PASSOS A SEGUIR PER
REALITZAR UNA
INICIATIVA SOLIDÀRIA

Suma la teva IDEA a la lluita
contra la leucèmia!

Gràcies
Tu ets IMPARABLE
Des de la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia volem agrair la teva col·laboració.
El fet que ens hagis escollit com a entitat ens
omple d'alegria.
Gràcies a la teva ajuda, podem continuar
investigant per aconseguir el nostre objectiu: que
la leucèmia i la resta de malalties malignes de
la sang siguin 100% curables en tots i cadascun
dels casos.

Comencem?

Defineix la teva
idea

El primer que has de fer és...
Omple el formulari de promotor solidari.
Ho trobaràs en l'apartat de COL·LABORA,
dins d'INICIATIVES SOLIDÀRIES del
nostre web.
És important que distingeixis si ets una
persona física o autònoma o una
persona jurídica.

Una vegada complimentat, ens posem en
contacte amb tu! La Fundació es reserva
el dret de descartar qualsevol
col·laboració que vagi contra la finalitat de
la mateixa entitat o no s'ajusti al nostre
codi ètic de valors.

EXPLICA'NS!

Depenent del tipus d'iniciativa, pots
necessitar algun tipus de permís o
assegurança, pregunta'ns com fer-ho!

Planteja't el
com
LA TEVA RECAPTACIÓ DE
FONS

TENS DUES OPCIONS...
Una possibilitat és a través de la plataforma
online de Mi Grano De Arena, eina on pots dur a
terme una recaptació de fons de la teva iniciativa
solidària!

La gent que vulgui ajudar-te amb la recaptació
pot fer una donació online i obtenir el seu
certificat fiscal. Llegeix el nostre tutorial de com
crear un repte a Mi Grano De Arena.
Una altra possibilitat és recaptar tu mateix els
fons com a promotor principal i després fernos arribar l'ingrés global.
T'informarem de com fer-ho!

Com recaptar
fons?

D O CU M EN T D ' I D E E S

Vols inspirar-te en altres
experiències?
Accedeix al document d'idees o
pregunta'ns!

FES CLIC AQUÍ

POSA'T EN
MARXA!
Una vegada confirmada la
iniciativa, ens has de mantenir
informats per poder garantir-te
el nostre suport.
És important que tinguis en
compte que la Fundació Josep
Carreras no disposa de personal
per atendre els aspectes
organitzatius. Això sí, podem
acompanyar-te buscant
la màxima optimització del teu
temps.
Dóna a conèixer la teva
iniciativa solidària, la Fundació
difon en els seus canals de
comunicació l'esdeveniment que
tu mateix lideres.

Comparteix!

Coses que has de saber
Difon la iniciativa a les xarxes
socials o per e-mail als teus
contactes perquè arribi a
tothom!
Si creus que l'esdeveniment que
lideres és especial, contacta
amb els mitjans de
comunicació.
Et passarem un document sobre
com fer una nota de premsa.
Però... abans de produir,
ensenya'ns el material o
disseny de la iniciativa, que ha
d'incloure el nostre nom i el
nostre logo d'"A benefici de la
Fundació Josep Carreras".

No et
perdis el
millor

AGRAÏMENT

És important ser agraït i transparent amb
les persones que col·laboren amb tu en la
gestió de la iniciativa. Comparteix el teu
resultat, així podràs comptar amb ells la
pròxima vegada!

DIFUSIÓ
Publicarem la teva iniciativa en el
nostre calendari d'accions de la web i
geolocalitzat a les xarxes socials.

EL TEU RESULTAT
Tot sortirà bé!

Farem quan ens sigui possible una
publicació al Facebook mencionant el
teu resultat, fotos i història de
l'esdeveniment.

Com podem
ajudar-te
QUÈ T'OFEREIX LA FUNDACIÓ

LOGO DE L'ENTITAT

Et passem el logo perquè puguis
afegir-lo als teus dissenys. Et
demanem que no el modifiquis i
revisem tot el que puguis
elaborar.

MATERIALS DE
SENSIBILITZACIÓ
Fulletons informatius, díptics,
pòsters, revistes, roll-up, pancarta...
T'ho enviem on ens diguis!

MATERIALS DE VENTA
Disposem de petit material per
vendre el dia de l'esdeveniment. Els
diners obtinguts pots sumar-los al
teu resultat final. Demana'ns el
catàleg!

T'oferim ajuda
Si creus que podem ajudar-te d'alguna
manera, diga'ns-ho! Farem tot el
possible sempre que estigui dins de les
nostres mans.
Som un equip petit i ens és
difícil garantir la nostra presència en
totes les iniciatives. Intentarem acudir a
l'esdeveniment que gestiones, no
obstant això, no sempre podrem.
T'oferim el millor que sabem fer: la
nostra orientació i acompanyament.

Junts...
som més!

Gràcies per
fer-nos
IMPARABLES
INICIATIVES SOLIDÀRIES
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TELÈFON
934 14 41 47

EMAIL
imagina@fcarreras.es

