El teu llegat
solidari

Des de fa 500 anys tenim cura
de qui més ho necessita.
I en el futur ho seguirem fent,
gràcies a persones com tu.

L L E G ATS S O L IDAR IS

Et convidem
a formar part
de la història
de l’Orde
Hospitalari
de Sant Joan
de Déu
Fa 500 anys, quan aquesta
olivera germinava, el portuguès
João Cidade (actualment
conegut com a Joan de Déu)
va decidir dedicar la seva vida
a acollir i atendre a persones
amb trastorn mental, a nens
i nenes òrfenes i a altres
persones excloses que trobava
pels carrers de Granada.
Ho va fer acollint-les i tenint
cura d’elles en senzills
hospitals que finançava
gràcies a donatius de
particulars. La seva visió
de la vida era simple: fent
el bé als altres ens fem el bé
a nosaltres mateixos. Era
l’inici de l’Orde Hospitalari
de Sant Joan de Déu.

Avui dia, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
és una institució religiosa sense ànim de lucre
present a cinquanta països de tots els
continents. La seva missió és l’atenció, en tots
els aspectes de la vida, a persones malaltes
o amb discapacitat, a persones sense llar o amb
pocs recursos, a persones refugiades o en
demanda d’asil, a menors i joves sense referents
familiars i, en general, a persones que pateixen
una situació d’exclusió o estan en risc de patir-la.
L’hospitalitat, entesa com l’acollida a les
persones més vulnerables, sense condicions,
defineix el seu carisma. A Espanya, Sant Joan
de Déu disposa d’hospitals, centres socials,
sociosanitaris i empreses d’inserció laboral,
a més d’unaextensa xarxa d’habitatges socials.
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Com les oliveres centenàries, la nostra institució
ha crescut i segueix viva gràcies al compromís
de milers de persones que han col·laborat
i finançat els seus projectes assistencials.
A través de la seva solidaritat, ens han ajudat a
cuidar i acompanyar a qui més ho necessita amb
hospitalitat, qualitat, respecte i espiritualitat.

Amb el meu
llegat col·laboro
amb l’Obra
Social de
Sant Joan
de Déu

La teva
confiança
en la nostra
tasca és llavor
d’esperança
per afrontar
vells i nous
problemes

Teresa Cordón:

Rosa Corbella:

“Ajudar a qui més
ho necessita és un acte
de germanor que m’omple
d’orgull”

“Sant Joan de Déu té tots
els valors importants per a mi:
honestedat, serietat i bon
saber fer”

El teu llegat o la teva herència ens permet
construir un futur amb millors oportunitats per
les persones que més les necessiten i, així,
un món més just per a tots i totes:
• Seguirem millorant l’assistència sanitària
fent-la més humana, accessible i universal.
• Finançarem nous programes socials
que atenguin a persones que pateixen
problemes no resolts o noves necessitats
que sorgeixin en el futur.
• Invertirem en investigació biomèdica,
especialment en aquelles malalties
minoritàries, més oblidades o que no
troben finançament per part de la indústria
farmacèutica o dels programes públics.
• Estarem al costat d’aquelles persones que
lluiten per tenir una vida digna.

El teu llegat és la llavor d’històries felices com les de la Geraldine i de l’Adela.
La Geraldine té 34 anys. El 2010 li van diagnosticar un trastorn mental. Va viure amb por i molta
inseguretat la seva malaltia fins que va decidir acceptar la situació i demanar ajuda. A Sant Joan de Déu
va trobar comprensió, suport, seguiment emocional, ajuda mèdica i assessorament jurídic.
L’Adela té 82 anys i en porta 20 cuidant de la seva filla Lucrecia. que pateix un trastorn mental sever i
la converteix en una persona amb una elevada dependència. L’Adela, que és mare i cuidadora alhora, ha
trobat en Sant Joan de Déu un espai propi on poder compartir amb altres familiars una mateixa situació.

Resolem
els teus
dubtes

Quines
diferències
hi ha entre
un llegat i
una herència?

He de fer
testament?

Com
puc incloure
a l’Orde
Hospitalari
de Sant Joan de
Déu en el meu
testament?

L’herència és la totalitat
de propietats, drets
i obligacions (inclouen
deutes), que transmet
als seus hereus i hereves
una persona quan mor.

