
 
Fundació Acollim 
 

Benvingut/da 



La nostra missió 
Acollim va néixer com un projecte d’una comunitat 

cristiana l’any 1997 per acollir i acompanyar 

aquelles persones que més ho necessitin, per 

motius diversos com la solitud, la pobresa, 

l’exclusió o la marginació social.  



Objectius 
 

 

Que la persona sense llar se senti acollida, 

escoltada i acompanyada.   1 

Que les persones amb economia precària rebin 

el suport alimentari que necessiten amb 

dignitat.  2 
 

Trencar amb la solitud, possibilitar el 

restabliment de relacions interpersonals i 

potenciar la participació i el diàleg. 3 



Fites 
 

Aquestes són les principals fites i assoliments de la nostra entitat 

 

1997 
Fundació i 

primers àpats 

1997 2021 

2000 
Ampliació de la 

cuina 

2005 
Noves 

furgonetes 

2010 
Nou magatzem 

2012 
Som 1000 socis! 

2020 
Projecte 
formació 



Nostre públic 

Edat Socis 40-65 a, Voluntaris +65 a  

 

Les persones que donen suport 

al projecte viuen al Vallès.  

 

Famílies i individus classe mitja 

i alta amb sensibilitat social.  

 

El voluntariat està format per 

persones jubilades o persones 

amb disponibilitat de temps 

Sexe Homes Dones 50% 

Nivel Mitjana i alta 



Visibilitat de l’entitat 
 

EXTERNA 
 

• Tv Sant Cugat, Tv Sabadell… 

• 20/2/21, 15/3/21, 09/5/21, 

21/6/21 

•    Diari Ara, La Vanguardia… 
• 20/2/21, 15/3/21, 09/5/21, 21/6/21 

 

• www.elroure.com:  754 visites/mes 

• Instagram: @acollim 1500 seg 

• Twitter: @acollim 2000 seguidors 

• Facebook: 1200 fans 

• Festa Major el Roure:30 juliol 

• Festa del voluntari: 20 setembre 

• Jornada Portes obertes: 2 febrer 

 

 

 

 

INTERNA 
 

• 1.125 socis, 214 voluntaris, Àrea 

influència 

•  +5000 persones socis col·laboradors 

directes i indirectes 

• +35 empreses i entitats col·laboradores 

• Newsletter interna mensual als socis i 

voluntaris 

• 10.500 àpats servits l’any 2020 

• 12.500 lots d’aliments entregats 

• +5000 persones ateses directament 

• Impacte comunicació +10.000 persones 

any 

 

 

 

 

http://www.elroure.com/
http://www.elroure.com/


5 raons per a patrocinar-nos 
 

 

1. Ajudaràs directament a més de 5000 persones cada any 

 

2. Millorarà la imatge de la teva organització i/o marca 

 

3. Augmentarà el compromís dels teus treballadors/ col·laboradors 

 

4. Raons d’empresa: Et diferenciaràs de la competència 

 

5. Obtindràs desgravació fiscal en l’impost de societats 



Nivells de col·laboració 

Patrocinador 
 

Desde 100€ al mes.  

Col.laborador puntual 

Associat anual 

Amic de l'entitat 

 

Pots donar suport a un 

esdeveniment o una necessitat 

concreta amb suport econòmic o 

material. 

 

Fes-te soci de la nostra entitat per 

una quota anual de 120 €  

 

Fes una donació puntual 

econòmica de la quantitat que 

prefereixis 



Fórmules de patrocini 

Patrocinador exclusiu 

 

Des de 50.000€. Pla de comunicació social 

media i off line.  Presència exclusiva a tots 

elements de comunicació.  

Patrocinador 

Patrocinador espai 

Pat. esdeveniments 

 

Des de 10.000 €. Presència 

compatida als elements de 

comunicació social 

Des de 2.000 € any. Pots patrocinar 

una de les 5 sales/espais de la 

Fundació. Exemple: Cuina, 

menjador, sala reunions… 

Des de 1.000 €. Pots patrocinar la 

festa del voluntari o la festa major. 

Cobertura mediàtica i cartellera 





Et mantenim al dia 
Cada trimestre elaborarem per a tu un 

informe on et proporcionarem dades 

d'abast i impacte. 

 

Informe trimestral 
 

• Total de voluntaris 

• Total d'associats 

• Total d'esdeveniments 

• Públic impactat 

• Aparicions en mitjans de comunicació 

• Dades de la website (visites mensuals) 

Dades de xarxes socials (número 

seguidors totals), etc 



Patrocinadors actuals 



Comencem? 
Fundació Acollim 

Carrer Santa Anna 1  

Sant Cugat 

Anna Pèrez 

666 666 667 

annaperez@gmail.com 

 

mailto:annaperez@gmail.com

