PROGRAMA:

-ANEM A L’ESCOLA!

Xerrada – Col·loqui amb els Alumnes
del vostre centre educatiu més proper.

PETITA TEMPORALITZACIÓ
(durada aprox. 1 hora)

1 – Salutació i presentacions (5 min.)

2 – Objectiu de la Xerrada
(presentar l’Associació, als seus membres, familiaritzar
als alumnes i professorat de la tasca que realitza
l’Associació de Donants de Sang) – (10 min.)

3 – Aprofundir en la Xarxa de Voluntaris/es donants de
sang i la relació amb el Banc de Sang i Teixits. – (5 min.)

4 – Activitats, Anècdotes, Projectes… de l’Associació al
territori (o municipi en qüestió). – També comentar les
experiències i iniciatives a nivell de la FCDSang
(Federació Catalana de Donants de Sang). – (25 min.)

5 – En funció del temps i el nombre de qüestions
plantejades pels alumnes, pot oferir-se la possibilitat de
projectar algun vídeo; repartir algun obsequi de la
FCDSang (bolígraf, clauer, polsera, etc.). – (15 min.)

* LA XARXA DE DONANTS DE SANG *

Arreu de Catalunya, la nostra xarxa s’organitza a través de les Associacions
de Donants de Sang, repartides per totes les comarques.
Aquesta és la part més voluntària del procés de donació de sang, ja que en
la promoció i captació de sang també intervenen altres organitzacions i
entitats socials.
El conjunt d’Associacions tenim com a referència la Federació Catalana de
Donants de Sang, la qual s’encarrega d’organitzar i impulsar accions, en
favor de la donació, que coordinin i afavoreixin una bona connexió entre
Associacions, com també entre institucions -públiques o privades-, facilitant
així la nostra tasca altruista.
A més, comptem amb l’empresa pública BST (Banc de Sang i Teixits) que
s’encarrega de donar el servei logístic integral, de primera magnitud, a tots
els hospitals de Catalunya, i el suport del Departament de Salut.
És important saber que tenim un únic BST, el qual coordina i elabora la
planificació estratègica a seguir, en matèria de donació de sang; sempre en
permanent acord i simbiosi amb la Federació i cadascuna de les diferents
Associacions de Donants de Sang.
Finalment, aquesta xarxa s’acaba de completar amb les institucions
públiques (Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions...) que
s’impliquen -en la mesura de les seves possibilitats- amb les Associacions
dels seus territoris, com també amb l’ajut d’empreses i/o entitats privades
que desinteressadament aporten recursos i potencial humà, per facilitar
l’assoliment dels nostres objectius:
* Formar i informar a la població (incidint en el col·lectiu infantil / jove)
* Captar donants
* Potenciar la figura del donant de sang com un exemple de
comportament Cívic

Si voleu ampliar el vostre coneixement sobre les activitats que realitza la
Federació Catalana de Donants de Sang, com també assabentar-vos de les
moltes iniciatives que es duen a terme des de les diverses Associacions,
podeu consultar la nostra pàgina web o les xarxes socials:

www.donantsdesang.cat
Facebook:
Sóc Donant de Sang
Twitter:
@FCDSang
Revista [Donem Sang]:
www.donemsang.cat
(publicació anual)

Aplicació Mòbil:
Android & Apple “Donar Sang”
Descarregueu-vos-la des de la
Web de la Federació:
www.donantsdesang.cat

