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GUIA
D’INICIATIVES
SOLIDÀRIES
Transforma la teva idea en
una acció solidària per la diversitat
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TALENT, 
DRETS HUMANS,
TRANSFORMACIÓ SOCIAL…

Gràcies per apostar per aquestes paraules i decidir fer
de la teva idea una acció solidària per la diversitat.
Totes les persones que formem part de la FCSD volem donar-te les gràcies 
per la teva implicació. Ens fa molta il·lusió que hagis decidit mobilitzar-te 
per donar suport a les persones amb la síndrome de Down i altres situacions 
de discapacitat intel·lectual.

Gràcies a la teva iniciativa, podem continuar treballant per 
la nostra visió 

Un món en el qual totes les persones participin en 
igualtat de condicions en la societat, com a ciutadans 
de ple dret.
Desitgem que aquesta guia et pugui ajudar a organitzar la 
teva acció solidària a benefici de la Fundació, endavant! 
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Si ja tens definida quin tipus d’iniciativa solidària vols fer, és important que la 
comparteixis amb nosaltres.
 
Per això, omple el formulari que trobaràs a la nostra web, a l’apartat “Iniciatives Solidàries” 
dins del menú Involucra’t/Ets particular. 

Ens posarem en contacte amb tu per validar la teva idea i donar-te el suport que 
necessites. Recorda que la Fundació es reserva el dret de descartar qualsevol iniciativa 
solidària que no s’ajusti al codi ètic intern o que considerem que no sigui adequada. 

Si la teva iniciativa solidària necessita de permisos o assegurances, has de tenir-ho en 
compte. Per exemple: Autorització per actes en espais públics, o autoritzacions d’imatge.

Pots contactar amb nosaltres i intentarem ajudar-te al màxim possible.

A. 

B. 

C.

Quina és la teva idea? Explica’ns

Un torneig de pàdel, una classe de ioga, una 
obra de teatre o una celebració en família 
com una comunió, un casament o una festa 
d’aniversari, qualsevol esdeveniment pot ser 
especial i solidari.
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Necessites inspiració?
A continuació, compartim amb tu una sèrie d’idees per fer una iniciativa solidària.

Però recorda: L’activitat és teva, pots tirar de la teva creativitat i segur que faràs una gran feina.

Tens una celebració?
 
Aquest tipus d’esdeveniments sempre són una bona excusa per fer una acció solidària.
  
Comunions, batejos, casaments: Fes un obsequi especial als teus convidats: una donació en el seu nom a 
la FCSD i entrega una postal dissenyada pels artistes del nostre Espai d’Art per explicar la teva iniciativa. 

Celebra el teu aniversari demanant com a regal un donatiu per a la nostra entitat.

Vols fer alguna cosa en equip?

• Pots involucrar en la teva iniciativa a la gent de la feina, l’escola, el gimnàs, etc...

• Organitza una xerrada de sensibilització amb la nostra Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta.

• Posa una guardiola solidària, per exemple, el Dia de la Síndrome de Down (21 de març).

• Munta una parada de pastissos, de castanyes i moniatos, de roses per Sant Jordi.

• Celebra un sorteig o una subhasta solidària.

• Organitza un torneig esportiu o participa en un esdeveniment esportiu.

• Munta una gala, un concert benèfic, una obra de teatre o una exposició fotogràfica.

Sigui quina sigui la teva idea,
dóna el millor de tu i fes-la triomfar!
Recorda que, abans de posar-te en marxa, és important comunicar-te amb nosaltres,
compartir-nos el que vols fer i validarem la teva acció solidària. 
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Fer ús d’una plataforma online on puguis crear un repte solidari a favor de la FCSD i on les persones que volen 
ajudar-te puguin fer una donació, per exemple:

En aquesta plataforma, podràs liderar un repte solidari si: 

• Participes a una prova esportiva com una marató
• Organitzes una celebració solidària: una comunió, un aniversari
• Impliques a la teva empresa creant un esdeveniment solidari
• O en qualsevol moment que vulguis fer un repte personal a favor nostre

En aquest cas, ja que obres directament el repte a favor de la nostra Fundació, la plataforma ens farà arribar els 
diners que recaptis. 

