La Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida agrupa entitats que treballen en cooperació i solidaritat amb
persones i pobles empobrits del planeta. La Coordinadora neix per promoure una acció conjunta que
persegueixi la justícia social.

què fem?

Promoure el treball conjunt de les ONGD i aMS de Lleida, impulsar la participació d'altres

sectors socials organitzats i enfortir així el teixit de la societat civil de Lleida. Vetllar perquè les administracions i
altres organismes garanteixin una solidaritat eficaç, transparent i transformadora. Promoure programes
per sensibilitzar la societat sobre la realitat de les persones i pobles empobrits econòmicament i socialment.

vols ser amiga o amic de la Coordinadora?
Nom

Cognoms

Adreça
Població

Data naixement

Telèfon
Codi postal

e-mail
vols rebre informació setmanal?

si

no

"estalvia't injustícies, inverteix en valors"
La col·laboració va encaminada a l'impuls de les següents línies de treball:
§Vetllar i exigir unes polítiques de cooperació i solidaritat transparents, justes i transformadores.
§Promoure programes de sensibilització dirigits a la societat sobre les causes de la pobresa promovent la participació
activa i responsable de les persones.
§Promoure un treball cooperatiu amb la resta de societat civil organitzada per enfortir el teixit associatiu mitjançant la
coorganització d'actuacions de desenvolupament, emergència, sensibilització, denúncia, incidència política,
investigació i reflexió.
§Promoure el suport a les ONGD i Moviments Solidaris de la demarcació de Lleida vertebrant el seu treball amb altres
actors del sector de la Cooperació en pro d'una societat més justa i integradora.

Amb l'enviament d'aquest formulari degudament complimentat, s'autoritza a la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida a que faci
efectiva la quota de col·laboració a partir del
Periodicitat
Quota
IBAN

Donatiu

La Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida respecta el dret de privacitat en aplicació de la Llei 15/1999 de 13 de desembe amb l'objectiu de defensar els principis de protecció
de les dades personals dels seus usuaris. Les dades proporcionades pels usuaris a la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida seran incloses en un fitxer automatitzat. Vostè té
dret a accedir a l'anomenat fitxer i a rectificar o cancel·lar les seves dades, dirigint-se a: coordinacio@coordinadora-ongd-lleida.cat En cap cas es destinaran les seves dades a
altres fins diferents dels que apareixen en aquest formulari ni es lliuraran a tercers.

Netejar formulari