Qualsevol persona que
tingui alguna propietat,
en morir, deixa una herència
amb independència de
si ha fet, o no, un testament.
Fer testament és la manera
que tenim per expressar
les nostres voluntats en
el repartiment de la nostra
herència. Si no ho fem, serà
la Llei la que determini
qui seran els hereus
i/o hereves i com s’haurà
de repartir l’herència.

Pots incloure l’Orde
Hospitalari de Sant Joan
de Déu en el teu testament
com a hereu universal,
com a cohereu junt
amb altres persones físiques
o jurídiques o com a
beneficiari d’un llegat.

Un llegat és una part
d’aquesta herència, en
forma de béns o drets que
s’assigna a una persona
física o jurídica per voluntat
expressa de la persona
testadora. A diferència
de l’hereu, el beneficiari del
llegat no respon amb el seu
patrimoni de les obligacions
del testador.

Fer testament és la manera
per assignar a qui deixem
la nostra herència o una
part d’ella. Malgrat tot,
per llei existeixen hereus
forçosos als que sempre
els correspon una part
(la legítima).
El testament és, doncs,
el document legal que recull
aquesta voluntat.

Per a això, en el testament
han de constar les dades
de l’Orde Hospitalari
de Sant Joan de Déu que
trobaràs al final d’aquest
document.

Què es
pot llegar
a l’Orde
Hospitalari
de Sant Joan
de Déu?

A què es
destinaran
els béns
que llegui
a Sant Joan
de Déu?

Com gestionarà
el meu llegat
o herència
l’Orde Hospitalari
de Sant Joan
de Déu?

Com es fa
un llegat o
una herència
a favor de
Sant Joan
de Déu?

Es poden llegar coses
concretes (un immoble,
un cotxe, joies, una
obra d’art, diners,
accions...) o genèriques,
per exemple un percentatge
del patrimoni.

A Sant Joan de Déu
respectarem la voluntat
de la persona testadora
si ens indica una finalitat
específica. No obstant això,
és convenient que aquesta
finalitat sigui el menys
concreta possible,
ja que, en el moment en
el que es materialitzi el llegat
o herència, el fi previst pel
testador pot estar cobert
per l’Orde o per altres
institucions i, per al contrari,
un altre fi mereixi atenció
prioritària.

Actuarem amb
professionalitat, honestedat
i eficiència. Si compartim
l’herència o el llegat amb
tercers, ho farem amb
el màxim respecte a les
altres persones físiques
o jurídiques beneficiàries.

El llegat o l’herència hauran
de fer-se necessàriament
en testament i realitzar-se
davant notari, essent el més
freqüent l’anomenat
testament obert.

Els valors financers
i el patrimoni s’analitzaran,
i es valorarà la millor opció
per destinar-los als projectes
que ho necessitin.

Seria convenient que,
fet el testament, qui ho fa
ho posés en coneixement
de l’Orde Hospitalari de
Sant Joan de Déu.

LL E GAT S S O L I DA R I S
Com fer el llegat
Si desitges incloure a Solidaritat Sant Joan de Déu en el teu testament com a hereva o beneficiària d’un llegat,
et recomanem seguir els següents passos:

Assessora’t per un notari
en la redacció del testament.
Ell resoldrà tots els teus
dubtes i et guiarà davant
detalls importants, garantint
la validesa del document
i que pugui complir-se
en la forma que hagis
establert.

Inclou l’Orden Hospitalaria
San Juan de Dios –
Provincia San Juan
de Dios España
(CIF R2800009I) com
a hereu o beneficiari
d’un llegat.

Assegura’t que la teva
família, parella o algú
de confiança té còpia
del testament.

Seria convenient que
ens informessis
mitjançant un correu a
solidaritat.obrasocial@sjd.es
o al telèfon 93 253 21 36.

Informa’t de l’actualitat solidària de Sant Joan de Déu
Tant si ja has col·laborat anteriorment amb l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu com si no ho has fet mai,
ens agradaria explicar-te periòdicament notícies sobre la nostra acció i la nostra comunitat solidària.
Si vols estar al dia de la nostra tasca solidària, sol·licita l’alta al nostre butlletí electrònic i a les nostres comunicacions
informatives escrivint un mail a: solidaritat.obrasocial@sjd.es donant-nos el teu nom i el teu correu electrònic.
www.solidaridadsjd.org

