vol arrelar a la teva
farmàcia!
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L’Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu Barcelona, s’ha proposat
fer créixer un gran arbre cada any. No es tracta d’un arbre qualsevol,
ja què la seva funció és molt especial: donar refugi, ombra, alegria i
tranquil·litat als petits valents que l’Hospital atén cada dia.
Amb aquest objectiu, posem en marxa la campanya “L’arbre dels petits
valents”, que aquest any té com a finalitat aconseguir els fons necessaris per fer possible el nou Hospital de Dia.
Tots portem dins nostre un sac de valentia, i és en les situacions més
difícils quan, sense saber ben bé com, l’aconseguim obrir per convertirnos en persones més valentes del que mai havíem pensat. A alguns
nens i nenes, la vida els porta a obrir aquest sac abans d’hora i és llavors
quan, per a l’admiració de tothom, es converteixen en PETITS VALENTS.
Amb la col·laboració de les farmàcies catalanes, coordinades pel Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, i amb el suport dels distribuïdors que agrupa Fedifar, aconseguirem que els PETITS VALENTS
de l’Hospital Sant Joan de Déu tinguin un Nou Hospital de Dia.
Dóna’ls la teva força i fes créixer el seu arbre, l’arbre dels petits valents.

El nou
Hospital
de Dia
Un Hospital de Dia és
un espai específic de
l’hospital on el nen pot
rebre el tractament
que necessita sense
separar-lo del seu entorn
familiar. S’hi està unes
hores i se’n va a casa,
sense haver-se de
quedar a dormir.
La quimioteràpia per
als infants amb càncer
és un dels tractaments
principals que
s’administra a l’Hospital
de Dia, malgrat que
també s’atenen
pacients amb altres
malalties.

Per què l’Hospital Sant Joan
de Déu en necessita un de nou?
L’Hospital de Dia actual s’ha
quedat petit i antiquat, i necessita
una renovació total. Els nens i les
seves famílies no tenen la intimitat
i comoditat necessàries mentre
reben el tractament.
Les noves instal·lacions ocuparan
uns 850 m2 i estaran dotades
amb l’utillatge tecnològic de
darrera generació. Es preveu
també una ampliació important de
llits, dels 12 que hi ha actualment
a 23.

I com serà?

Finançament

• Amb boxes individuals, per a
garantir intimitat i permetre
el descans del nen
• Amb espai suficient per què
els pares estiguin amb ells
sempre que ho desitgin
• Amb llum natural a tots els
boxes
• Amb àmplies zones comuns
i espai suficient per a rebre
la visita dels nostres ajudants
més esperats: pallassos, mags,
músics…

El nou Hospital de Dia de
Sant Joan de Déu té un cost
aproximat d’1 milió d’euros, dels
quals, gràcies a la col·laboració
d’empreses i institucions que
ja s’han sumat al projecte, en
portem aconseguits uns 500.000.
Amb la venda dels fruits de l’arbre
dels petits valents a les farmàcies
volem aconseguir els 500.000 €
restants per assolir la totalitat del
pressupost.
Amb la col·laboració de la teva
farmàcia, ho aconseguirem!

Els fruits de l’arbre
dels petits valents
arriben a les farmàcies
L’arbre dels petits
valents vol arrelar a
totes les farmàcies de
Catalunya i deixar-hi
els seus fruits, perquè
tothom que vulgui
pugui col·laborar
en aquest projecte.

Les farmàcies que voluntàriament
col·laborin en aquesta campanya
disposaran en el seu establiment
d’expositors amb capsetes de
comprimits amb gust de fruites
del bosc i les vendran als seus
clients de forma desinteressada,
renunciant al seu marge
comercial.

Tots els materials de comunicació
de la campanya convidaran a
visitar les farmàcies per comprar
la capseta. Els clients també
podran encarregar expositors
sencers.
Cada capseta tindrà un preu
de venda de 2,5 €, IVA inclòs i
l’expositor sencer (20 capsetes)
tindrà un preu de 50 €, IVA inclòs.
Les farmàcies col·laboradores
compraran el producte al seu
distribuïdor habitual a aquest
mateix preu.
Els principals distribuïdors de
productes de farmàcia, agrupats
sota el logo de Fedifar, participen
en la campanya oferint de
forma gratuïta tots els serveis
logístics derivats de l’adquisició,
emmagatzematge i distribució
dels expositors de capsetes.

Participa a la campanya
i fes que l’arbre dels
valents arreli també
a la teva farmàcia.

Comunicació
i difusió
La campanya
“L’arbre dels petits
valents” tindrà una
durada aproximada
de dos mesos i es
difondrà a través dels
mitjans de comunicació
i de les xarxes socials
pròpies de l’Hospital
Sant Joan de Déu.

Inici de campanya:
27 de setembre, Festa dels Amics de
l’Hospital Sant Joan de Déu, al Palau
Robert de Barcelona.
Acte de ﬁnal de campanya:
28 de novembre, Nit Solidària
a la Sala Oval del MNAC.
Suport on-line:
La campanya tindrà un web específic
www.petitsvalents.org
i seguiment a les xarxes socials de
l’Hospital Sant Joan de Déu (facebook
amb més de 30.000 seguidors).

Les farmàcies participants rebran
un pòster per donar a conèixer
la iniciativa al seu establiment.
El reconeixement a la
col·laboració de les farmàcies
i les empreses de distribució serà
explícit en totes les accions de
comunicació i difusió indicades.

petitsvalents.org
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