Qui som
• Una ONG fundada l’any
1996
• Objectiu: les persones
desfavorides
• Reutilització dels
excedents d’empreses,
organitzacions
i particulars
• Sensibilització
per al no malbaratament
de béns

Què fem

Com ho fem

‘Pont Solidari’ entre entitats

Serveis a:
• Empreses
• Institucions
• ONG

Derivació de recursos d’empreses
i organitzacions a entitats socials que ajuden
a col·lectius en dificultats

www.pontsolidari.org
‘Pont Alimentari’ contra el malbaratament
Redistribució d’aliments cuinats o frescos
excedents d’empreses a entitats socials en
col·laboració amb la FPRC

www.pontalimentari.org

• Subministradors
de recursos a ONG
i organitzacions socials
• Sectors prioritaris:
la formació, la salut
i l’agricultura
• Entitat de voluntariat

Suport a projectes d’altres ONG
• Assessorament
• Subministrament de materials
• Gestió logística de trameses
Gestió de projectes propis al Sud
• Identificació
• Execució
• Seguiment

Capacitació en països
del Sud
Formació
Cooperació tècnica
• Equipaments
• Professionals
• Voluntariat

Oferim:
• Destinació assegurada
• Gestió logística garantida
• Optimització de costos
• Assessorament

Àmbit d’actuació:
• Quart Món
• Amèrica Llatina
• Àfrica
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La Fundació Banc de Recursos està enregistrada a la Direcció General de Dret d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb
el núm. 1.524 del Registre de Fundacions

bancdr@bancderecursos.org - http://www.bancderecursos.org - Gran de Gràcia, 167, Pral. 2a - 08012 BARCELONA - Telf. 93 217 71 54

El signant declara ser major d’edat, que les dades que facilita en aquesta butlleta són certes i atorga el consentiment per que siguin incloses als fitxers automatitzats degudament
inscrits al Registre General de Protecció de Dades. El responsable dels fitxers és Fundació Banc de Recursos, que garanteix el tractament respectuós d’aquests fitxers amb la
normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació,
posi’s en contacte amb Fundació Banc de Recursos.

Les donacions econòmiques a Banc de Recursos gaudiran de les desgravacions fiscals previstes en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.
Atès el reconeixement d’entitat mediambiental, els donatius de les persones físiques residents a Catalunya es beneficiaran d’un 15% més de desgravació aplicat a la
quota autonòmica de la Declaració de Renda.

Núm. de compte Banc de Recursos ES55 2013-0654-82-0200557182

NOM
ADREÇA
NIF
E-MAIL

Desitjo col·laborar amb: ..................................................€

DONATIUS A BANC DE RECURSOS

Gran de Gràcia 167, Pral 2a
08012 Barcelona
932 177 154
932 377 065

SEU CENTRAL

www.bancderecursos.org
bancdr@bancderecursos.org
www.facebook.com/bancderecursos
twitter.com/bancdr
www.linkedin.com/company/banc-de-recursos

DELEGACIONS

Lleida
C/Doctor Combelles 47, 4art A
25003 Lleida
609 765 188

Matadepera
Avinguda del Vallès, 30
08230 Matadepera
609 779 333
València
C/Colón 31, 8ª
46004 València
644 02 02 93

REPRESENTANTS

Alacant, Burgos, Madrid,
Palma de Mallorca i Tarragona

© Totes les imatges són propietat de Fundació Banc de Recursos

podem
comptar
amb tu?

