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Ajuda'ns a construir entre tots el centre d'oncologia pediàtrica
més important d'Europa 

Des de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, amb el suport de la Fundació Leo Messi, la Fundació FC

Barcelona i l'escola de negocis IESE, hem engegat una campanya per aconseguir amb donacions els 30

milions d'euros necessaris per construir el centre d'oncologia pediàtrica més important d'Europa. (+info)
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La Magic Line Barcelona
reivindica una societat inclusiva

Més de 12.000 persones participaran el proper 5
de març a la caminada solidària de Sant Joan de
Déu, que culminarà amb el concert solidari
'Música per la inclusió". Hi esteu tots
convidats. (+ info.)

Vols conèixer quina és la realitat
de les persones que atenem?

Com és la vida d'en Toni en un pis d'inclusió,
com afronta l'Estela la pèrdua d'un fill o com es
viu en un centre de justícia juvenil. Aquests són
alguns dels nous testimonis que trobaràs a
365batecs.org. (+info) 

Bescanvia els Punts Estrella de 'la
Caixa' per ajudes socials

El 28 de febrer és l'últim dia per canviar els teus
Punts Estrella i et proposem que els inverteixis
en Sant Joan de Déu. Nosaltres els farem servir
per millorar la qualitat de vida de les persones
amb pocs recursos. (+info) 

'Ver para crecer' revisa la vista a
persones amb pocs recursos

Òptics voluntaris van revisar la vista d'un
centenar de persones i van regalar les ulleres a
les 55 persones que en necessitaven. Aquesta
acció es repetirà a Serveis Socials València i a la
Fundación Jesús Abandonado. (+info) 

Descobreix en 2 minuts la realitat de les persones que atenem
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El millor d'aquest regal és que no és només per a tu

Aprofita una data important per a tu per regalar solidaritat
El detall per als teus convidats el dia del teu casament, el producte que regales als teus clients o

treballadors, el recordatori per als amics i familiars que comparteixen un dia important a la teva

vida...Personalitza els productes SJD per a la teva ocasió especial i ajudaràs a moltes persones que ho

necessiten, Compra productes Sant Joan de Déu. 

5 març _ Magic Line Barcelona, la caminada solidària de Sant Joan de Déu. 
7 maig _ Cursa solidària Bombers amb causa, a Cercs.
14 maig _ Magic Line Mallorca, la caminada solidària de Sant Joan de Déu.

Consulta totes les nostres activitats. 
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Per les persones que més ho necessiten

Carrer de Puiggarí, 5-7, 4rt I 08014 Barcelona I Tel. 93 253 21 36
www.solidaritat.santjoandedeu.org I obrasocial@solidaridadsjd.org

Avís legal: Aquest missatge pot contenir informació confidencial. Si vostè no n'és el destinatari, si us plau, esborri el text i els
arxius adjunts que pugui contenir, i faci'ns-ho saber immediatament. No el reenviï ni en copiï el contingut, ja que està sotmès a

secret professional i la llei en prohibeix la divulgació. El correu electrònic via Internet no permet assegurar la confidencialitat
dels missatges que s'envien, ni que es rebin íntegrament ni tampoc que la recepció sigui correcta.                 

Reenvia'l a un amic I Dóna't de baixa

© 2017 obrasocialsjd_extern, Tots els drets reservats
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