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PROGRAMA TARGETA VISA FibroCARD
La Targeta VISA FibroCARD ® és un projecte que la Fundació per a la
Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica ha posat en marxa perquè els
pacients i afectats per Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, així com els
seus familiars, amics o persones sensibilitzades per la realitat d’aquests malalts,
puguin contribuir al desenvolupament de la Recerca Mèdica.
El “Projecte FibroCARD” és un procés en tres fases per aconseguir a nivell
mundial, que aquesta recerca pugui realitzar-se de forma ètica i estable.
Per mitjà d’un acord establert amb l’entitat financera “La Caixa”, s’ha aconseguit
el llançament d’un programa especial de Targeta de Crèdit tipus VISA Solidària
que destina el 0,5% de l’import total de les seves compres habituals i pagaments
sense cap cost a l’usuari per mitjà de la targeta que recolza la recerca en
Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica sota la denominació FibroCARD.
Aquesta fase és ja operativa actualment.
Col·laborar en aquest projecte no costa ni un sol cèntim, no s’ha de canviar de
banc, ni obrir noves contes.
Per aconseguir una targeta i contribuir a donar suport a la Recerca només s’ha de
sol.licitar-la reemplenant un simple formulari que es troba a la nostra pàgina Web
http://www.fundacionfatiga.org/colaborar.htm o acudint directament a la
Fundació per la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica a l’adreça de la
nostra seu de Passeig de Manuel Girona, 23 Edifici Sant Ot 2ª planta de
Barcelona.
També ho podeu consultar a la web de La Caixa http://laCaixa.es dintre de
l’apartat de Targetes i a la secció de col·lectius. Demanar-la per internet és molt
fàcil i en pocs dies podràs anar a recollir-la a la teva oficina.
A demés, et mantindrem informat en tot moment de la situació de la teva targeta
fins que te l’haguem entregat.
També la pots demanar a l’Oficina de “La Caixa” més propera al vostre domicili.
La Caixa disposa de més de 7000 oficines distribuïdes a tot el territori espanyol.
Entre tots farem possible l’aconseguir línies de diagnòstic i tractament més
acordes a les necessitats dels malalts i més eficaces en millorar la seva
QUALITAT DE VIDA.
Però és important tenir en compte que aquest projecte necessita del suport
massiu de la gent per a poder aconseguir la financiació necessària per als
projectes d’investigació, és a dir, que la col·laboració de l’usuari de la Targeta
FibroCARD pot anar més enllà de la simple, però important, petició de la targeta,
sinó que demanem que es divulgui aquest projecte, tant a l’associació de malalts
a la que es pertanyi si s’està afiliat a qualsevol de les existents actualment com
directament entre pacients i afectats o persones i entitats del seu entorn sensibles
cap a aquesta problemàtica mèdica.
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Què és la TARGETA FibroCARD de la Fundació per a la Fibromiàlgia i la
Síndrome de Fatiga Crònica?
És la primera Targeta de Crèdit del món que reverteix una part important dels
seus ingressos en INVESTIGACIÓ.
La Targeta FibroCARD és una Targeta Solidària tipus VISA normal de crèdit que
està destinada al col·lectiu d’afectats, familiars, simpatitzants i persones sensibles
i solidàries amb aquestes malalties.
Té algun cost per al usuari?
No. L’emissió de la targeta és gratuïta, així com la seva primera anualitat.
Posteriorment amb un consum mínim anual de 1500 euros la targeta és sempre
absolutament gratuïta.
Ha de canviar de banc l’usuari?
De cap manera. Només ha de donar els seus codis de compte del seu banc
habitual i l’entitat financera amb la que la Fundació ha arribat a aquest acord,
emetrà les seves quotes de forma regular i segons les instruccions de l’usuari.
I això quins beneficis reporta?
La Fundació ha aconseguit que l’entitat financera, “La Caixa”, en la que es
sustenta aquesta Targeta de Crèdit, en una veritable demostració de sensibilitat,
faci donació a la Fundació, sense cap cost per als usuaris, del 0.5 % del consum
total mensual de cada targeta.
La Fundació destinarà el 70% d’aquesta donació a la investigació de forma
absolutament prioritària i a l’assistència a cost reduït per als pacients que no
disposin de recursos econòmics.
La resta, un 30%, es donarà a l’associació o entitat que en concret hagi promogut
la targeta, previ acord amb la Fundació, i això durant tota la vida activa de la
targeta FibroCARD utilitzada per cada usuari.
Es pot contractar una Targeta a nom d’un col·lectiu?
Sí. La targeta pot contractar-se a nom d’una persona física o una entitat jurídica.
En el cas d’una empresa, l’empresa és la que oferta la Targeta VISA FibroCARD
a tots els empleats de la mateixa que vulguin sol·licitar-la individualment.

