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ESCLAT

ASSOCIACIÓ
SOLIDARITAT
I SERVEI
SANTA TERESINA

Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Telèfon: 973 281 770 - FAX: 973 275 886
e-mail: associacioesclatst@gmail.com

Butlleta d’inscripció

Qui som?

					

Som una associació creada el 1988 sense ànim de lucre que engloba l’obra
social del Santuari-Parròquia de santa Teresina.

Soci/a - col·laborador/a

n.

Nom i cognoms

Qué fem?

Nif					

Data de naixement

cia i adolescència en situació de risc social. El seu objectiu és afavorir
la cobertura de les seves necessitats que els garanteixin un nivell de
benestar adequat, el seu desenvolupament personal i la seva integració
social i l’adquisició d’aprenentatges.

Localitat					Província

Domicili							C.P.

Centre Obert “Pare Palau”. Servei preventiu d’atenció a la infàn-

Telèfon
e-mail

Quota de soci/a, aportació anual: 25 €

Colònies i Casal d’estiu. Organització d’activitats de caire més

lúdic que s’organitzen a final de curs i durant les vacances d’estiu.

Altres aportacions

Intervenció amb famílies. Suport a aquelles famílies en situació de

³ Escull una quantitat			 o escriu el teu donatiu

risc social. Se’ls hi ofereix: informació, orientació, assessorament i
derivació a altres recursos. Quan es creu convenient se les inclou en
el programa d’ajuda d’aliments, cursos de formació i/o projecte “Reis per a tothom”.

£ 40 €

£ 60 €				

€

³ Cada quan ho vols abonar?
£ anual

£ semestral		

Atenció a temporers. Col·laboració amb l’Ajuntament i altres
entitats del tercer sector per tal d’oferir una atenció solidària als temporers que arriben a Lleida en època d’estiu.

³ Com ho vols abonar?

Acompanyament a la gent gran. Suport a aquelles persones que

Dades de la domiciliació

£ Efectiu

ho sol·licitin i, que per les seves necessitats tan materials com psicoafectives, es creu oportú oferir-los-hi una ajuda.

IBAN

£ mensual

£ taló bancari (nominatiu)

Entitat

Oficina

Com ho fem?

D. C.

£ Domiciliació bancària

Núm. de compte / llibreta

Signatura del/la titular

Esclat està dirigit per una Junta Directiva que coordina tots els camps d’actuació abans esmentats. Disposa d’una treballadora social i educadors socials.
En el programa de voluntariat, eina fonamental per a la nostra entitat,
comptem amb la tasca de voluntaris i voluntàries que participen en el Centre
Obert i en els diferents programes de l’entitat.

#

Lleida,..............de..................................de..............
£ Vull rebre un certificat fiscal
Les dades d’aquesta butlleta estaran tractades i protegides d’acord amb l’establert en la llei 32/2010 d’octubre
de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades. DOGC núm. 5731

