L’informem que les seves dades seran incorporades a
la base de dades del Redós únicament per al compliment dels seus objectius. Pot exercir el seu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació davant el responsable de la base de dades: Redós, c. Sant Antoni
M. Claret, 2 08810 Sant Pere de Ribes.

Pot desgravar el 25% dels seus donatius al Redós. Per
lliurar-li el certificat a començaments de l’exercici
(dins del primer trimestre) necessitem que ens faciliti
les dades sol·licitades.

EL REDÓS ACULL
Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere
C. Sant Antoni M. Claret, 2—08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 32 49 C-e: redós@elredos.org—www.elredos.cat

Projecte solidari

“Jo també vull ser Redós”. BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

“Jo també vull ser Redós”
El Redós va néixer el 1899 com a resposta a una greu situació
de crisi econòmica i social gràcies al llegat de dos germans
ribetans, en Josep i en Pere Jacas i gràcies també a la
col·laboració de moltes famílies que van fer nombrosos donatius per a vestir un edifici que donés acollida (redós) a
persones desvalgudes.
Mes de cent anys després, el Redós ha esdevingut referent
en la cura i l’atenció de les persones grans del municipi i de
la comarca.
Degut al context de crisi en que ens trobem, no tothom que
ho necessita te els recursos immeditats per a proveir-se dels
serveis que precisa i des de la Fundació Redós, fidel als seus
objectius fundacionals, fem tot el que està a les nostres mans
per facilitar l’accés a aquests serveis. Tal i com va esdevenir
en el passat, aquest esforç solidari requereix de la
col·laboració de la societat civil, dels ciutadans i ciutadanes
del municipi i també de les empreses i entitats.
El Redós Acull és un projecte per canalitzar aquesta solidaritat en vers les persones grans que precisen serveis i ajuts de
forma immediata mentre esperen la resposta de la administració pública.
Si podeu i desitgeu participar d’aquest projecte no dubteu en
posar-vos en contacte amb nosaltres per ampliar la informació. Per formalitzar el vostre ajut empleneu i feu-nos arribar
les vostres dades.

EL REDÓS ACULL
Oi que tu també vols ser Redós?

A QUÈ ES DESTINEN ELS RECURSOS DEL PROGRAMA?

NIF ..................................Nom..............................................
Cognoms...............................................................................



Estades de Centre de Dia.

Adreça..................................................................................



Servei de menjador social

Municipi................................................. .....CP.:...................



Servei d’acolliment residencial d’urgència per a persones sense llar.

Telèfon ..................................C/e..........................................




Servei de transport adaptat per a usuaris del centre de
dia
Altres serveis prestats per la Fundació, que la persona
precisi i no tingui recursos per al seu proveïment.

COM PUC SABER QUE L’ÚS DELS DINERS ÉS L'ADEQUAT?
Aquest Programa d’ajuts està integrat als comptes generals
de la Fundació, comptes que son Auditats anualment per empresa externa i presentats a la Direcció Gral. de Dret i D’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya.
Dins de la nostra pàgina web, www.elredos.cat, tenim un
apartat de transparència on podrà accedir al link per veure els
comptes anuals de la Fundació.
Sempre que tingui necessitat, ens trobarà al seu servei per
ampliar, i posar al seu abast la informació que precisi.
Per raons òbvies no difonem la filiació de les persones a les
que es presta ajut, però els serveis socials de l’Ajuntament
n’estan al corrent.

1.– Vull ser col·laborador de “El Redós Acull”, amb una
aportació de:
 30€

 60 €

 Mensual

 90€

 Trimestral

 120 €

 ........ €

 Anual

Domiciliació bancària:
Srs, els prego que amb càrrec al meu compte facin efectius i
fins a nou avís, els rebuts que al meu nom presentarà la Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere en referència al programa “El Redós Acull”.
IBAN: ____ ____ ____ ____ ____ ____
2.– Vull fer una contribució única de _______________ €
 Amb taló bancari a nom de la Fundació Redós de Sant
Josep i Sant Pere
 Mitjançant transferència o ingrés al compte:
ES22-2100-0152-5702-0001-0190
Dono el meu consentiment i autoritzo al Redós per a que
tracti les dades que voluntàriament cedeixo per a la correcta
gestió d’aquesta col·laboració.
Data i signatura:_____________________

