AJUNDA’NS A AJUDAR
Sol·licitud d’admissió com a col·laborador/a
Nom
Cognoms
DNI
Adreça

Seu Barcelona
C/ Rector Ubach, 37-39, local 2
08021 Barcelona
Telèfon | 93 240 58 88 |
barcelona@oncolliga.cat

Població
CP
Telèfon
Correu electrònic

Seu Terrassa
C/ Salmeron, 100
08221 Terrassa
Telèfon | 93 736 14 34 |
terrassa@oncolliga.cat

Accepto rebre informació de la Fundació Oncolliga.
Sol·licita l’admissió com a col·laborador/a de la
Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica,
Oncolliga, amb una quota periòdica, amb càrrec
al compte corrent |
NÚMERO DE COMPTE (IBAN) |
IMPORT |
10 €

30 €

60 €

€

PERIODICITAT |
Mensual

Trimestral

Anual

Vull col·laborar una sola vegada amb l’aportació de
€

Centre d’Atenció Local Calella
C/ Sant Joan, 8 | 08370 Calella
Telèfon | 691 319 995 |
calella@oncolliga.cat
Concertar visita | 93 240 58 88
Centre d’Atenció Local Sabadell
Centre cívic Cal Balsach
Ctra. Prat de Lluçanés, 2 | 08208
Sabadell
Telèfon | 685 989 212 |
sabadell@oncolliga.cat
Concertar visita | 93 736 14 34

Centre d’Atenció Local Sant
Cugat del Vallès
Xalet Negre
Plaça del Coll, 4 | 08172
Sant Cugat del Vallès
Telèfon | 685 305 520 |
santcugat@oncolliga.cat
Concertar visita | 93 736 14 34
Centre d’Atenció Local
Vilassar de Mar
C/ Santa Eulàlia, 142 | 08340
Vilassar de Mar
Telèfon | 692 992 931 |
vilassardemar@oncolliga.cat
Concertar visita | 93 240 58 88

Fundació Lliga Catalana
d’Ajuda Oncològica

Centre d’Atenció Local Rubí
Ateneu
C/ Xile, 1 | 08191 Rubí
Telèfon | 608 291 882 |
rubi@oncolliga.cat
Concertar visita | 93 736 14 34

DATA I SIGNATURA |

TAMBÉ POT FER LA SEVA COL·LABORACIÓ |
· A través del nostre web www.oncolliga.cat
· A través d’una transferència bancària
La Caixa

ES21 2100 1022 1002 0011 3347

BBVA

ES23 0182 1015 0702 0152 6025

Santander ES88 0049 4709 4621 1602 9781
Els donatius a la Fundació Oncolliga tenen una deducció
ﬁscal en la declaració de l’Impost sobre la renda de les
Persones Físiques i en l’Impost de Societats
En compliment de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSICE) 34/2002 i
l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 queda informat i
entenem que presta el seu consentiment exprés i inequívoc a la incorporació de les seves
dades als fitxers de dades personals del qual és Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica (d’ara en endavant ONCOLLIGA) amb domicili social a c/ Rector Ubach, 37-39, local 2,
08021 – Barcelona, amb la finalitat de facilitar la realització de les activitats de la Fundació
ONCOLLIGA, així com de remetre-li informació relacionada. Podrà exercitar els seus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb els procediments establerts a la
precitada Llei Orgànica, dirigint-se per escrit mitjançant correu ordinari al domicili social
d’ONCOLLIGA o a l’adreça de correu electròniclopd@oncolliga.cat, incloent una fotocòpia
del document d’identificació.

Amb la col·laboració de:

Ajudem persones amb
càncer i els seus familiars

www.oncolliga.cat

Oncolliga, Fundació Lliga Catalana d’Ajuda
Oncològica, és una entitat sense ànim de lucre
que ofereix atenció psicosocial a persones amb
càncer i als seus familiars, durant tot el procés de
la malaltia, amb l’objectiu de millorar el seu
benestar i la seva qualitat de vida.

