FES-TE SOCI

CONTACTE

Omple aquest formulari i envia’l amb una
d’aquestes tres opcions:

A la sala de pares, a la sala de lactància o dins la
UCIN trobaràs el nostre cartell amb les dades de
contacte de la família delegada del teu hospital o
CDIAP.



CORREU ORDINARI
Associació de Prematurs de Catalunya.
C. Santa Maria 69, baixos
08756, La Palma de Cervelló
CORREU ELECTRÒNIC
info@somprematurs.cat





TRUCA’NS O ENVIA’NS UN CORREU
ELECTRÒNIC I T’INFORMAREM DE TOT!
T: 685 41 74 57

WEB
www.somprematurs.cat/alta-soci/

E: info@somprematurs.cat

Nom i cognoms:
Data de naixement:

DNI:		

EL 7% DE NADONS QUE NEIXEN
A CATALUNYA SÓN PREMATURS

Telèfon:
Correu electrònic:
Adreça:
Població:

Codi postal:

#TotsSomPrematurs

Hospital:
Número de compte on es domiciliarà la quota (IBAN):
Forma de pagament:
Una quota: 60€ a l’any

A LA FAMÍLIA
HI HA UN NADÓ
PREMATUR

Dues quotes: 30€ semestre

Observacions:
Accepto rebre informacions periòdiques
He llegit i estic d’acord amb els termes indicats
Signatura i Data:

En compliment amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades del 27 de Abril
del 2016 i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter Personal
(LOPD), l’Associació de Prematurs de Catalunya requereix el vostre consentiment
pel tractament de les vostres dades amb la finalitat de rebre informació de SOM
PREMATURS. Les dades seran gestionades en un fitxer responsabilitat de SOM
PREMATURS i no seran cedides a cap altra entitat. Podeu exercir els drets d’accés,
oposició, rectificació i cancel·lació enviant un correu a info@somprematurs.cat o
escrivint a Som Prematurs c/ Santa Maria núm. 69 baixos, 08756 La Palma de Cervelló

ASSOCIACIÓ DE
PREMATURS
DE CATALUNYA
SOM PREMATURS

www.somprematurs.cat

QUÈ FEM
A SOM PREMATURS
estem disposats a
escoltar i donar suport a
les famílies amb nadons prematurs
i a transmetre tota la nostra
confiança en el futur.

QUI SOM
SOM PREMATURS és una associació
sense ànim de lucre que vol aplegar
les famílies, professionals, entitats,
associacions, empreses i institucions
d’arreu de Catalunya que
estiguin interessades en els
nadons prematurs i en els
que han tingut dificultats
durant el període perinatal.
Moguts per la nostra experiència de vida,
personal o professional, volem acompanyar
i donar resposta a les necessitats de les
famílies que han sofert l’experiència de la
prematuritat.
SOM PREMATURS es creà
en benefici dels nadons
prematurs i de les seves
famílies.

Lluitant junts volem contribuir a què la vida
de les famílies amb nadons prematurs sigui
una mica més fàcil.
Treballant per facilitar el màxim
desenvolupament físic, intel·lectual i
emocional, i afavorir la seva integració si cal.
SOM PREMATURS vol tenir una presència
activa en tots els àmbits de l’atenció als
infants prematurs, els seus problemes, el seu
seguiment, així com a l’atenció a les seves
famílies.

COM PODEM
AJUDAR-TE
( Oferint
acompanyament
durant l’ingrés
hospitalari
presencialment, per
telèfon, per correu
electrònic i online.
( Facilitant el contacte
amb altres pares que han passat una
experiència similar.
( Facilitant el contacte amb professionals
i associacions.
( Informant dels ajuts i recursos socials.
( Orientant cap als serveis de seguiment
després de l’alta.
( Organitzant tallers i xerrades de
formació (escola de pares).
( Organitzant tota mena d’activitats
relacionades amb la prematuritat.
( Col·laborant en estudis i projectes de
recerca sobre la prematuritat.

