exclusió social
(transformació).

La Visió d'Arrels (Com ho volem )
Arrels Fundació vol:
Aprofundir en la constitució d'un model de treball basat en la proximitat, la
personalització i el coneixement.
Treballar perquè aquest model esdevingui:
Referència en el treball en favor de les persones sense llar
Instrument de transformació social mitjançant el compromís personal i comunitari.

Els Valors d'Arrels
En relació a l'equip de treball volem destacar:
la VOLUNTARIETAT, que l'entenem com gratuïtat, generositat, disponibilitat i treball en equip.
En relació al model de treball destaquem:
la PERSONALITZACIÓ, entesa com a un treball individualitzat a partir de les necessitats, les demandes i les capacitats de la
persona, a partir de l'acompanyament des de la proximitat.
el RESPECTE a la persona, a la seva manera de ser i a la seva història vital, als seus ritmes, al seu procés personal, a les
seves decisions.
"ESTAR AMB" és més important que "fer coses" pels demés. El fet "d'estar", sense presses i exercint l'escolta activa, és el que
aporta qualitat en la intervenció.
En relació a l'objectiu final a assolir ens sembla interessant destacar:
DIGNIFICAR la vida de les persones sense llar, a partir del reconeixement personal i la recuperació dels seus drets i deures.
l'AUTONOMIA, entesa com la capacitat de cada persona per a poder escollir i decidir de la manera més independent possible,
sense condicionaments ni dependències de terceres persones.
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