Conviure amb
el càncer

Investiguem

Tu hi pots col·laborar

On van els recursos captats?
• Projectes de recerca en càncer
• Projecte “Conviure amb el càncer” d’informació i suport a pacients i familiars

Quins beneficis
t’aporta
• Ets part de l’avenç de la recerca contra el càncer
• Pots salvar vides
• Amplies el teu programa de responsabilitat social

Recerca

• Beneficis fiscals

Cos de pensament en medicina social i comunitària
Bioètica

• Augment de la teva reputació
• Visibilitat: reconeixement de les aportacions en actes i esdeveniments

Estudis sobre millora de la qualitat de vida

Educació per a la salut
Informació i educació per a la salut per entendre millor la malaltia,
controlar-ne els efectes secundaris i prendre decisions adequades durant el
procés oncològic

Serveis de suport i benestar
Recursos que afavoreixen l’adaptació a la nova situació personal, familiar i
social

Com
col·laborar-hi?
• Actes solidaris, patrocinis, material, convenis de col·laboració, aliances estratègiques
• Avantatges a les categories patrocini d’or, plata i bronze (segons Pla de patrocini ICO)
Si vols contactar amb nosaltres per informar-te dels programes i les possibilitats de
col·laboració, fes-nos arribar un email a estrategia@iconcologia.net o truca'ns al
932 607 217

Benestar per millorar la qualitat de vida

Hospital amable
Millorar el procés d'acollida i afavorir el benestar i el confort

Acompanyem

Tractem

Si vols fer un donatiu
Aportacions. al núm. de compte: BBVA IBAN ES7801823061210201516818.
Indica la referència “Projectes solidaris”.
Per poder fer efectiva la teva aportació i rebre el certificat corresponent, en compliment
de la legislació actual, és imprescindible que ens facilitis l’import de la transferència,
el teu nom complet, el NIF o número de passaport i l’adreça fiscal a través
del correu electrònic estrategia@iconcologia.net o per telèfon al núm. 932 607 217.
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
t'informem que les teves dades personals seran recollides, emmagatzemades i tractades per l’Institut Català
d’Oncologia, únicament amb la finalitat de poder tramitar la corresponent donació. Per poder exercir els drets
d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, pots enviar un correu a: lopd@iconcologia.net

Valors
Investiguem per combatre el càncer
Tractem i donem suport als malalts i als seus familiars
Generem confiança

Conviure amb el càncer
Tu hi pots col·laborar

Solidaritat
Implicació de la comunitat
Proactivitat entre pacients, institucions i societat
Generació de recursos i accions per millorar la qualitat de vida

Reputació
Comunicar el compromís amb la societat
Aliances estratègiques
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