Amb la compra de la polsera
‘M’agrada cuidar’ ens estàs
ajudant a cuidar totes les persones
ateses als diferents centres de
Sant Joan de Déu que s’han
convertit en doblement vulnerables
a causa de la COVID-19.
Si vols seguir col·laborant amb
Sant Joan de Déu també pots:
Fer-te soci o sòcia.
Fer un donatiu.
Fer voluntariat.
Promoure una activitat solidària.
Implicar-t’hi com a empresa.
Regalar productes solidaris.

Les farmàcies se sumen a
pal·liar els efectes socials i
emocionals de la COVID-19

Segueix l’actualitat a:
www.solidaritatSJD.org |
@solidaritatSJD
c. Puiggarí, 5-7, 4a planta | 08014 Barcelona
T. 932 532 136 | obrasocial@solidaridadsjd.org

Amb el suport de:

COL·LEGI OFICIAL
DE FARMACÈUTICS
DE LLEIDA

En benefici de:

#ens
agrada
cuidar

A Sant Joan de Déu cuidem les persones que es troben
en situació vulnerable, sigui per qüestions mèdiques,
econòmiques o socials. A través de 16 centres a Catalunya
treballem amb diferents col·lectius perquè tothom pugui
tenir una bona salut física i emocional, una llar on viure en
condicions i una ocupació a la mida de les seves capacitats.
Ajuda’ns a cuidar-los!

Després d’un any de pandèmia, la solidaritat
i les cures s’han situat al centre de la vida.
Els efectes socials, emocionals i econòmics
que deixa aquesta crisi de la COVID-19
són devastadors.

Apostem per una atenció integral
que millori la seva qualitat de
vida i la de les seves famílies.

Acompanyem i fem programes
que milloren les seves capacitats
socials i laborals.

Tenim centres d’acollida, pisos
d’inclusió social i programes
d’inserció sociolaboral.

Fem tuteles, atenció domiciliària
i programes terapèutics i
d’estimulació cognitiva.

Investiguem per millorar els
diagnòstics i els tractaments
de les persones.

Ens agermanem entre centres,
intercanviem coneixement i
ajudem econòmicament.

Des de sempre, les farmàcies i
Sant Joan de Déu ens hem dedicat a la
cura de les persones. Ens agrada cuidar
teixint complicitats amb qui vol fer créixer
el seu compromís per un món millor.
Ajuda’ns a pal·liar aquestes situacions de
vulnerabilitat al costat de Sant Joan de Déu!
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