Com ens Organitzem?
Interacció i creació de sinèrgies
entre l’Associació de Donants
i la Federació
1a Escola de Formació
Agramunt, 21 d’octubre de 2017

La Xarxa de Donants de Sang de Catalunya
• Banc de Sang i Teixits
• Federació Catalana de Donants de Sang
• Associacions de Donants de Sang

• Entitats i Institucions col·laboradores
• Organitzacions empresarials i persones (a títol individual, voluntariat esporàdic)

Què és la Federació Catalana de Donants de Sang?
Què representa? Quins són els seus objectius?
I les Associacions de Donants de Sang? Quin paper han de jugar?
* La clau:

Creació de sinèrgies / llaços entre totes les entitats de la xarxa (BST, FCDS, ADS, etc.)

QUÈ ÉS LA FEDERACIÓ?
La FCDS, fundada el setembre de 1988, és una entitat que fomenta la Donació altruista de Sang i Plasma
a Catalunya
Amb seu a:
Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
passeig Taulat, 106-116
08005 Barcelona
telèfon 935 573 591
e-correu: federacio@donantsdesang.cat
web
www.donantsdesang.cat

La funció social de la Federació és divulgar, fomentar i orientar el comportament de la societat per
assolir una conscienciació ètica i responsable que doni resposta a l’enorme repte que els avenços
científics signifiquen.
La FCDS està formada per 35 ADS arreu del territori de Catalunya i les representa a la Comissió
d’Hemoteràpia de Catalunya, al Consell d’Administració del Banc de Sang i Teixits i col·labora amb el
Departament de Salut, amb el Banc de Sang i Teixits i amb tots els organismes i entitats relacionats amb
la transfusió sanguínia, tan a nivell nacional com internacional.

OBJECTIUS:
- Dirigir i orientar les noves associacions sobre les tècniques de promoció.
- Dissenyar i implementar mesures per millorar la satisfacció dels donants.
- Informar els donants dels drets i els deures, l’ús i destí de la sang donada.
- Tenir un voluntariat actiu i amb iniciativa.
- Exportar les nostres experiències a nivell nacional i internacional.
- Promocionar la donació de sang, plasma i òrgans fins arribar a l’autosuficiència.
- Conscienciar la població que la donació de sang és responsabilitat de tots els ciutadans.
- Fomentar el moviment popular a favor de la donació de sang altruista.
- Captació de nous donants (especialment joves) i fidelització dels actuals.
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ASSOCIACIONS i DELEGATS
Associacions de Donants de Sang, QUÈ SÓN?
,

Organitzacions dinàmiques que sorgeixen de la societat civil, formades per voluntaris en una
determinada comunitat i que són molt útils per:
- Exercir una tasca vital a la seva comarca en bé de la comunitat
- Educar a les comunitats
- Gestionar determinats serveis i recursos limitats
- Generar vida col·lectiva per un bé universal
OBJECTIUS de les ASSOCIACIONS
- Dirigir i orientar les noves associacions sobre les noves tècniques de promoció
- Dissenyar i implementar mesures per millorar la satisfacció de la donació
- Informar els donants dels drets i deures, l’ús i destí de la sang donada
- Tenir un voluntariat actiu i amb iniciativa
- Exportar les nostres experiències a nivell nacional i internacional

ASSOCIACIONS i DELEGATS
Els delegats, QUI SÓN?
És la figura responsable d'atendre, en l'entorn de la donació, les sol·licituds, els dubtes, les peticions així
com canalitzar les opinions que rep i copsar la realitat pròxima que posteriorment s'utilitzarà per
millorar les campanyes.
És la persona més pròxima al donant i, per tant, la de més confiança ja que és el canal del donant per
comunicar-se amb les forces vives de cada municipi: ajuntaments, metges, escoles, mitjans de
comunicació, etc.

