VULL SER VOLUNTARI/A
Si vols formar part del voluntariat de la Fundació Sanitària Mollet, omple aquest full
i ens posarem en contacte amb tu per fer una entrevista.
Data: .

/

/

Dades Personals:
Nom:
Cognoms:
DNI/NIE/Passaport:

Data neixement:

/

/

Adreça:
Població:

Codi Postal:

Telèfon de Contacte:

/

Correu electrònic:
Formació/Professió

Experiència/es anterior/s en voluntariat

Altres dades d’interès

Centre on vols fer el voluntariat:
Programa escollit:
(veure al darrere)
“Una institució socialment responsable: honesta, propera, professional i innovadora”
La Fundació Sanitària Mollet, en compliment del que estableix la Llei orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, posa en el seu coneixement que les dades d’aquest document passaran a formar part d’un fitxer
automatitzat amb dades de caràcter personal anomenat voluntariat, així com un arxiu documental, en el que s’hi integraran,
amb la única finalitat de gestionar l’acció voluntària i de tramitar l’assegurança.
Té la facultat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en l’àmbit reconegut per dita llei.
Per a qualsevol informació en relació a l'exercici dels seus drets, els usuaris poden dirigir-se a la Direcció General de la Fundació
Sanitària Mollet com a responsable del tractament de les seves dades, representada a aquests efectes per la Unitat d’Atenció a
l’Usuari/a situada a la planta baixa de l’Hospital.
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VULL SER VOLUNTARI/A
1) Escull el Centre i el programa de voluntariat que t’agradi i anota-ho davant.

PROGRAMES DE VOLUNTARIAT EN LA FUNDACIÓ SANITÀRIA DE MOLLET
HOSPITAL DE MOLLET
Acompanyament a persones hospitalitzades
Acompanyament i orientació a les persones dins l’hospital
SALUT MENTAL D’ADULTS
Màster Class / Tallers: Comparteix i ensenya les teves habilitats (artrítiques, manual, lúdiques...)
HOSPITAL SOCIOSANITARI
Acompanyament a persones hospitalitzades
Acompanyament i oci a persones de l’Hospital de dia
RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN – SANTA ROSA
Acompanyament a persones residents
Activitats lúdiques i d’oci
RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN – PEDRASERRADA
Acompanyament a persones residents
Activitats lúdiques i d’oci
Eco Natura
RESIDÈNCIA LA VINYOTA
Necessitem una mà: ens acompanyes?
Estem a casa, ajuda’ns a crear-la
PROGRAMA DE VOLUNTARIAT COMÚ A TOTS ELS CENTRES
Acompanyar a persones soles a visites mèdiques externes i/o internes, proves diagnòstiques i
intervencions quirúrgiques ambulatòries.

2) Lliura aquest full al Centre que has triat per fer el voluntariat i ens posarem en contacte amb
tu. Ho pots fer:









Enviant el full per mail voluntariat@fsm.cat
Personalment a:

Residència i Centre de Dia Pedra Serrada – Gent Gran
C/Pedra del Diable, 20, 08150 Parets. T. 935739859
Residència Assistida i Centre de Dia Santa Rosa – Gent Gran
C/Álvarez de Castro, 53-57, 08100 Mollet. T. 935636114
Residència i Centre de Dia La Vinyota - Discapacitat
C/Can Flequer, 44, 08100 Mollet. T. 935419590
.Hospital Sociosanitari i Hospital de dia
C/Sant Llorenç, 39, 08100 Mollet. T. 935636100 Extensió 21000
Hospital de Mollet - Aguts
Ronda dels Pinetons, 6, 08100. Mollet. T. 935636100
CESMA – Salut Mental
Ronda dels Pinetons, 6, 08100. Mollet. T. 935636143

