
Ajuda’ns
a que el cor
de la recerca
segueixi
bategant

www.fundacioorienta.com

Uneix-te a la Fundació Orienta,
estem investigant per millorar la 

qualitat de vida de
molts nens, adolescents

i les seves famílies.
Ens ajudes tu també?

orienta 
recerca

r



Presentació
La Fundació Orienta és una institució que ofereix 
serveis del sector públic i desenvolupa recerca i 
innovació especialitzades en la Salut Mental de 
nens i adolescents.

L’objectiu de la recerca és promoure la salut o 
lluitar contra les malalties: per prevenir-les, per 
curar-les, per aconseguir una qualitat de vida 
millor. I amb la teva ajuda hi som una mica més 
a prop.

Per a dur a terme les recerques mantenim relacions 
interinstitucionals amb altres entitats nacionals 
com la Vall d’Hebron, Complex Sanitari Benito 
Menni, Parc Sanitàri Sant Joan de Déu, Centre 
Psicoteràpia Barcelona Serveis Salut Mental (CPB) 
i internacionals com l’Institut Otto Kernberg de 
Nova York, l’Institut Ana Freud de Londres i altres.

Comité d’ètica
Estem adscrits al comitè d’ètica de Recerca de la 
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

El comitè d’ètica de recerca és responsable de 
garantir que les investigacions aprovades compleixen 
amb les normatives de protecció de l’èsser humà tal 
com està definit a “l’Informe Belmont”: respecte per 
les persones, beneficència i justícia.

Investiguem per a tu.
Investiguem per a tots.



La Fundació Orienta té com a valor la recerca 
per millorar la salut de nens i adolescents. Gràcies 
als 40 anys d’especialització, avenços i bons 
resultats hem millorat la salut i la qualitat de vida 
de molts nens que ara ja son adults.

Pots fer un donatiu
La teva ajuda és vital, i pot canviar el futur de 
la salut les persones... perquè el que dónes a 
la Fundació Orienta impulsa els projectes de 
recerca en diversos àmbits: autisme, trastorn de la 
personalitat i altres... La ciència et necessita ara.

Per a tu és un esforç petit.
Per a nosaltres és una ajuda molt gran.

Pots acceptar ser membre 
voluntari en una recerca
Si acceptes, la persona referent del protocol de 
recerca, t’informarà verbalment i per escrit de les 
característiques de l’estudi i en què consisteix la 
teva participació.

El clínic o el responsable d’atenció a l’usuari et 
deixarà el nom i el contacte del referent de la 
recerca indicada.

Nom:
Contacte:



Uneix-te a la Fundació 
Orienta

pots fer-ho a l’apartat 
col·labora al web

o escaneja el codi QR

Com a voluntari: per donar la teva opinió i participar 
en recerques.

Fent un donatiu amb una quota o amb una aportació 
puntual única al núm. de compte:

ES24 0081 0006 2500 0154 7855

SEU CENTRAL
C/ C. Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 936 358 810
orienta@fundacioorienta.com
www.orientat.org

www.fundacioorienta.com