La Federació. Un paraigües per a les Associacions:
• Projectes (propostes d’activitats, autoritzacions de despesa, justificacions, etc.)
• Assessorament (telefònic, xarxa, documental, etc.)
• Acompanyament (regularització estatuts, actualització de juntes, etc.)
• Interacció (enviament fotografies/activitats per publicar-les, ...)

• Quins altres serveis creus que podria oferir la Federació a la teva Associació?
• I des de la teva Associació? Podria millorar-se algun aspecte?

Projectes – Propostes d’activitats, autoritzacions despeses, justificacions...
FINANÇAMENT de les ASSOCIACIONS
Les subvencions
Totes les associacions podeu sol·licitar la subvenció de la FCDS, però també podeu sol·licitar d’altres subvencions:
al vostre ajuntament o altres entitats i/o empreses de la vostra comarca, ja siguin monetàries, materials (pancartes)
o en forma de serveis, que us prestin de forma gratuïta (penjar i despenjar pancartes, publicitat, etc.).
Proposta d’activitats
Serveix per fer la sol·licitud de l’import que necessiteu per poder fer les campanyes i maratons.
Ens l’heu de fer arribar a principis d’any i necessita de l’aprovació de la junta directiva de la FCDS.
També us demanem que indiqueu el número IBAN del CCC on s’ha de fer la transferència.
MOLT IMPORTANT QUE ESTIGUI SIGNADA PEL PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ!

És un dels requeriments que ens marca l’auditoria a la que és sotmesa la FCDS.
Detalleu les activitats i pressupost - imprimiu-la – signeu-la – escanegeu-la i envieu-la per correu electrònic a
federacio@donantsdesang.cat

Projectes – Propostes d’activitats, autoritzacions despeses, justificacions...
MODEL PROPOSTA D’ACTIVITATS

En aquesta casella podeu indicar el
nom de l’entitat bancària i el nro.
IBAN
ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
(format per 24 caracters)

ASSOCIACIONS: QUE NO DISPOSEN DE COMPTE BANCARI

ENTITAT BANCÀRIA I NRO IBAN
DEGUDAMENT SIGNADA

Enviars projecte adjuntant pressupost de les
activitats/material, etc. Això serà valorat per la junta i un
cop aprobat us facilitarem les dades fiscals de la FCDS
perquè el proveïdor ho facturi i farem el pagament per
transferència.

Projectes – Propostes d’activitats, autoritzacions despeses, justificacions...
JUSTIFICACIÓ DE DESPESES
Com ja sabeu la FCDS es gestiona com una empresa i necesita tancar l’any comptable al mes de gener . Les associacions no esteu
obligades a portar la comptabilitat i és la FCDS qui ho fa per vosaltres. Per aquest motiu com a data máxima al final del mes de
noviembre necessitem rebre la relació de despeses que heu tingut al llarg de l’any, juntament amb els comprobants (tiquets –
factures – càlcul desplaçament, etc) per poder tenir temps suficient per fer la nostra tasca.
LA JUSTIFICACIÓ/AUTORITZACIÓ DESPESES
Un full per cada mes de l’any
Indicant les despeses (agrupant concepte i imports)

Signat per president/tresorer (Obligatori)
Adjuntar comprobants (tiquets – Factures)
Desplaçaments: es calculen a 0,29 €/km
Enviar el document signat acompanyat de tots els comprobants per correo postal a
Federació Catalana de Donants de Sang
Passeig del Taulat, 106-116 3ª planta
08005 Barcelona
Att. Dolors Vendrell
DATA LÍMIT ENVIAMENT ENTRE EL 20-25 DE NOVEMBRE

