
Iniciativa
Solidària

Crea la teva

a benefici de Vall d'Hebron
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Gràcies!
Et volem agraïr haver pensat en Vall d'Hebron a l'hora d'organitzar una
iniciativa solidària. 

Gràcies a la col.laboració de persones i organitzacions, podem
desenvolupar múltiples projectes com la rehabilitació i construcció de
nous espais, l'avenç en la investigació de diverses patologies, i 
 l'impuls  de projectes d'humanització que impacten de forma positiva
en el benestar emocional del pacient. Projectes que, d'altra forma, no
es podrien dur a terme.  

...comencem?



PRIMER PAS

Defineix la teva
idea 
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Concreta

Recursos

Formulari

Pensa en quin tipus d'acció t’agradaria organitzar: un
sopar, una cursa, una xocolatada, una obra de teatre,
etc...a benefici de Vall d'Hebron.
Hi ha infinites possibilitats!

Tingues en compte el temps i els recursos dels que
disposes. En determinats casos pots necessitar
permisos per dur a terme la teva acció, informa't bé per
evitar sorpreses!

Un cop definida la idea, omple aquest formulari per
explicar-nos en que consisteix la teva proposta i ens
posarem en contacte amb tu!

https://www.vallhebron.com/colabora/iniciatives-solidaries#formulari
https://www.vallhebron.com/colabora/iniciatives-solidaries#formulari
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Com poso en marxa
la meva iniciativa?

Et proposem dues opcions:

Sigues promotor de la teva propia iniciativa.1

SEGON PAS

Recapta els fons de tots els participants de la
teva iniciativa i fes-nos arribar el total obtingut un
cop l'hagis finalitzat.

T'informarem de com poder-ho fer! 



Crea el teu propi repte a la plataforma d'iniciatives
solidàries de Vall d'Hebron.
https://iniciativa.vallhebron.org/

2

Marca't un objectiu econòmic a assolir.

Escull una foto que defineixi el repte
que t'has proposat i explica en que

consistirà la teva acció.

Les persones que vulguin sumar-se al
teu repte podran fer-ho realitzant un

donatiu online a través de la plataforma
i rebran per correu electrònic el certificat

fiscal corresponent. 
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https://iniciativa.vallhebron.org/


En marxa!

Un cop tinguis definida l'acció i des de Vall d'Hebron haguem aprovat la teva iniciativa...
Només cal que la facis realitat!



Des de Vall d'Hebron t'oferirem suport i assessorament durant el transcurs de la teva iniciativa.És important
que ens mantinguis informats de com va avançant per tal de poder-te acompanyar en tot el procés. 

En que et podem ajudar?

Si organitzes un acte i necessites material de
merchandising o suports de sensibilització tals
com roll-ups, díptics informatius, ... t'ho podem fer
arribar allà on ens diguis!

Et facilitarem el logo de "A benefici de Vall
d'Hebron" que podràs utilitzar en els materials o
dissenys de la teva iniciaitva. Caldrà que ens ho
fassis arribar prèviament per a la nostra validació. 



Utilitza les xarxes socials, plataformes de missatgeria
instantània i correu electrònic per difondre la teva
acció i per implicar a la teva gent. 
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Quan sigui possible, des de Vall
d'Hebron farem difusió de la teva
iniciativa a través dels nostres canals. 

Difon la teva
iniciativa!
Promoure el repte o acció plantejada contribuirà a que
la teva iniciativa arribi al màxim de persones possible.

Si ho consideres oportú, pots contactar també
amb mitjans de comunicació!



Amb tu,
SUMEM Email

iniciatives@vhebron.net

Web
www.vallhebron.com/colabora/iniciatives-solidaries

#FemVHambtu

GRÀCIES per col·laborar amb Vall d'Hebron

http://www.vallhebron.com/colabora/iniciatives-solidaries



