TACA’T
PER EL CÀNCER INFANTIL!
15 DE FEBRER
DIA INTERNACIONAL
DEL CÀNCER INFANTIL
Organitza una xocolatada solidària a la teva escola,
empresa o entitat amb l'objectiu de
recaptar fons per a la recerca
del Càncer Infantil.

OBJETIU
Precisem col·laboració per impulsar la
xocolatada solidària.
Amb la teva ajuda podrem finançar la
pàgina web, publicitat, marxandatge,
difusió en mitjans i xarxes socials, etc.
Tots els diners que excedeixi els
costos es donarà a l'Obra Social Sant
Joan de Déu i se sumarà a la campanya
de la xocolatada.

LA FUNDACIÓ
Des de l'any 2003 la Fundació Sant Joan de Déu integra el grup
de recerca del càncer del desenvolupament, més conegut com
a càncer infantil, que el seu objectiu és l'estudi del càncer que
afecta a nens i joves adults.
Els projectes de recerca que es duen a terme tenen com a
objectiu donar resposta a les preguntes que es plantegen els
oncòlegs quan tracten als nens amb aquestes malalties. És el
que es coneix com a recerca traslacional, centrada a traslladar
els avanços científics al pacient al més aviat possible.
Gràcies a aquest grup de recerca, a l'Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona poden oferir totes les tècniques de diagnòstic
molecular i de pronòstic de la malaltia per als seus pacients, al
mateix temps que treballen en el desenvolupament de noves
teràpies, més efectives i menys agressives per als nens i nenes
que pateixen càncer.

ASSOCIACIONS

QUE PROMOUEN LA XOCOLATADA SOLIDÀRIA

És un grup d'associacions, nascudes totes elles de familiars
que han viscut un cas de càncer infantil en la seva família i
que creuen necessari lluitar contra el càncer infantil en
general, recaptant fons per a la seva recerca.

La lluita d’Arnau

Or Asociación

Associació Aniol,
sempre amb un somriure

Mua solidaris

Recapta fons, per lluitar contra la
Histiocitosis i el Càncer Infantil

Busca recursos per a la recerca
de la Histiocitosis

Recapta fons per lluitar contra el
càncer infantil

Recapta fons per a la lluita contra
la leucèmia infantil

https://es-es.facebook.com/LaLluita
DArnau/

http://www.orasociacion.org

https://es-la.facebook.com/associa
cioaniol/

http://www.muasolidaris.com

ASSOCIACIONS

QUE PROMOUEN LA XOCOLATADA SOLIDÀRIA

Associació contra el
Rabdomiosarcoma

Associació pulseras Candelas

Associació Anita

Max i Aleix

Recapta fons per a la recerca
d'aquest tumor tan poc comú

Realitza pulseres fetes a mà, per
recaptar fons per lluitar contra el
càncer infantil

Recapta fons per investigar sobre
un tumor anomenat “de cèl·lules
germinals”

Busca recursos per a la recerca de
la Histiocitosis

http://www.curarelrabdo.org

http://www.pulserascandela.com

http://www.asociacionanita.org

https://es-es.facebook.com/todosc
onmaxcontralahistiocitosis/

PATROCINADORS
Us proposem 3 categories de patrocini:

PATROCINADOR

COL.LABORADOR

COL.LABORADOR
DE CAMPANYA

Presència en la presentació de l'esdeveniment
tant en mitjans de comunicació, emails, cartell,
web...

Presència en la presentació de l'esdeveniment
tant en mitjans de comunicació, emails, cartell,
web...

Presència en la presentació de l'esdeveniment
tant en mitjans de comunicació, emails, cartell,
web...

Logo com patrocinador (mida del 50% superior
a la resta de patrocinadors)

Logo com a col.laborador (en color)

Logo com a col.laborador de campanya (1 tinta)

Inserció del logo en merchadising i en els
suports gràfics que genera l'esdeveniment
(cartelleria, video, photocall, marcadors ...)

Inserció del logo en merchadising i en els
suports gràfics que genera l'esdeveniment
(cartelleria, video, photocall, marcadors ...)

Visita al laboratori*

Visita al laboratori*

Certificat de donació per a hisenda

Certificat de donació per a hisenda

Inserció del logo en merchadising i en els
suports gràfics que genera l'esdeveniment
(cartelleria, video, photocall, marcadors ...)
Esment en les notes de premsa que s’enviin als
mitjans de comunicació, així que a les xarxes
socials.
Visita al laboratori*
Certificat de donació per a hisenda

+ 1.000€

500 a 1.000€

250 a 499€

(*)La visita es realitzarà conjuntament amb tots els patrocinadors, escollint el dia de major disposició per a tots.

PARTICIPA
AMB LA TEVA PARTICIPACIÓ
AJUDARÀS EN LA RECERCA DEL
CÀNCER INFANTIL, I ENTRE TOTS,
ALGUN DIA NO GAIRE LLUNYÀ,
TOTS ELS NENS ES PODRAN
CURAR

PARTICIPA
AMB LA VOSTRA DONACIÓ
AUGMENTAREM EL 80% DELS
NENS QUE JA ES CUREN, I QUE EL
20% RESTANT PUGUIN TENIR UN
TRACTAMENT

DONATIUS

La donació es farà directament al compte de l'obra social de Sant
Joan de Déu, que és qui gestiona directament aquestes donacions.
En el cas que a més vulgueu organitzar la xocolatada solidària a
la vostra escola, o un esmozar a la teva empresa, o activitats que
vulgueu realitzar per recaptar fons, us demanem:
Ingressar els diners recaptats al compte de l'Obra Social de
l'Hospital Sant Joan de Déu.
Caixabank : ÉS95 2100 3887 01 0200046321
Concepte: Xocolatada 2018 + nom de la vostra escola / empresa /
entitat
Us demanem també que ens enviïs un mail confirmant aquest
ingrés amb còpia del justificant al mail
info@xocolatadasolidaria.com, perquè puguem fer el seguiment i
poder enviar-vos una confirmació de recepció del donatiu i una
carta d'agraïment i mantenir-vos informats sobre quins projectes
aconseguim finançar gràcies a la vostra aportació.
A mesura que l'activitat estigui programada la publicarem a la
nostra web. http://www.xocolatadasolidaria.org

PARTICIPA
NOSALTRES CREIEM EN LA
RECERCA COM A ÚNICA
PREVENCIÓ.

info@xocolatadasolidaria.org
Esperem comptar amb vosaltres!
Gràcies per endavant de les
Associacions impulsores de la Xocolatada Solidària

SI ESTEU INTERESSATS,
UNIU-VOS A LA NECESSITAT
D'INVESTIGAR EL CÀNCER
INFANTIL.
www.sedesdisseny.com

