Actuavallès és una associació sense ànim de lucre creada
el 1993 per donar resposta a les necessitats creades per la
epidèmia desencadenada pel VIH. En un principi, l'associació
estava constituïda exclusivament per voluntaris, familiars i
amics de les persones afectades pel virus. Actualment, tot i
que continua estant fonamental l'aportació dels voluntaris,
l'entitat compta amb un equip professional remunerat en
què recauen les principals tasques d'organització i coordinació dels diferents projectes.

Al llarg de mes de dues dècades d'activitat, alhora que s'assentava la vessant assistencial de l'entitat, s'han anat ampliant les
línies d'acció per donar cabuda a projectes que fomenten la prevenció i l'autocura en col•lectius específics com les treballadores sexuals o els joves, així com altres projectes encaminats a combatre l'exclusió social i ajudar a persones que es
troben en situacions difícils.
A l'entitat conviuen projectes que s'articulen al voltant de tres eixos fonamentals i interrelacionats: la prevenció davant del
VIH i altres infeccions de transmissió sexual, la intervenció destinada a donar suport a les persones que conviuen amb el VIH
i l'acció social enfocada a combatre l'exclusió social i la pobresa.
Visió:
Donar una resposta comunitària, mitjançant la integració de la societat en el voluntariat, a necessitats socials i/o sanitàries en
col·lectius d’especial vulnerabilitat.
Missió:
Ser referents en el treball comunitari on, amb uns equips mixtes integrats per tècnics i voluntaris i de forma coordinada
amb altres institucions, desenvolupa els projectes en la lluita contra l’exclusió social i la pobresa i la promoció de la salut,
especialment en l’àmbit del VIH.
Valors:
Som una entitat plural i oberta. Actuem amb transparència, rigor, professionalitat, austeritat i coherència. Treballem per a
persones des de el respecte a la dignitat, l’acceptació incondicional, l’empatia, la calidesa i la promoció de l'autonomia
personal.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Enviar aquesta butlleta a: actua@actuavalles.org
ACTUAVALLÈS - Passeig Gaudí, 31 -08203 SABADELL
Tel. +34 93 727 19 00

FES-TE
SOCI/A!

Nom_____________________________________________________________ NIF_________________________
Adreça___________________________________________________ E-Mail_____________________________
C.P.___________________ Població___________________________________ Tel______________________
Nº Compte bancari____________________________________________________________________________

M’agradaria col.laborar amb Actuavallès, mitjançant aportacions econòmiques periòdiques:
10 euros al mes

30 euros al trimestre

Altres quantitats:

60 euros al trimestre

120 euros a l’any

_________________

FIRMA:
INFORMACIÓ A LA RECOLLIDA DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En virtut dels articles 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, ACTUAVALLÈS amb NIF G-60427523 posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer amb
dades de caràcter personal denominat FITXER DE SOCIS. La finalitat de la seva creació és la gestió administrativa i la comunicació amb els socis de l’entitat. ACTUAVALLÈS
no cedirà les dades a tercers. En tot cas, vostè té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre. El responsable del fitxer és ACTUAVALLÈS. Per a exercitar els drets esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit mitjançant instància dirigida al
Responsable de l’entitat.

