idees

En primer lloc GRÀCIES, GRÀCIES en majúscules per ser una persona
IMPARABLE CONTRA LA LEUCÈMIA. Gràcies per haver anat més enllà, ja que
tenir la intenció de crear un esdeveniment benèfic és un gran vincle amb nosaltres i
amb la nostra causa. Els esdeveniments solidaris no només ens ajuden a recaptar
fons sinó a donar a conèixer els nostres projectes i a fer visible la nostra causa. Són
molt IMPORTANTS.
Des de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia volem agrair la teva
col·laboració. El fet que ens hagis triat com a entitat ens omple d'alegria.
Gràcies a la teva ajuda, podrem aconseguir allò que més ens preocupa: continuar
investigant una solució definitiva per a la leucèmia. El nostre objectiu és que, algun
dia, sigui una malaltia al 100% curable. I, mentrestant, que els pacients pateixin les
menors seqüeles possibles.
Ara que ja estàs disposat a dur a terme un acte benèfic i has arribat a aquest
document, et donarem moltes idees i exemples de possibles actes benèfics. De
totes maneres, EL LÍMIT EL POSES TU! Tot i que, com tot en aquesta vida, com
més original, creatiu i divertit siguis, més acceptació tindrà el teu esdeveniment.

comencem

idees
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
O Participa en un esdeveniment esportiu organitzat: curses, marxes
populars, bicicletades...

1. Carrera contra la leucèmia a Ribadesella (Astúries).
2. Madrid Lisboa non stop i els seus maillots solidaris (Sevilla).

O Si ets més valent, pots participar en un triatló, una marató o participar en un
cross de natació per tal de recaptar fons per a la nostra causa.
O Organitza un torneig amistós de futbol, tenis, voleibol o bàsquet!
O Pots fer una mobilització dins del teu club esportiu per realitzar una
activitat solidària: spinning, aeròbic, una classe dirigida...
O Amb el bon temps, crea un esdeveniment a l’aire lliure: paddle surf, ioga o
zumba, serà un èxit!

1. Ioga solidari a AquaCunit (Tarragona).
2. Bicicletada popular Escola Àgora (Barcelona).
3. Pedala per la Vida (Barcelona).
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ACTIVITATS GRUPALS
Els esdeveniments gastronòmics són un clàssic: sopars, barbacoes o
esmorzars solidaris.
O Pots fer un brindis per una bona causa: organitza un brindis solidari a
casa teva, si prefereixes, també pots organitzar un còctel benèfic i demanar un
donatiu com accés d’entrada, és important que busquis col·laboradors!
O Si el què t’agrada és gaudir d’un matí de diumenge, pots fer unes tapes &
vermut solidari al teu barri, segur que els comerços de la zona t’ajuden en la
gestió.

1. Gala benèfica a Chiclana (Cadis).
2.“De Nit + que tapes”, iniciativa de tapes i pinxos solidaris a Palamós (Girona).
3. Memorial Lucía Chusa Blanco a Suances (Cantàbria).

O Organitza un mercat solidari amb els teus amics! El què recapteu de la
venda serà el donatiu.
O Les rifes i les subhastes sempre tenen una gran acollida: còmics, quadres,
col·leccions, etc.
O Pots fer un espectacle d'allò que més t'agradi: concerts, actuacions,
monòlegs, una desfilada de moda...
O Organitza un col·loqui, cinefòrum, nit de karaoke o xerrada en una
cafeteria o vinoteca que t'agradi, pots recaptar els diners a través de les
consumicions o d'una entrada.
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CELEBRACIONS
Pots organitzar una festa temàtica: Nadal, Carnestoltes, summer party a la
piscina... Qualsevol celebració és una bona "excusa" per fer alguna cosa
solidària.
O Tens un aniversari? Compra un regal solidari a la nostra botiga online. O,
en lloc de regals, digues als teus convidats i amics que facin un donatiu per a la
lluita contra la leucèmia.

