
ASSOCIACIÓ POLSERES CANDELA
Per a ser voluntari@ de Polseres Candela només és necessari: tenir empatia amb els nostres
petits pacients i les seves famílies, creure que la recerca és imprescindible i tenir il·lusió per
aportar el teu granet de sorra.
Ens considerem una gran família on cadascun aporta el que pot pel bé d'una gran causa: La
recerca del càncer infantil.
Creiem necessari que abans  de prendre la decisió de ser voluntari, coneguis bé la nostra
associació, per això et convidem a visitar amb calma la nostra web, en ella trobaràs la nostra
història, visió i missió, informació sobre el càncer infantil i els projectes de recerca que
financem. 

Voluntariat

Teixir Polseres Candela.
Canviar-les per donacions o enviar-les
perquè les distribuïm nosaltres. 
Cercar comerços que es converteixin en
punts solidaris. 
Organitzar paradetes, esdeveniments o
tallers solidaris. 
Informar i difondre la nostra causa i la
nostra tasca. 

Què pots fer



Sempre en contacte
És important que treballem coordinats, la
unió de tots, sempre ha estat el nostre lema.   
Els voluntaris adquiriu el compromís de
comunicar per anticipat a la junta, qualsevol
acció que realitzeu en benefici o en nom de
l'associació. 
Estem sempre a la vostra disposició en:

ET NECESSITEM!!
Els voluntaris sou el motor d'aquest projecte basat en la col·laboració de tota la societat que aporta
microdonacions a canvi de les polseres candela. Recordar-vos sempre que no venem les polseres,
som una associació totalment solidària i sense ànim de lucre, les candeles són el nostre agraïment a
les donacions rebudes. El treball dels voluntaris és sempre altruista, recullen les donacions que
obtenen i les ingressen al compte de l'associació, que es compromet a destinar-les íntegrament per
a finançar la recerca del càncer infantil.
Des de l'Associació facilitem als voluntaris la formació necessària per a teixir les candeles i per a
organitzar esdeveniments, així com el material d'imatge, cartells, expositors....i la difusió a les xarxes
socials de les seves accions. 

Has de registrar-te i demanar a tots els que
t'ajudin que també ho facin.  Organitzem el
voluntariat per "Grups Candelers" que es
formen quan sou diverses persones que
treballeu juntes o bé quan unim voluntaris de
la mateixa localitat o zona geogràfica. Et
demanarem per correu que ens donis
autorització per a utilitzar les teves dades i
imatge, en compliment de la normativa en
vigor en matèria de privacitat i de protecció de
dades.

FES-TE
VOLUNTARI

W W W . P U L S E R A S C A N D E L A . O R G

voluntarios@pulserascandela.org

Registre de voluntaris
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https://www.pulserascandela.org/paginas/Uneixte+com+a+voluntari


Cerca comerços o negocis oberts al públic
perquè ens ajudin a distribuir candeles. Pots
subministrar-los tu les candeles o les hi
podem enviar nosaltres. 
Els Punts Solidaris apareixen en un llistat  de
la nostra web i també és funció vostra
mantenir-nos informats dels nous
col·laboradors i dels que ja no tenen
candeles. 

Punts solidaris

Organitzar paradetes
o esdeveniments 

Has de registrar qualsevol acció perquè
puguem ajudar-te a la seva organització i
fer difusió de l'esdeveniment. Envia'ns el
formulari encara que no estigui totalment
confirmat o tancada la data.

REGISTRA LA
TEVA ACCIÓ

Organitzar Tallers

Els tallers són una acció solidària que té
molt d'èxit a les escoles o grups socials.
Tenim preparat material gràfic i informació
de gran utilitat per a organitzar-los, només
has de registrar-lo i ens posarem en
contacte amb tu.

REGISTRA UN
TALLER

PUNT
 SOLIDARI

GRÀCIES

https://www.pulserascandela.org/paginas/Organitza+un+esdeveniment+solidari
https://www.pulserascandela.org/paginas/Escoles+i+entitats+solidaries
https://www.pulserascandela.org/paginas/Distribueix+Candeles
https://www.pulserascandela.org/paginas/Distribueix+Candeles
https://www.pulserascandela.org/paginas/Distribueix+Candeles

