Donació de sang
EMPRESES i ENTITATS
Com organitzar una campanya
de donació de sang

LA VOSTRA AJUDA ÉS VITAL!! SABEU PERQUÈ?
La sang no es pot fabricar. Depèn de la solidaritat i altruisme de les persones que donen
sang per ajudar als altres. Amb una donació es poden salvar tres vides!!!
Cada donació de sang és vital, perquè el 60,4% de les donacions van destinades a malalts
amb càncer i leucèmia, el 34,3% a operacions, el 2,9% a infants i el 2,4% a obstetrícia.
Diàriament a les Illes Balears es necessiten com a mínim 200 donacions de sang, xifra que
en moltes ocasions no s’arriba a aconseguir.
A més a més, només el 2,08% de la població de les Illes Balears és donant de sang i ho fa
amb poca freqüència (el 58% dona una vegada a l’any).
Però amb la participació dels vostres treballadors... podem aconseguir augmentar el
percentatge de donants i que ho facin de forma regular durant tot l’any.
Aquesta acció tan senzilla és una manera de col·laborar activament amb el nostre entorn i
una mesura molt indicada pel desenvolupament d’accions socials dins el marc de la
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la vostra empresa/entitat.
Ajudeu-nos a fer-ho realitat!!

COM ORGANITZAR UNA DONACIÓ DE SANG A LA VOSTRA EMPRESA O ENTITAT?

Què podeu fer a l’empresa / entitat?
Sol·licitar la xerrada formativa (és opcional).
Determinar el departament o personal responsable de l’organització de la campanya.
Fer un sondeig entre el personal per estimar el nombre de possibles donants.
Indicar les dates disponibles i el millor horari per assegurar l’èxit de la campanya.
Indicar els possibles llocs per fer la donació:
-

Bus de la donació: 15 x 5 metres d’aparcament i connexió elèctrica (380 trifàsic).
Centre educatiu: una sala diàfana o tres aules d’aprox. 30m2 amb bona ventilació i
il·luminació, endolls i proximitat a un bany.

Distribuir la informació sobre la campanya de donació entre el personal: e-mails o cartes
informatives, cartells, fulletons, xarxes socials, etc.
Facilitar al personal de l’empresa el temps per la donació de sang i per la xerrada formativa.
Preparar els obsequis i/o el refrigeri pel dia de la campanya (és opcional).

Què ofereix el Banc de Sang?
Xerrada formativa
ativa sobre la donació de sang.
sang
Coordinar-se amb el responsable de l’organització de la campanya per
per trobar el dia i horari
més adequat per la donació de sang i per la xerrada formativa.
Avaluar el lloc idoni per realitzar la donació (instal·lacions
( tal·lacions de l’empresa o autobús de la
donació).
Proporcionar tot el material promocional necessari i assessorar
assessorar a l’empresa sobre les
diferents formes de convocar la campanya.
Fer difusió de la campanya a les xarxes socials de la FBSTIB i convocar als empleats que ja son
donants.
Preparar el Bus o la zona destinada a la donació i organitzar el personal sanitari que atendrà
als donants.
Informar dels resultats de la campanya.

MATERIAL PROMOCIONAL PROPORCIONAT PEL BANC DE SANG
Cartells
Fulletons informatius
E-mail
mail o carta informativa
Missatge de difusió a les xarxes socials
Vídeo informatiu “El món de la donació”
Display (rollaway) de 2 x 2 m.
Banderetes
Telemarketing i SMS (convocatòria pels actuals donants)

TOT EL QUE NECESSITAU SABER PER FER-VOS
FER VOS DONANT
REQUISITS
Tenir entre 18 i 65 anys

Pesar més de 50kg

Gaudir de bona salut

No estar en dejú. Han d’haver passat 30 min després de berenar i
2 hores després d’haver dinat.

PROCÉS DE LA DONACIÓ

Us agradaria assistir a una xerrada formativa sobre la donació de sang?
Us agradaria organitzar una campanya de donació a la vostra empresa/entitat?
VOLEU MÉS INFORMACIÓ?
Poseu-vos en contacte amb nosaltres!
Departament de Planificació i Promoció. Tel. 971 76 44 33
E-mail: mvanrell@fbstib.org
http://www.donasang.org / http://www.fbstib.org
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB)
C/ Rosselló i Cazador, 20 - C.P. 07004 Palma

