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El llegat solidari és una fórmula jurídica que encara no es coneix prou bé,
però que val la pena divulgar i promoure. Les organitzacions no governamentals
per a poder realitzar els seus projectes socials necessiten recursos. Qualsevol
programa educatiu, social i formatiu orientat a promoure persones té uns costos.
Molt sovint, grans projectes queden al tinter perquè no disposen de fons
per tirar-los endavant. Això afecta molts col·lectius, a infants en situació de
vulnerabilitat social, però també a molts joves, adults i ancians. Les
organitzacions de l’àmbit social busquen creativament noves fórmules per
finançar-se i desenvolupar els seus nobles fins. Una font imaginativa per a poder
realitzar aquests projectes és a través dels llegats solidaris.
Un llegat solidari és un acte de generositat. Una persona deixa escrit en
plenes facultats mentals que, un cop no hi sigui, donarà els seus béns o una part
dels seus béns a una organització que li mereix confiança, perquè amb aquests
recursos que ha generat al llarg de la seva vida, pugui generar nous projectes i
crear nous futurs. És una bona manera de donar sortida a uns béns de manera
altruista.
El llegat solidari ben emprat obre un munt de possibilitats de futur. Això,
però, comporta una gran responsabilitat per l’organització receptora. D’entrada,
ha de saber generar confiança i mantenir-la al llarg del temps. Només si és digna
de confiança, tindrà credibilitat i rebrà béns per desenvolupar projectes. Aquesta
confiança es guanya retent comptes del que es fa amb el llegat solidari, informant
amb transparència de l’ús que es fa i sempre amb fidelitat a l’objectiu del
donador.
L’organització té el dret a rebre o no rebre un llegat. Pot valorar si encaixa
o no amb els seus objectius i visió. El llegat solidari és una manera de romandre
viu a través del temps. És una manera de generar futurs quan una persona s’ha
acabat, de projectar la solidaritat envers la societat de futur. Difondre aquesta
idea és bàsic per estimular persones a fer aquest pas, especialment quan no
saben què fer amb els béns que han adquirit al llarg de la seva vida o bé tenen
dubtes raonables de què els seus hereus legítims no en faran l’ús que ells
desitjarien.
Aquest compromís exigeix, per part de les organitzacions, fidelitat,
transparència i retiment de comptes. Des d’Aldees Infantils SOS volem agrair els
llegats solidaris que rebem al llarg de l’any i que permeten donar vida a projectes
socials per a infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i risc social.
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