Projectes – Propostes d’activitats, autoritzacions despeses, justificacions...
JUSTIFICACIÓ DE DESPESES
I si no s’ha pogut justificar tota la subvenció ingressada aquest any?
No passa res perquè l’import sobrant d’una subvenció concedida i cobrada aquest any però que no s’ha pogut justificar
completament, a nivel de comptabilitat quedarà tancada en l’excercici actual i passarà a ser considerada part de la subvenció a
concedir el proper any.
Exemple
1.000,00 € Subvenció sol·licitada i concedida any 2017
750,00 € Ens trameteu justificació per import (data 20 de noviembre)
250,00 € Restants es consideraran part de la propera subvenció
1.325,00 € Subvenció sol·licitada i concedida any 2018
250,00 € Parcial subvenció 2018 (data 01/gener/2018)
975,00 € Subvenció 2018 pendent transferencia FCDS a l’ADS.

Projectes – Propostes d’activitats, autoritzacions despeses, justificacions...
Document d’autorització/justificació de despeses
Un full per cada mes de l’any/trimestral
detallant les despeses agrupades per concepte, els
comprovants han d’anar grapats a cada
autorització/justificant.
Exemple
MES GENER 2017
Transport: xx,xx €
Dietes: xx,xx €
Fra. núm. xxxx material oficina: xx,xx €
Tiquet xxxx: xx,xx €

Projectes – Propostes d’activitats, autoritzacions despeses, justificacions...
MATERIAL : PROMOCIÓ CAMPANYA
La FCDS us proporciona material per obsequiar als donants de sang en CAMPANYES ESPECIALS i EN MARATONS, NO per a
totes les donacions.
L’any 2016 van haver 253.123 campanyes/donacions de sang i plasma.
És impossible donar un detall per a totes, la FCDS no té capacitat.
Si una ADS necessita pancartes/banderoles les pot demanar a la FCDS, però abans es recomana anar a l’Ajuntament del poble
on es vol la pancarta i demanar si la poden subvencionar. Llavors a la pancarta es posa el logotip de l’Ajuntament.
Si el vostre ajuntament/organisme de la vostra població és dels que hi vol col·laborar, ens heu d’informar de les seves dades
fiscals i des de la FCDS demanarem un pressupost a nom de l’ajuntament amb el cost de la pancarta escollida.
Per al disseny de la pancarta (ens encarreguem nosaltres) ens heu de facilitar una foto de molt bona qualitat d’un lloc emblemàtic
de la població (si us plau per motius de dret d’imatge millor evitar fotos amb persones), si l’ajuntament o altre organisme es fa
càrrec del pagament també en necessitarem el logotip.
PANCARTA HORITZONTAL 4 x 1 m > cost aproximat 150-200 euros, iva inclòs
PANCARTA HORITZONTAL 6 x 1 m > cost aproximat 250-300 euros, iva inclòs
•Amb el JOC de NÚMEROS per 1 o 2 dates (segons sigui la campanya)
També hi ha la possibilitat de fer PANCARTES generals per a tota la comarca

Assessorament – telefònic, xarxa, documental, etc.
BASE de DADES de les ASSOCIACIONS

Per què utilitza la FCDS les vostres bases de dades?
•
•
•

Per enviar correus electrònics per col·laborar en les campanyes del BST
Per renovar anualment la pòlissa d’assegurança
Per convidar-vos al DMDS / Escola Formativa

Base de dades sempre actualitzada
Per aquest motiu és molt important que ens notifiqueu qualsevol canvi en la composició de la vostra associació.
Necessitem saber les dades de totes les persones que col·laboren amb la vostra associació,
no només les que formen part de la junta directiva.
Tothom que hi col·labora ja sigui de manera habitual o esporàdica forma part
d’aquesta gran família i és molt important per a nosaltres.
Envieu les dades de l’ADS en MS Excel, si és possible.

