☐ Autoritzo a ACCU Catalunya a domiciliar els rebuts al meu compte correu.
☐ He llegit i accepto la clàusula de Protecció de Dades i de política de fidelització
de la relació entre les parts que ACCU Catalunya difon a través del seu web.

Domiciliació bancària:
Titular del compte
Nom de l’entitat bancària
Número de compte iban
Observacions
Dades mèdiques:
Diagnòstic
Ostomitzat? ☐ Sí ☐ No | Grau de discapacitat declarada?
Nom del metge i centre de seguiment
Dades personals:
Nom
Cognoms
Email
Telèfon de contacte
Adreça
Codi Postal
Província

Població
Naixament
DNI

Nota: La quota mínima per obtenir plens drets de soci és de 52,50€ al 2018,
que s’actualitza automàticament cada any en funció de l’IPC català.

☐ Mensual
☐ Bimensual

☐ Trimestral
☐ Quadrimestral

☐ Semestral
☐ Anual

2017
MEMÒRIA
D’ACTIVITATS
Associació d’afectats
de Crohn i Colitis Ulcerosa
de Catalunya

Periodicitat

☐ 12 €

☐ 30€

☐ 12 €

☐ ____€ altres imports

Quantitat

Tria la teva quota periòdica:

Nosaltres
ens ajudem,
i tu?
Transparència
econòmica

Butlleta
d’afiliació

Canals

Donar a conèixer com ens financem, quines institucions i empreses confien en nosaltres, quines podrien estar condicionant la nostra manera de fer,
de dir, la nostra manera de ser al cap i a la fi, és per nosaltres un exercici de
transparència imprescindible: si volem que ens feu confiança hem de compartir aquesta informació amb els socis i amb tothom qui ho vulgui conèixer.

INGRESSOS

Garantir informació de qualitat sobre les Malalties inflamatòries intestinals,
les novetats a la investigació, l’activitat dels diferents actors, consell sobre
hàbits alimentaris i de vida en general. Aquesta és una de principals activitats
de servei a les persones afectades que duem a terme.

www
16.197

8.026

VISITES AL WEB

850

SEGUIDORS
A XARXES

CORREUS
REBUTS

170

TRUCADES
ATESES

Interessos
Nutrició, les 10 claus per millorar la qualitat de vida, informació sobre les
malalties, l’agenda i les notícies són els principals focus de consulta.

DESPESES

Donar a conèixer l’ús que fem
dels diners que rebem, les prioritats que valorem a l’hora de
perseguir la millora de la qualitat de vida de les persones
afectades de Crohn i Colitis
Ulcerosa és la manera de tornar la confiança rebuda i esperar l’aportació constructiva dels
qui ens acompanyeu en aquesta aventura.

NUTRICIÓ

INFORMACIÓ
SOBRE
LES MALATIES

CROHN

8.302
PERSONES

2.465
PERSONES

1.770
PERSONES

10 CLAUS
PER MILLORAR
LA QUALITAT
DE VIDA

COLITIS
ULCEROSA

NOTÍCIES

AGENDA

1.333
PERSONES

1.242
PERSONES

820

265

PERSONES

PERSONES

Els i les del Crohn
i la Colitis Ulcerosa
ens ajudem.
ACCU
CATALUNYA

ACCU Catalunya durant l’any fa moltes
més activitats de les que podem ressenyar en una memòria. Les persones
associades participen en actes representant i difonent l’entitat allà on van,
som reclamats per a participar a moltíssims actes diferents, som membres
del Consell Consultiu del Pacient, fet
que comporta moltes reunions que
poden condicionar les polítiques públiques, etc. Una mostra d’això poden
ser aquestes:

DIA MUNDIAL
DE LES MII

20M
251
ADULTS

352

Reflexió estratègica
Col·laboració amb les colònies de Sant
Joan de Déu per a infants amb MII
Sessions de IOGA online en darrer
dimarts de cada mes des de l’abril
Cuinant amb MII

Visibilitzar les MII, sensibilitzar el conjunt de la ciutadania sobre els efectes
de les MII, promoure el debat i la reflexió entorn l’atenció que reben les
persones afectades i generar un espai
de convivència per a la comunitat MII
han estat objectius que hem treballat
el Dia Mundial de les MII, amb una jornada esportiva i lúdica.

