Ideari

MISSIÓ

Why és una entitat sense ànim de lucre que treballa per a revolucionar l’educació del nostre país avançant cap a una societat més plena
i conscient. Centrem la nostra acció en el creixement personal i les
relacions humanes com a elements clau d’aquesta transformació.

Creiem i volem una societat conscient en ella mateixa i en tot el que l’envolta. Les
persones que en formem part som conscients de qui som, què ens mou, cap a on
volem anar i què volem aportar en aquesta societat. Ens fem conscients de nosaltres mateixos i, a la vegada, som conscients del nostre entorn i les seves sensibilitats; entenent l’entorn com tot allò que participa de forma directa o indirecta
de la nostra realitat (la família, les amistats, els companys de feina, la natura...).
Creiem i volem una societat responsable, que entén la humanitat com una realitat global de la qual en participa, en forma part i la influencia de manera positiva.
Ens sentim coresponsables de les diferents coses que passen, fem allò que és a
les nostres mans per canviar-les i anar cap a millor. La consciència de societat ens
ajuda a veure que el món depèn de tots i cada un de nosaltres i ens mou a implicar-nos en el nostre entorn; no defugim de les coses que passen al nostre voltant.
Creiem i volem una societat participativa, que en sentir-se responsable s’implica
amb determinació en l’entorn. Una societat que s’organitza col·lectivament i es
mou per canviar de forma activa allò que l’envolta. Les persones en participem
lliurement amb la voluntat d’aportar alguna cosa positiva per generar canvi.
Creiem i volem una societat cooperativa, que posa l’accent a fer les coses en
comú i pel benefici de tots, sense la necessitat de competir entre nosaltres. Una
societat que es marca fites comunes que vol aconseguir de manera organitzada
i aportant el bo i millor de cadascú.
Creiem i volem una societat en plenitud, que busca el benestar en el seu conjunt.
A les persones ens mou fer feliços a la resta, viure en un món millor on tothom hi
té cabuda i tots ens involucrem per fer-lo créixer des d’allò que ens omple.
Creiem i volem una societat madura emocionalment, intel·lectualment i espiritualment. Les persones donem importància a les emocions, les escoltem i som
capaces de gestionar-les. Som madures per a saber afrontar les diferents adversitats i conflictes que se’ns plantegen, no en defugim, al contrari. Aquesta
maduresa ens permet valorar allò que tenim, essent capaços d’expressar-ho i
d’estar-ne agraïts, sense la necessitat d’anhelar allò que no tenim. En definitiva,
les persones tenim un nivell d’autoconeixement i consciència pròpia que influeixen de manera directa a la maduresa global de la societat.
Creiem i volem una societat en relació, que dóna importància i cultiva els vincles
entre les persones. Veiem una societat madura a nivell relacional, que té present
les relacions en el seu dia a dia i les entén com una part d’un tot fonamental per
a poder viure i conviure en pau. Les persones tenim l’anhel d’aprofundir en relacions vertaderes, fonamentades en la confiança i la sinceritat.
Creiem i volem una societat en l’amor, l’amor com a eix vertebrador i motor de
totes les nostres accions, fetes amb i per amor. L’entenem com una entrega incondicional cap als altres, amb la mirada neta per captar l’essència de cada persona.

VALO RS

ACTITUD
Creiem que un somriure és la millor actitud davant la vida.
 ormalment sempre pots veure o afrontar les situacions des de punts de vista molt
N
diferents, adoptar una posició optimista davant la vida ens ajuda en molts moments
a no capficar-nos en alguns problemes, a trobar solucions abans i a gaudir una mica
més de cada moment. Apostem per viure en positiu, buscar el costat bo de les coses
i tenir una mirada d’il·lusió, inquieta i proactiva envers les coses noves que ens anem
trobant pel camí.
SUPERACIÓ
Convertim els nostres somnis en reptes i els reptes en accions.
Tots els humans somniem i ens projectem, tenim i veiem visions, anhels i desitjos
que en el fons són escenaris que poden esdevenir realitat. Ens agrada transformar
aquests somnis en reptes que marquin el nostre camí cap a una fita tangible; un camí
amb obstacles a superar que faran que en mirar enrere valorem encara més tots els
esforços viscuts.
PASSIÓ
La passió guia els nostres camins i en ells aprenem a cada pas.