Assessorament – telefònic, xarxa, documental, etc.
BASE de DADES de les ASSOCIACIONS
Quines són les dades necessàries?
•
•
•
•
•
•
•
•

FOTO DIGITAL per poder fer els carnets (recordeu marcar la foto amb el nom i cognom per poder identificar la persona)
NOM I COGNOMS
DATA NAIXEMENT * dada molt important (justament és de les dades que no disposem)
DNI
ADREÇA carrer/ codi postal / població
TELÈFON FIX
TELÈFON MÒBIL per evitar confusions, si la persona no en disposa POSEU NO EN TÉ
CORREU ELECTRÒNIC per evitar confusions, si la persona no en disposa POSEU NO EN TÉ/O NO L’UTILITZA

També és important saber de quin tipus de delegat/voluntari es tracta
•
•
•
•

Pertany a la junta directiva? Quin càrrec?
És delegat/ada ? De quina població? (viu en una població però és delegat/ada d’una altra població)
Si és voluntari/ària fixe o esporàdic?
Quin tipus d’accions realitza dins de l’ADS? Tasca administrativa a la junta – promoció a centre fix de donació de sang –
reparteix fulls de mà – buscar nous voluntaris – promoció xarxes socials , etc.

Totes les dades que ens faciliteu estan degudament protegides per la llei de protecció de dades

Acompanyament – regularització Estatuts, actualització juntes, etc.
GESTIONS AMB ELS ORGANISMES OFICIALS
-

Estatuts
Inscripció Junta Directiva
NIF vigent
Nou president
Certificat Digital, etc.

Per posar la documentació de l’Associació de Donants de Sang al dia, s’ha de portar:
ESTATUTS 1 joc original + 1 joc còpia
CERTIFICAT de CÀRRECS original + 1 fotocòpia
NIF document original + 1 fotocòpia
DNI de les persones de la Junta Directiva que fan les gestions

Acompanyament – regularització Estatuts, actualització juntes, etc.
ENTITATS JURÍDIQUES – DEPARTAMENT de JUSTÍCIA
OAC (OFICINA d’ATENCIÓ CIUTADANA)
OFICINES de REGISTRE d’ENTRADA i SORTIDA de DOCUMENTS
Llistat adreces http://justicia.gencat.cat/ca/contacte/
És l’organisme on gestionarem:
Estatuts associació
Enregistrament estatuts constituents
Modificació articles estatut.
Dades registrals associació
Inscripció constitució de l’associació
Modificació de l’adreça
Baixa de l’associació

Cada gestió té un cost diferent (de 20 a 60€)
PAGAMENT NOMÉS ES POT EFECTUAR AMB TARGETA
MITJANÇANT UN CAIXER DE CAIXABANK.
La despesa us l’abonarà la vostra associació per això és molt
important fer fotocòpia o una foto amb el mòbil del document
amb el segell d’admissió i també del comprovant de pagament
del banc (per poder justificar el pagament i passar la despesa a
la vostra associació)

Dades dels càrrecs de la junta directiva
Inscripció dels càrrecs
Canvis dels càrrecs
Baixes dels càrrecs
Renovació dels càrrecs (segons fixen els estatuts de la vostra associació)

Acompanyament – regularització Estatuts, actualització juntes, etc.
GESTIONS a ENTITATS JURÍDIQUES – DEPARTAMENT de JUSTÍCIA
ELS ESTATUTS: ADAPTACIÓ A LA LLEI 4/2008
Els Estatuts són les normes per les quals es regeix l'associació, i com a tal poden ser modificats i integrats. Com que
és una norma objectiva, ha de servir les finalitats proposades en la seva constitució i adaptar-se al màxim a la
realitat de l'associació.
Ja fa uns anys els estatuts de les associacions de donants de sang van haver de ser modificats per adaptar-los a la
llei 4/2008.
En cas que els vostres estatuts no hagin estat adaptats a aquesta llei, us demanem que procediu a fer les gestions
necessàries per fer-ho.
Sempre podeu comptar amb l’ajuda de la Federació, posant-vos en contacte amb la Dolors (telèfon 935 573 591).
A continuació, us presentem l’exemple de la sol·licitud i la resolució de la modificació d’estatuts.