Recapta tu mateix i després ens ho fas arribar mitjançant una transferència bancària o contacta amb nosaltres 
per trobar una alternativa. 

Si ja tens la teva idea clara, ara cal tenir en compte:

Com fer la recaptació dels fons? 
Et presentem algunes opcions per a què et facis una idea, de tota manera ets tu qui 
decideix la millor forma de fer la recaptació de fons. 

A. 

B.
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Comença la transformació:
de la teva idea a l’acció!

Quan hagis rebut la nostra validació a la teva acció solidària,
és hora de començar!

Pensa el que necessites per organitzar aques-
ta acció solidària: recursos materials i/o per-
sonals. 

Busca suport d’altres: la teva família, amics, 
companys de feina, etc. Qualsevol ajuda per 
petita que sigui, serà bona.

Preparat per a comunicar, la comunicació 
és clau per l’èxit de la teva acció, tingues en 
compte fer servir un missatge clar i no oblidar 
d’incloure en tota la comunicació la frase: A 
benefici de i el logo de la FCSD.

Abans de fer la difusió de la teva acció solidària 
comparteix amb nosaltres aquest material 
o disseny.

Fes difusió de la teva acció solidària fent 
ús de diferents canals de comunicació: xarxes 
socials, email, cartells, butlletí intern de la 
teva empresa, etc.

No t'oblidis de mantenir-nos informats sobre 
el que estàs fent i recorda que a la Fundació 
podem donar-te suport amb la difusió de la 
teva iniciativa als nostres canals de comuni-
cació. 
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Materials informatius de la Fundació 
com fullets.

Materials de venda com postals o punts 
de llibres fets per les persones usuàries de 
l’Espai d’Art.

Si penses que hi ha alguna altra forma en 
què podem ajudar-te, posa’t en contacte 
amb nosaltres i et donarem resposta 
d’acord a les nostres capacitats. 

Per altra banda, volem que sàpigues que 
encara que ens encantaria acompanyar-te 
el dia del teu esdeveniment, no tenim per-
sonal suficient per garantitzar la nostra 
presència en  aquest tipus d’activitat.

No obstant això, estarem amb tu al llarg 
del procés de la teva acció solidària. 

Logo de l’entitat, pots utilitzar-lo per la teva difusió. Si us plau, no facis cap modificació i recorda 
compartir els teus dissenys amb nosaltres per fer la validació. 

Com podem
ajudar-te? 

Necessitem molt el suport de persones com tu i 
d’iniciatives com la teva i des de la FCSD volem 
que la teva acció solidària sigui un èxit, així que 
t’ajudarem donant-te assessoria i fent difu-
sió, a més podem facilitar-te materials com: 
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La teva acció solidària ha arribat
a la seva fi?

Tanca de la millor manera 

Dóna les gràcies a totes les persones que han col·laborat i comparteix els resultats. 
Recorda que sense el seu suport arribar fins aquí no hagués estat possible. 

Si en el moment de la recaptació vas decidir fer-ho pel teu compte, hauràs de fer la 
transferència bancària a la Fundació.

La Caixa                   ES2100 3054 65 220023370

Banc Sabadell        ES0081 0025 20 0001926301

No oblidis posar el teu nom o el de la teva activitat al concepte. 
Si prefereixes, envia'ns el comprovant bancari per email a: grupaccionssolidaries@fcsd.org 

Vols fer una entrega simbòlica dels diners recaptats?
Cap problema, estarem encantats de rebre’t a la Fundació, només has d'avisar-nos per 
poder trobar una data i hora.

Ens encantarà difondre la teva solidaritat.
Comparteix-nos fotos i un petit text sobre com va anar la teva iniciativa i farem una 
publicació a les nostres xarxes socials. 

LA TEVA EXPERIÈNCIA POT ANIMAR  A ALTRES
PERSONES A FER UNA ACCIÓ SOLIDÀRIA!
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Moltes gràcies 
per la teva acció solidària

per la diversitat!

Fundació Catalana Síndrome de Down
932 157 423  |  grupaccionssolidaries@fcsd.org 
Comte Borrell, 201-203, 08029 Barcelona

SEGUEIX-NOS!