ASSISTENTS

47
VOLUNTÀRIES
I VOLUNTARIS

54
INFANTS

No puc Esperar! És la xarxa de lavabos
públics que ACCU Catalunya genera a
partir de la col·laboració de comerços
i institucions per a les persones a qui
els hospitals entreguen la tarja que els
n’autoritza l’ús.
2017

TOTALS

1.019

3.512

Locals adherits

39

119

Hospitals col·laboradors

15

34

Targetes lliurades

817

1.694

Lavabos

NO PUC
ESPERAR!

JORNADA DE
VOLUNTARIAT:
45 ASSISTENTS

− cursa popular
− caminada popular
− pista espartana
− activitats lúdiques

DEIXA’M
APRENDRE

El Projecte de Suport Educatiu consisteix en uns materials elaborats amb la
Unitat per a la Cura Integral de la MII
Pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de
Déu i editats i distribuïts conjuntament
amb ACCU Catalunya amb un seguit
de recomanacions per als centres educatius que acullen alumnes afectats
per les MII.
ACCU Catalunya ha fet un acompanyament en l’adaptació dels centres
educatius a les famílies que ho han requerit.

Assessorament a famílies
Assessorament a Centres Educatius
Difusió de la guia de recomanacions

A finals d’any, l’equip del projecte ha
dissenyat un mètode d’intervenció per
arribar a totes les escoles que els ho
cal. Aquesta renovació del projecte es
diu: “Deixa’m aprendre”

DEPORTISTAS
EII

Redisseny del projecte
L’Agència de Salut Pública
de Catalunya aprova el document

Deportistas EII és un projecte que pretén donar visiibilitat a les Malalties Inflamatòries Intestinals, promoure els
hàbits saludables entre la comunitat
MII i contagiar la il·lusió per la lluita
constant que sovint comporten les MII.

317

2 maratons
4 trails
12 curses de 10km
2 mitges maratons
2 triatlons
2 curses btt

PARTICIPANTS

332
INSCRIPCIONS
A COMPETICIONS
DIFERENTS

altres competicions

per a infants i adults

− conferències mèdiques

Presentació institucional i desplegament del “No puc esperar!” a
Lleida
La Comissió de Salut del Parlament
de Catalunya aprova una resolució
de suport al “No puc esperar!”
S’han sumat a la iniciativa:
− Consell Comarcal del Maresme
− Consell Comarcal de l’Alt Penedès
− Federació d’Associacions
Empresarials del Maresme
− Col·legi Oficial d’Infermeres
i iInfermers de BCN
− Associació Nou Comerç de Cabrils
− Associació de Botiguers
i Comerciants de Bigues i Riells
− Vic Comerç
− Associació Catalana de Municipis
− Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya

COACHING
EN GRUP

ACCU Catalunya oferim un servei de
Coaching i organitzem sessions de
grup per a donar-ho a conèixer.
40
PERSONES
ATESES

2
SESSIONS

ASSESSORAMENT
PSICOLÒGIC

ACCU Catalunya oferim un servei
de suport psicològic, reduint el
60% del cost. Per als socis i sòcies.
147
SESSIONS
DE SUPORT

L’adhesió a la campanya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya suposa afavorir la mobilitat geogràfica de les persones afectades
en una mesura molt significativa.

9
PERSONES
ATESES

3.719
SEGUIDORS

6.866

VISUALITZACIONS
MÀXIMES D’UN POST

Ens ajudem,
i tu?

971
SEGUIDORS

39
APARICIONS A

8
ENTREVISTES

1
ENTREVISTA A EL

1
ENTREVISTA

PREMSA ESCRITA

PERIÓDICO DE CATALUNYA

DE RÀDIO

A ONDA CERO

1
ENTREVISTA

A INFORMATIUS
DE TVE1

64
SUBSCRIPTORS

2 ENTREVISTES
A ALTRES CANALS
YOUTUBE

3.272
SEGUIDORS

187.900

IMPRESSIONS

Associació de malalts de
Crohn i Colitis Ulcerosa
de Catalunya
93 314 20 62 | info@accucatalunya.cat

www.accucatalunya.cat