Acompanyament – regularització Estatuts, actualització juntes, etc.

Document per poder presentar la sol·licitud a entitats jurídiques
d’acord de modificació d’estatuts
S’ha d’ajuntar el text dels estatuts amb la modificació.

Document emès per entitats jurídiques amb la resolució de la
modificació dels estatuts. Rebrem un joc original més alguna
còpia amb tot el text actualitzat.

Acompanyament – regularització Estatuts, actualització juntes, etc.

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
Llistat d’oficines agència tributària a Catalunya
https://secure.e-tributs.cat/ca/Utilitats/Pagines/OficinasTrib.aspx

És l’organisme on gestionarem
• Sol·licitud del format vigent del NIF.
• Notificar dades del President/a vigent a l’associació.
• Activació del codi obtingut per disposar del Certificat Digital de l’associació.
Sempre s’ha de demanar CITA PRÈVIA.

Acompanyament – regularització Estatuts, actualització juntes, etc.
GESTIONS a L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
Obtenció del model actual de NIF de l’associació
Hi ha Associacions que no tenen vigent el format nou.
Ha canviat.
Si encara no disposeu del format nou us heu d’adreçar a
l’Agència Tributària per sol·licitar-ne el nou model
(veure format antic i format nou NIF a continuació).

Acompanyament – regularització Estatuts, actualització juntes, etc.
GESTIONS A ENTITATS JURÍDIQUES – DEPARTAMENT de JUSTÍCIA
LA JUNTA DIRECTIVA

Ha d’estar degudament inscrita a Entitats Jurídiques
(Dept. de Justícia) i SEMPRE HA D’ESTAR VIGENT.

Document oficial d’inscripció de
components d’una junta directiva a
Entitats Jurídiques

Consulteu quin és l’organisme oficial més proper a la
vostra població per poder fer aquest tràmit.
http://justicia.gencat.cat/ca/contacte/
La renovació de la inscripció ha d’anar d’acord amb el que marquin
els Estatuts de la vostra associació, tant amb el protocol per renovar
la junta directiva com amb la periodicitat
(el certificat de càrrecs mostra al costat de cada càrrec la data a ser renovat )

Altres motius per renovar la inscripció poden ser motivades per
• Canvi d’algun component dels càrrecs de la junta directiva
• Canvi de l’adreça social de l’associació

CÀRREC
NOM I COGNOMS
DNI
DATA A RENOVAR

Acompanyament – regularització Estatuts, actualització juntes, etc.
GESTIONS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Inscripció nou president/a a l’agència tributària
Un cop el nou president/a ha estat inscrit a Entitats Jurídiques, també s’han de fer gestions a l’Agència Tributària per tenir la
documentació de l’associació al dia.
El president o presidenta vigent sempre ha de constar degudament inscrit a l’Agència Tributària.
Aquesta gestió és presencial i l’ha de fer la mateixa persona que acaba d’accedir al càrrec com a president/a.
Heu de demanar cita prèvia per internet o telèfon i aconsellem portar tota la documentació oficial de l’Associació, sempre dur
ORIGINALS i joc de còpies + fotocòpies.
•
•
•

Estatuts
NIF
Certificat de càrrecs vigent a Entitats Jurídiques amb constància del nou president/a

Activació del codi del Certificat Digital
L’agència tributària també és l’organisme on activarem el certificat digital per la nostra associació.
Sempre s’ha de demanar CITA PRÈVIA per telèfon o internet.