Ens ho pot aclarir més?
Per suposat.
A partir d’aquest moment, cada Associació de malalts, empresa, entitat o fins i tot
persones a títol individual, poden constituir-se a través d’un senzill acord amb la
Fundació, en distribuïdors d’aquesta targeta solidària entre els seus afiliats,
empleats i/o persones properes.
Cada associació, empresa o persona col·laboradora rebrà un número identificador
i cada targeta que s’emeti per l’acció d’aquest número generarà immediatament el
percentatge del 30% de la donació de l’entitat bancària que s’ingressarà
regularment en el compte acordat i durant la vida d’us de dita targeta.
Per suposat, a més targetes o a més consum, major serà l’ingrés. Augmentant
proporcionalment la nostra base de targetes solidàries distribuïdes tindrem un
ingrés sostingut que ens permetrà el desenvolupament dels nostres fins
fundacionals.

Però… que vol dir “de per vida”?
A diferència d’altres donacions puntuals o que han de ser gestionades cada any,
la donació del % que acompanya a cada targeta és per sempre mentre dita
Targeta estigui vigent i operativa.
És a dir, cada compra feta amb la targeta generarà un moviment i l’entitat firmant
de l’acord rebrà la donació corresponent durant tot el temps en que la targeta
estigui activa. Es cobrarà tant per les primeres com per les últimes. L’únic requisit
que es tindrà en compte és el import anual que es consumeixi amb ella com a
medi de forma de pagament.

Quin és el compromís de l’entitat firmant amb la Fundació?
Cap. Mantenim el nostre criteri de que cada entitat és independent i que la no
ingerència és la millor forma de facilitar el creixement mutu. Només ens uneix,
dins de les nostres individualitats i enfocs, l’interès del i per al malalt o l’obra social
escollida.
L’Associació, empresa o persona responsable de l’entitat sol.licitant firma un
acord que concreta només els aspectes econòmics.

Podem fer suggerències de treballs d’investigació?
Tenim el màxim interès en rebre les seves suggerències. De fet, la Fundació, amb
la col.laboració de la Universitat Internacional de Catalunya, ha posat en marxa un
Curs Internacional d’Especialització en Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica
i, entre les seves finalitats, es troba la detecció de professionals interessats en el
tema. A mida que vagin sorgint professionals interessats en aportar els seus
coneixements en favor de la recerca, els projectes aniran ampliant-se.

Com podem assegurar als usuaris que el diner es destina a investigació?
Què serà el que els motivi a col·laborar?
En principi l’usuari tindrà dues motivacions molt importants.
Primerament, saber que el 30% de la donació se queda en el seu propi entorn
local per a fins solidaris necessaris en la seva zona d’influència.
La resta, que es destina a investigació està controlada por dues vies de la màxima
seguretat:



La primera, una auditoria externa que controlarà l’ús i destí dels fons
econòmics de la Fundació i les dotacions de cada projecte.
La segona és a través dels mecanismes habituals de control del Protectorat
de la Generalitat.

