Et Podem

Ajudar
Immunitas Vera, Associació Catalana d’Al·lèrgies Alimentàries és una organització de pacients
sense ànim de lucre constituïda l'11 d'octubre de 2002 per iniciativa d'un grup de pares i mares
d'infants amb al·lèrgia a aliments, avui som l'organització de referència a Catalunya.
El nostre objectiu fundacional és la millora de la qualitat de vida de totes les persones amb al·lèrgia
a aliments. Treballem per a millorar i protegir el teu dia a dia i el de la teva família.

www.immunitasvera.org

LA NOSTRA

MISSIÓ
Oferir-te suport i formació per a que aprenguis a manejar l’al•lèrgia a aliments.
Dotar-te dels recursos i els coneixements necessaris que et permetin superar dificultats i fer
més fàcil el teu dia a dia.
Sensibilitzar i conscienciar per a que cada dia es conegui més l’al•lèrgia a aliments.
Reivindicar davant els poders públics mesures i polítiques que milloren la teva qualitat de vida.

formar

sensibilitzar

REivindicar

Què

T’oferim
• El nostre suport i assessorament per al maneig de l’al·lèrgia a aliments i la prevenció de
reaccions.
• T’ajudem a que siguis un pacient informat i expert amb informació i recursos útils.
• Et mantenim informat setmanalment amb el nostre servei de mailign: Newsletter, Alertes,
Notícies, ...
• T’oferim gratuïtament la informació que et facilita el teu dia a dia amb l’al·lèrgia a aliments:
• Dossiers informatius sobre productes alimentaris amb les corresponents actualitzacions, sobre cosmètics i medicaments i també sobre material escolar
• Guies per a l’escola i el menjador escolar
• Guies sobre etiquetatge i informació alimentària.
• Receptaris amb suggeriments i substituts.
• La nostra revista Al·lèrgia.info
• Pots participar de forma gratuïta en les Xerrades, Jornades, Trobades i Tallers que
organitzem amb especialistes i professionals de reconegut prestigi.
• T’acompanyem i assessorem en les teves reclamacions i peticions davant els poders
públics i els operadors econòmics.
• T’acompanyem i assessorem en l’escolarització del teu fill o filla.

Si t’associes ens pots

ajudar

Amb la teva aportació anual també estàs col•laborant amb tot el col•lectiu de persones amb al·
lèrgia alimentària perquè fas possible que Immunitas Vera pugui:
• Divulgar, sensibilitzar, conscienciar participant en Congressos, Reunions, Trobades, i
allà on calgui que l’al·lèrgia a aliments i les nostres necessitats siguin conegudes.
• Col·laborar amb entitats públiques i privades (Universitat, Empreses, Administració,
Col·legis Professionals, Gremis, etc.) per a fer-nos visibles com a col•lectiu emergent.
• Representar el col•lectiu davant l’administració, les cambres parlamentàries, els
professionals, etc i vetllar pels nostres interessos.

divulgar

Col·laborar

REpresentar

Un

desig
La immunitat vertadera… La paraula immunitat té el seu origen en un vocable romà que
significa privilegi d’excepció o estar lliure de i fa referència a la capacitat que tenen els ésser vius
de no patir malalties.
Ara ja saps el per què del nostre nom.

www.immunitasvera.org

fer-te

soci
VINE amb nosaltres, podrem arribar a més afectats i treballarem plegats pel benefici de
tots. JUNTS difondrem pels mitjans adients els nostres objectius i donarem a conèixer la
problemàtica que ens afecta.
Ens pots trucar al 977 500 842 o enviar-nos un email a info@immunitasvera.org i t’informarem
de les passes a seguir per formalitzar avui mateix la teva petició de soci.

www.immunitasvera.org