Viure cada moment amb passió és el motor que ens fa anar endavant; totel que fem
té un sentit i ens omple d’il·lusió. Aturar-se i reflexionar ens ajuda a valorar tot allò
que hem viscut i aprendre de l’experiència per seguir caminant sempre endavant.
RESPECTE
Gaudim de cada moment respectant els altres, a nosaltres mateixos i l’entorn.
El respecte és la base de qualsevol relació, ja sigui amb els altres, amb l’entorn o amb
nosaltres mateixos. Tots som capaços d’expressar-nos i exposar les nostres idees,
pensaments, límits, punts de vista... Quan respectem, reconeixem la grandesa que hi
ha en els altres i l’honrem.
TREBALL
Esforç, constància i il·lusió són els nostres ingredients per la feina ben feta.
Ens agrada treballar: treballem fort i de valent. Ens regim per llei de màxims, buscant
fer-ho sempre el millor que sabem, som crítics amb allò que fem sempre amb l’objectiu de millorar-ho. La constància ens ajuda a no perdre el ritme.
HUMILITAT
Compartim els èxits amb humilitat i afrontem els fracassos com a oportunitats per
a seguir millorant. 
Amb humilitat anem creixent i fent-nos grans. Reconeixem i celebrem les fites aconseguides, compartint-les amb tothom que ens envolta. També aprenem dels nostres
fracassos, que ens ajuden a descobrir noves perspectives per afrontar nous reptes.

EQUIP
El treball en equip crea sinergies i multiplica el potencial individual
El treball en equip és capaç de maximitzar el potencial que tothom porta a dins,
poder ressonar més intensament amb els propòsits i, alhora, esdevenir una gran font
d’aprenentatge per a tots els membres. És una excel·lent manera de créixer com a
individus perseguint un objectiu comú.
COMPROMÍS
El compromís ens ajuda a mantenir el rumb i la intensitat davant les adversitats
La motivació és important per tenir energia per moure’ns cap a la fita i el compromís
és la manera de garantir que hi arribem. Ens cal compromís per fer-nos responsables,
per afrontar les adversitats que se’ns presentin, per trobar les forces en moments de
caiguda i, sobretot, per generar confiança i engrescar la resta en la nostra tasca. Som
i serem compromesos amb el món.
COHERÈNCIA
Ens guanyem la credibilitat i mantenim el sentit de la nostra tasca sent coherents
amb allò que fem
És important 
alinear els nostres pensaments, creences i valors amb les nostres
accions. Volem ser conseqüents amb el que diem, per això, convertim en fets les
nostres paraules. La coherència ens dóna credibilitat en el dia a dia.
SINCERITAT
Som honestos amb nosaltres i vivim les relacions des de la sinceritat

Ser
conscients dels nostres límits i dels nostres potencials és el primer pas per ser
sincer amb un mateix i per acceptar-nos tal com som. Això ens ajuda a respectar,
conviure, treballar i estimar la gent que ens envolta. Alhora, som sincers envers els
altres per teixir confiança i gaudir de cada relació de forma més plena.
AMOR
Estimem el món incondicionalment i sense esperar res a canvi
L’amor és la base del nostre ser i de les nostres accions, en última instància és el que
dóna sentit a tot el que fem. Resumeix tots i cada un dels nostres valors. Entenem
l’amor com a vincle amb el món, un motor que ens mou i ens ajuda a moure, una
estima envers els altres, l’essència del nostre ser. Amem per amar, sense esperar res
a canvi, només pel simple fet de creure-hi.
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