1. Setmana solidària de Regala Por venir a Sarón
(Cantàbria).
2. Casament solidari a Galícia.
3. Casament solidari a Extremadura.
4. Comunió solidària a La Coruña.

O ¿No saps què fer pel teu aniversari? Aprofita aquesta entranyable data
perquè els altres et facin un regal amb valor afegit, poden fer donacions en el
teu nom i fer-te una fitxa de soci.
O Hi ha celebracions per recordar tota la vida: comunions, batejos, noces
d'or o 'que et cases’! No ofereixis als teus convidats un regal que quedi
guardat en un calaix per sempre. Amb un detall solidari, regales alguna cosa
que deixarà empremta. Pregunta'ns o mira la nostra botiga online!
O Hi ha dates al calendari que no s'obliden. Si has perdut algun familiar, pots
fer un donatiu en memòria seva.
O Si vols fer un regal nosaltres tenim unes caixes solidàries de la
Fundació que no et deixaran indiferents, pregunta per elles!
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COL·LABORACIÓ A LA FEINA
El teu lloc de treball pot ser una bona localització per organitzar una acció
benèfica. Al final, els companys, són persones que et coneixen i amb les que
tractes moltes hores al dia. Pot ser una bona ocasió per fer alguna cosa
diferent. Per exemple...
O Pots posar guardioles solidàries a les teves oficines o lloc de treball.
O Pots fer un sorteig solidari a benefici de la nostra entitat en un sopar
d'empresa.
O La teva empresa pot comprar els nostres productes i vendre'ls als seus
treballadors, posant un estand al lloc de treball.

1. Treballadors d’HP i la seva recaptació benèfica.
2. Esmorzar solidari de l’empresa Carlson Wagonlit.
3. Venda de roses solidàries pel dia del llibre.

O Organitza un brunch solidari amb les aliances corporatives més importants
de l'empresa i ofereix la possibilitat que facin donacions a una causa concreta.
O Crea un team challenge! Junta a diversos companys de feina i proposa'ls
fer una activitat diferent.
O Organitza una gala o sopar benèfic amb motiu d'una fita important en el teu
lloc de treball.
O Vols donar un dia de salari de la teva feina? També pots "donar-nos" el
que millor saps fer: la teva professió.
O Fes una xerrada de sensibilització, nosaltres posem la informació i tu
gestiones les donacions.
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ACTIVITATS ESCOLARS
O Pots organitzar un espectacle amb les actuacions de final de curs.
O Organitza una exhibició esportiva, del treball elaborat a classe o una
exposició a favor de la nostra entitat.
O 'Concurs de talents’! La creativitat a disposició d'una bona causa.
O Un concert benèfic elaborat pels mateixos alumnes de l'escola.
O Organitza un mercat amb els treballs manuals que els mateixos alumnes
han creat, també pots vendre refrescos o pastissos...

1. Cursa solidària benèfica organitzada per l’Escola Liceu
Francès de Bilbao.
2. Activitat de cant i venda de productes solidaris del Col·legi
Britànic de Castelldefels (Barcelona).

AL TEU NEGOCI
O Pots posar una guardiola al teu local amb un cartell de recollida de fons.
O Si tens un producte estrella, pots donar un percentatge de la venda a
benefici de la Fundació.
O Prepara un dia solidari! Tota la caixa del dia que recaptis pots destinar-la a
la nostra entitat.
O Si ets un jove emprenedor i estàs començant en el món de l'art, de
l'escriptura, de la fotografia o de la música, pots donar per cada producte que
venguis un petit percentatge.
O Pots cedir els royaltys del teu producte!
O Si tens un petit bar o cafeteria pots fer una tapa solidària a un preu baix.
També pots cedir un petit percentatge d'un dia setmanal o d'un esdeveniment
puntual.
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Per a PREGUNTES MÉS FREQÜENTS llegeix el tutorial d’Actes benèfics.