Acompanyament – regularització Estatuts, actualització juntes, etc.
GESTIONS CERES-FNMT (Fabrica nacional de moneda y timbre)
Organisme on sol·licitarem el certificat digital per l’associació
Aquesta gestió sempre s’ha de fer ONLINE (internet)
i té un cost aproximat de 15€ (pagament amb targeta)
És molt important que seguiu les pautes de configuració, tant de l’explorador d’internet com
de l’ordinador que utilitzeu (ha de ser el mateix ordinador des del principi fins el final de la
gestió per poder obtenir el certificat digital)
http://xarxanet.org/economic/recursos/com-sollicitar-el-certificat-digital
Sol·licitud certificat digital
Descàrrega del codi emès per FNMT-CERES
Descàrrega del CERTIFICAT DIGITAL ja activat

Acompanyament – regularització Estatuts, actualització juntes, etc.

Certificat digital
Amb l’evolució de les TIC, molts organismes només accepten peticions online (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etc.)
i per fer la sol·licitud necessitem un certificat digital de l’associació o el certificat digital particular del delegat que faci la gestió.
En breu, gairebé tots els ajuntaments només acceptaran sol·licituds rebudes mitjançant internet (per ocupació de carrers, penjar
i despenjar pancartes, subvencions, etc.).
Organismes que hi entren en joc per fer aquest tràmit
•Entitats jurídiques
Per demanar el certificat de càrrecs pel certificat digital és millor fer-ho de forma presencial i millor a la seu PAU CLARIS,
BARCELONA (demaneu ajuda a Dolors de la FCDS).
•FNMT només per internet
•Agència tributària
•demanar cita per internet
•gestió PRESENCIAL DEL PRESIDENT/A DE L’ASSOCIACIÓ
MOLT IMPORTANT > CAL TENIR EN COMPTE
L’ordinador on es faci el tràmit ha de ser SEMPRE el mateix
L’IP ha de ser la mateixa
Mirar en el web de la FNMT la configuració de l’explorador requerida
No pot ser formatejat mentre dura el tràmit

Acompanyament – regularització Estatuts, actualització juntes, etc.

Certificat digital
LA VOSTRA ASSOCIACIÓ VOL SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DIGITAL?
Truqueu la Dolors (FCDS) al telèfon 935 573 591 per informar que voleu demanar el certificat digital i ella us explicarà tots els passos més
detalladament. Igualment ara us fem un resum perquè sabeu com funciona.
IMPRESCINDIBLE TENIR LA INSCRIPCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA VIGENT
•

Sol·licitud de certificat de càrrecs a entitats jurídiques. És un certificat especial per demanar el certificat digital.

•

Tenir en compte que aquest document caduca als 15 dies de la data de la seva emissió

•

Un cop disposeu del certificat de càrrecs heu de fer 2 passos gairebé a l’hora

•

Demaneu cita prèvia a l’agència tributària (per internet o per telèfon)

•
•

Entreu al web de l’FNMT per fer la sol·licitud on-line del certificat digital per a una entitat jurídica
http://www.cert.fnmt.es/ca/certificados (mireu configuració necessària de l’explorador)

•

Un cop sol·licitat i fet el pagament amb targeta, us arribarà un codi per correu electrònic (pendent d’activar).

•

Aneu a l’agència tributària per sol·licitar l’activació del codi (necessita gestió presencial president/a de l’ADS).

•

Descarregueu el certificat digital sempre des del mateix ordinador que vau fer la gestió de sol·licitud a l’FNMT i on heu rebut el correu electrònic
amb el codi que ja heu activat a l’Agència Tributària .

Acompanyament – regularització Estatuts, actualització juntes, etc.

Certificat digital
COMPARTIR EL CERTIFICAT DIGITAL
Un cop descarregat i arxivat a l’ordinador on heu fet tot el procés, el certificat digital es pot enviar per correu electrònic i guardar
a altres ordinadors.
CÒPIES de SEGURETAT del CERTIFICAT DIGITAL
Es recomana que guardeu còpia en memòries externes – llapis de memòria – etc.
EL CERTIFICAT DITIGAL CADUCA ALS 2 ANYS
• Si el renoveu abans que caduqui ho podeu fer simplement per internet
• Si caduca haureu de tornar a fer tot el procés
CANVI DE PRESIDENT/A
Si canvia el president/a de l’associació heu de tornar a fer tot el procés