QUI SOM?
Oncolliga realitza activitats de divulgació, sensibilització i prevenció. Va ser constituïda el desembre de
2003; realitza la seva activitat a les comarques de Barcelona i està integrada a la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) així com a la Federació
Catalana de Voluntariat Social (FCVS). Una companyia
externa audita anualment els comptes.
Professionals de la Psicooncologia, del Treball Social i
del Treball Familiar, amb el suport del voluntariat, ofereixen de forma gratuïta una atenció integral a malalts
i familiars per donar resposta de manera àgil i immediata a les seves necessitats. La prioritat d’Oncolliga és
l’atenció a les persones (pacients i famílies) que veuen
canviar la seva quotidianitat a causa del càncer.
La proximitat a les persones, a la malaltia i al patiment,
ens exigeix una resposta tant professional i tècnica com
ètica.
Oncolliga compta amb un Comitè Científic, que és un
òrgan col·legiat permanent de control i assessorament
tècnic independent de la Fundació. Està format per un
equip multidisciplinar de professionals de l’àmbit mèdic,
infermeria, treball social i psicologia amb una dimensió
ètica per poder donar el suport necessari a les tasques
i els serveis de la Fundació. Té per objectiu revisar els
criteris científics i aspectes bioètiques de les accions de
suport assistencial, i revisar que les Seus i els Centres
d’Atenció Local de la Fundació actuïn amb el mateix
rigor i idèntica metodologia en les seves activitats,
supervisant aquestes activitats i els serveis que formen
part de les finalitats fundacionals.

QUÈ OFERIM?

· Suport social facilitant informació, orientació
i assessorament dels recursos propis de l’entitat
així com dels recursos externs.
· Suport psicològic a persones malaltes, familiars
i persones cuidadores |
· Durant el procés de la malaltia.
· Per facilitar l’adaptació a la
vida després del càncer.
· Teràpia sexual i de parella.
· Elaboració del dol.
· Servei d’Atenció a Domicili per facilitar la
permanència a la llar familiar, i alleugerir la 		
càrrega de la persona cuidadora principal.
· Préstec de material clínic per millorar el confort
de la persona afectada.
· Ajudes econòmiques per a despeses puntuals 		
derivades de la malaltia per a les persones
més necessitades.
· Orientació dietètica per a pacients que
tenen dificultats en l’alimentació a causa
dels tractaments.
· Orientació d’estètica oncològica i cura de la
pell amb el suport de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé.
· Banc de perruques solidàries i complements solidaris.
· Orientació jurídica-laboral.
· Derivació de pacients a la Clínica Odontològica
Solidària del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i
Estomatòlegs de Catalunya (COEC) per a pacients
de càncer socialment desfavorits i en risc d’exclusió
social.

PROGRAMES COMUNITARIS

Realitzem programes de prevenció,
educació, sensibilització i rehabilitació.
Oncolliga realitza programes de prevenció,
educació, sensibilització i rehabilitació |
· Tallers adreçats a persones amb càncer, familiars i
persones cuidadors.
· Conferències, promoció d’hàbits
saludables i de prevenció.
· Centre de rehabilitació per a laringectomitzats
(CRL), centre especialitzat en l’atenció integral a
les persones afectades de càncer de laringe i a les
seves famílies.
· Suport i orientació a persones amb ostomia,
realitzats a través del conveni amb l’Associació
Catalana d’Ostomitzats (ACO).

PROGRAMES DE VOLUNTARIAT

Unim al nostre compromís social la força
de les persones voluntàries.

D’acompanyament |
· Domiciliaris: Suport i acompanyament en el domicili i a visites mèdiques de les persones amb càncer.
· Testimonials: Dones operades de càncer de mama,
persones laringectomitzades o amb una ostomia,
ofereixen el seu testimoni a persones amb càncer.
· Hospitalaris: Unitat de quimioteràpia, de cures
pal·liatives, unitat de planta d’oncologia.
De difusió i activitats | Persones que participen en
l’organització d’activitats per obtenir recursos.
De suport a la gestió | Persones que ofereixen part
del seu temps i la seva experiència professional.
· Assessors
· Suport administratiu
· Formació
· Talleristes

