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Dentistas Sobre Ruedas

Dentistas sobre Ruedas (DSR) és una Fundació sense ànim de lucre formada per

dentistes, professionals de la salut i voluntaris de diferents sectors, la

principal finalitat dels quals és organitzar i coordinar projectes que

contribueixin a millorar la salut en general -i la bucodental en particular-

d'aquelles persones que no disposen dels recursos suficients per accedir a

uns serveis sanitaris dignes.

És treballa la Cooperació Internacional a Senegal des de 2007 i des del

2014 es funda la 1ª clínica Solidària a les Balears, “Clínica Solidària

Coloma Vidal” amb seu a Palma.



Des del 2009 a Àfrica i des del 2011 a Mallorca, Dentistes sobre Rodes duu

a terme el Projecte Sonrisas Sobre Ruedas als centres educatius amb la

finalitat :

1. Sensibilitzar per formar una població sensible a l'ajuda

2. Sensibilitzar en la pròpia higiene bucodental.
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Activitats 

Xerrades Informatives i Sensibilització



Xerrades Informatives i Sensibilització_______________________________________

Exposicions magistrals dinàmiques amb mitjans

audiovisuals per a l'exposició dels continguts

específics d'higiene bucodental així com de la feina

pròpia de l'ONG.

Les xerrades estan adaptades a les demandes del grup

destinatari. A partir de primària és la franja d’edat

prioritzada.

Es treballarà durant les hores lectives dels alumnes,

la higiene bucal i la solidaritat.

La durada de les exposicions seran d’una sessió

lectiva i es durà a terme a l’aula mateix (ja sigui

en format presencial o virtual)

Material a disposar: projector-pantalla i ordenador



Preu Solidari: La voluntat i/o una acció com a contrapart per ajudar en les expedicions de DSR.

Exemple: Recollida de pasta de dents i raspalls.



Dentistas Sobre Ruedas

Per sol·licitar les xerrades:

Per favor ompliu el formulari que trobareu al següent 
enllaç

https://www.dentistassobreruedas.es/sensibilizacion-dsr-mallorca/form-demanda

Contacte:
Paqui Pedrosa

Coordinadora Sonrisas Sobre Ruedas Balears

educadores@dentistassobreruedas.es

649 80 29 77

https://www.dentistassobreruedas.es/sensibilizacion-dsr-mallorca/form-demanda

