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La nostra missió
Fundació Oncolliga va néixer l’any 2003 com una

entitat sense afany de lucre per prestar una Atenció

Psicològica, una Atenció Social i Familiar immediata,

gratuïta, integral i professional a les persones amb

Càncer, a les seves famílies i als cuidadors no

professionals durant tot el procés de la malaltia per

millorar el seu Benestar i Qualitat de Vida.



Objectius

Oferir una atenció INTEGRAL amb un equip
profesional multidisciplinar que cobrint tota la
demanda del pacient i els seus familiars.

1

Donar SUPORT al pacient i familiars amb personal
Voluntari format que els Acompanyi en el propi
Domicili, als tractaments, visites Hospitalàries i els
proporcioni Suport Emocional.

2

3

Que el pacient estigui ATÈS i orientat durant les
diferents fases de la malaltia i en les diferents
necessitats específiques que van sorgint en el
procés.
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El nostre equip

Els nostres col·laboradors es troben
principalment a Barcelona i províncies i
estàn sensibilitzats directa o
indirectament amb les malalties
oncològiques.

El nostres voluntaris senior son
principalment jubilat/des, pensionistes i
ex-pacients, els mes joves tenen
disponibilitat horària per temes laborals.

Edat Entre 30 – 70 anys

Sexe Indiferent



Visibilitat de l’ Entitat
EXTERNA

• www.oncolliga.cat amb 6.208 visites / mes

• Instagram @oncolliga amb 1.728 seguidors

• Facebook @oncolliga amb 2.100 seguidors

• Twitter @OncolligaCAT amb 1.821 seguidors

• Cursa WomenRace Sabadell Octubre –

2.000 participants

• Marxa solidària contra el Càncer Calella  

Maig – 1.000 participants

• Diari de Terrassa

• Diari de Sabadell

• Tot Sant Cugat

INTERNA

• 600 socis, + de 2.000 colaboradors entre 

particulars i entitats

• + de 3.000 membres a la nostre base 

social

• Butlletí mensual amb 3.000 subscriptors

• Mes de 500 voluntaris

• Mes de 11.000 serveis assistencials

realitzats a pacients

• Més de  2.000 persones ateses

• 8.000 serveis d’acompanyament amb

voluntaris

http://www.oncolliga.cat/


5 raons per patrocinar-nos

1. Podrem realitzar mes de 11.000 visites a pacients a l’any.

2. Podrem atendre mes de 2.500 visites de Psicooncologia.

3. Amb aquest compromís s’obrirà un vincle del treballador amb l’Empresa.

4. Ajudaràs a pacients i familiars de l’entorn proper de la teva empresa.

5. Et podràs desgravar el 80% dels primers 150€ i el 35% de la resta.



Nivells i Fórmules de Col·laboració

Patrocinador Desde 2.500€ podràs patrocinar algún
dels nostres Programes o Serveis. Et
donarem visibilitat en xarxes, web i
publicacions com a Patrocinador.

Soci

Partners

A partir d’una quota de 150€ mensuals
podràs fer-te Soci i formar part del nostre
col·lectiu de Empreses Amigues on
tindràs presència a la nostra web i
memòria anual.

A partir de 10.000€ podrem atendre 28 nous
pacients en un any i signar amb tu un Acord
de Col·laboració. Obtindràs un lloc destacat
a tots els nostres Mitjans i pels teus
treballadors podem fer sessions de
prevenció i programes de salut, entre d’
altres projectes conjunts.





Et mantenim al dia Cada any rebràs la nostre memòria
d’activitats i mensualment el nostre

butlletí informatiu.

Memòria Anual
• Total de persones ateses.
• Total de visites realitzades per servei.
• Tallers realitzats.
• Actuacions de Voluntariat.
• Novetats incorporades aquest any.
• Auditoria de gastos i ingresos.
• Empreses col.laboradores i partners.

Butlletí mensual
• Activitats mensual en xifres.
• Tallers i events del mes.
• Notícies rellevants per la Fundació.



Partners i Empreses Col·laboradores





Ajunda’ns a Ajudar

Fundació Oncolliga
Plaça del Coll 4,

Sant Cugat
Montse Toledo

607 24 28 96
montse.toledo@oncolliga.cat

www.oncolliga.cat