Podem destinar el diner com volguem dintre de la nostra entitat?
Efectivament, encara que dins d’un límit. Cada entitat destinarà els fons recaptats
per als fins solidaris que assigni el seu estament gestor. En el document que
signaran, s’aclareix que els diners han de ser destinats als fins de caràcter solidari
de l’entitat i no d’altres.
En el cas de que l’entitat no disposés d’infraestructura per a assolir activitats
solidàries, es pot contribuir al desenvolupament del de la pròpia Fundació o
estudiar altres alternatives.
Hem de justificar a la Fundació com gastem el diner?
No. No és la nostra missió verificar les seves accions. Vostès assumeixen el
compromís de destinar-ho als seus fins de caràcter solidari.
Per suposat, han de fer acús de rebut formalment de cada entrega de diner que
els hi faci la nostra Fundació.
Quin paper juguen en la distribució les entitats que no es dediquen a la
Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica?
Existeixen moltes altres entitats i empreses, sense estar directament vinculades a
cap d’ aquestes malalties, sí tenen exprés desig de participar en activitats
solidàries de diversa índole.
Pensem que existeixen molts col·lectius de malalts que, per les seves especials
característiques, per exemple les anomenades “Malalties Rares”, mai no tindran
la possibilitat de tenir una targeta d’ investigació pròpia.
També existeixen altres iniciatives solidàries que precisen de financiació per a
portar-se a terme.

Per aquests col:lectius, en un principi sensibles, com nosaltres, a totes les
malalties en general, disposar d’uns fons propis i ajudar-nos en la distribució de la
targeta pot ser un bon punt d’inici per a valorar altres possibilitats de creixement i
desenvolupament.

Podem establir nosaltres també acords preferencials amb l’Entitat Financera
per a optimitzar els nostres recursos?
Per suposat, Vostès són lliures de pactar els acords que estimin convenients, però
la Fundació no farà cap paper intermediador en aquestes possibles converses.

Això no s’ha fet en cap lloc del món?
No. La iniciativa de la Fundació és a nivell de primícia mundial per a aquesta
finalitat concreta. De fet, s’han emès targetes d’altres col·lectius, com per exemple
en la Malaltia d’Alzheimer, però tenen grans problemes de distribució doncs els
afectats no poden utilitzar-les (l’Alzheimer és un tipus de demència incapacitant) o
el número d’afectats és massa baix per a que sigui rentable la seva distribució.
Existeixen poques malalties del perfil de la FM que permetin una distribució així i
que pugui ser utilitzada pels propis afectats. A més existeixen moltes malalties
amb característiques estigmàtiques, per exemple, a ningú no se li ocurriria emetre
la VISA-Lepra o la VISA-Cólon Irritable.
La FM és una malaltia en la que la reivindicació ha jugat un paper fonamental i els
afectats no només no tenen problemes en dir clarament que la pateixen, sinó que
saben que això ajuda a la resta.

Com podem començar a treballar?
És fàcil. El primer que s’ha de fer é firmar (una persona amb poders) el document
d’intencions al respecte adjuntant còpia dels estatuts i altres documents que es
requereixen.
Una vegada complimentat l’acord, rebran els models per a la contractació de les
targetes i puguin començar la distribució.
Disposarem de suport en la nostra acció de distribució?
No volem fer cap campanya “comercial”. La distribució, en la nostra opinió, ha de
ser de “persona a persona” o per mitjà d’acords a determinar amb les entitats
sol·licitants.
Disposaran d’una línia de suport amb la Fundació per a qualsevol dubte que, per
exemple en el pla jurídic, fiscal, econòmic, etc. pugui sorgir.

Tot el món pot tenir la targeta?
Les condicions de concessió són excepcionals, però com és lògic estan subjectes
als criteris bancaris. En principi, qualsevol persona pot ser usuària d’una Targeta
VISA FibroCARD, però això no depèn de la Fundació, sinó del criteri de la Entitat
Financera.

¿Quin aspecte té la targeta?
Aquesta és la imatge que té com a distintiu.

Representa l‘ADN com indicador del valor de la investigació genòmica i
proteòmica en aquestes patologies complexes.
Les entitats firmants tenen que abonar alguna quantitat per a adherir-se al
programa o posteriorment?
Absolutament cap.
...............................................................