Interacció – monuments, enviament fotografies, publicació d’activitats...
MONUMENTS ALS DONANTS DE SANG
El monument al Donant de Sang és l’agraïment que els ajuntaments i la seva població fan
a tots els donants i col·laboradors en la promoció de les donacions de sang, plasma, etc.
Ja són més de 100 municipis els que s’han adherit a aquesta iniciativa tot oferint un lloc
del seu municipi i col·laborant econòmicament en la despesa del monument.
La FCDS té un dossier amb un recull de tots ells.

Voleu proposar als ajuntaments de la vostra comarca si volen col·laborar
en aquesta iniciativa ?
•Demaneu data de visita amb l’alcalde/essa o regidor/a i informeu data a Marc Ibars
(federacio@donantsdesang.cat)
•Des de la FCDS prepararem un dossier i una carta oficial de sol·licitud del monument
que es portarà en mà directament a l’autoritat corresponent.
•El primer cop que ho demaneu us acompanyarà en Marc Ibars i la resta d’ajuntaments
des de la FCDS us facilitarem el dossier i la carta, però ja ho podreu presentar vosaltres
mateixos.

Una representació d’un dels més
de 100 monuments als donants
de sang que ja hi ha arreu de
Catalunya.

Interacció – monuments, enviament fotografies, publicació d’activitats...

WEB
www.donantsdesang.cat
Ens agrada publicar les vostres activitats
Totes les activitats de les associacions són molt importants per la promoció de la donació de
sang. Segur que n’hi ha de molt originals !!!
Feu-nos un petit escrit acompanyat d’un parell de fotografies i la publicarem al web de la FCDS !!
Material audiovisual
Sabeu que al web de la FCDS podeu trobar material audiovisual formatiu per ajudar-vos en la
vostra tasca?

Interacció – monuments, enviament fotografies, publicació d’activitats...

WEB

ENLLAÇOS AMB MATERIAL DIGITAL DISPONIBLE A LA
WEB DE LA FEDERACIÓ

Interacció – monuments, enviament fotografies, publicació d’activitats...
SEMPRE CONNECTATS !!!
SI CONEIXEU L’ENTORN GOOGLE DRIVE, TENIU LA POSSIBILITAT DE COMPARTIR LA DOCUMENTACIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ AMB LA FCDS.
A GOOGLE DRIVE HI HA CREADES CARPETES PER CADASCUNA DE LES ASSOCIACIONS.
NOMÉS ENS HEU DE DIR L’EMAIL DE LA PERSONA QUE HI TINDRÀ ACCÈS I COMPARTIM LA CARPETA JA CREADA

FCDS

Quina documentació podeu compartir amb la FCDS?
• NIF
• Estatuts
• Inscripció de junta directiva vigent
• Base de dades – fitxes dels vostres associats.
• Fotos dels vostres associats per poder fer els carnets
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Entre tots/es, fem un bon equip!
#sumemperlasang

• www.donantsdesang.cat
• Sóc Donant de Sang (Facebook) …
• @FCDSang (Twitter) …

• Participa. No et quedis enrere! – Tots podem aportar quelcom!

Moltes gràcies per haver assistit a aquesta primera escola de
formació de la FCDS, i haver escollit aquest taller que esperem
l’hàgiu trobat de molta utilitat.
I per qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb
la Dolors – Fuensanta i us ajudarem !

Contacte
Fuensanta del Moral
telèfon 972 202 494
federacio@donantsdesang.cat

Contacte
Dolors Vendrell
telèfon 935 573 591
federacio@donantsdesang.cat

Federació Catalana
de Donants de Sang
passeig del Taulat, 106-116
08005 Barcelona
NIF G17204058

La teva Associació et necessita!
Tu n’ets part fonamental
de l’engranatge!

Gràcies!

