Pla estratègic ACDI
2019-2023

e treball

Esborrany d

Introducció
L’Associació de Direccions Infermeres (ACDI) som una associació que vol
representar a tots els DIRECTIUS i comanaments infermers implicats en
la gestió a Catalunya, peça clau del sistema de salut, per contribuir a la
professionalització de les infermeres gestores.
Som una organització sense ànim de lucre, apolítica i independent, que
vol donar resposta a les necessitats professionals dels directius infermers,
mitjançant accions que estimulin el desenvolupament del talent,
l'experiència, el coneixement i les reﬂexions generadores de valors per
als membres de l’associació.

Missió, visió i valors
Missió –
Ser un ens de representació de totes les Direccions i comandaments implicats en la
gestió infermera des de qualsevol dels seus àmbits, per inﬂuir en les decisions en les
polítiques de salut.
Visió –
Ser l’associació referent de les Direccions i comandaments implicats en la gestió
infermera. Posicionant-les com a referents del sistema de salut. Ser un òrgan
consultiu per a l’elecció de Direccions Infermeres.
Valors –
Lideratge: ser un referent per al col·lectiu gestor infermer.
Participació: ser un espai d’interacció activa del col·lectiu al que representa.
Creativitat i il·lusió: ha d’avançar i ser un referent de prestigi per al col·lectiu al que
representa.
Transparència: informar constantment de l’execució de les seves accions.
Compromís: aconseguir sentiment de pertinença en totes les associades.

Línia
estratègica
1: Lideratge
estratègic

Objectiu
Assolir posicionament i prestigi fent que l’Associació
reflecteixi les necessitats del col·lectiu que
representa mitjançant la presència en llocs de
decisió.
Accions:
-Elaborar un pla de comunicació intern/extern.
-Elaborar una pla de màrqueting.
-Identificar “influencers” que potenciïn la imatge de
marca ACDI.
-Identificar els nostres partners i stakeholders.
-Identificar sinèrgies i establir aliances estratègiques
amb partners ben posicionats.
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Línia
estratègica 2:
Governança
infermera

Objectiu
Influir en el disseny i en l’aplicació dels models
sanitaris, polítiques de salut i d’altres polítiques
relacionades per aconseguir millors resultats de
salut.
Accions:
-Pactar amb els responsables polítics la presència de
les gestores infermeres en les taules de decisió.
-Desenvolupar i difondre eines de gestió infermera.
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Línia
estratègica 3:
Diversificació

Objectiu
Identificar i diversificar les oportunitats de generar
ingressos per aconseguir els objectius de l’ACDI.
Accions:
-Segons les necessitats del col·lectiu, desenvolupar
accions formatives en diferents formats.
-Elaborar projectes, xarxes i programes alineats amb
la missió de l’ACDI.
-Augmentar la base d’associats.
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