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Корпоративното семейното спонсорство е траен социален ангажимент от страна на
корпоративните партньори SOS Детски селища България. Това е един изпитан и
надежден начин за оказване на дългосрочна помощ на нуждаещи се деца, намерили
своя нов дом и семейство в SOS детските селища чрез подкрепа на конкретно SOS
семейство от детските селища в Трявна или в Дрен.
Инициативата за семейно спонсориране не представлява единствено и само
финансова подкрепа. Включването в нея означава, че организацията - семеен спонсор,
респективно нейният екип, стават съпричастни към нуждите на децата, за да могат те
да израснат сред топлината и сигурността на семейството, да получат образование и да
се подготвят за бъдещия си самостоятелен живот.
SOS семейството става част от фирменото семейство – т.е. проследява се и се
подпомага развитието на децата, те се включват във фирмени събития, обсъждат се и
се реализират PR проекти с участието на SOS семейството. На SOS семейната къща на
специална церемония се поставя табела с името и логото на корпоративния семеен
спонсор.
Всички суми, които получаваме от нашите семейни спонсори, са целеви финансови
средства и се използват изключително и само за покриване разходите на SOS
семействата за храна, облекло, училищни пособия, играчки, медикаменти.
Благодарим на всички, които ще решат да подкрепят семействата от нашите SOS детски
селища. Вие сами определяте периода от време, за който ще помагате на своите малки
приятели.
Финансово изражение на семейното корпоративно спонсорство:
ЗЛАТНО СЕМЕЙНО КОРПОРАТИВНО СПОНСОРСТВО /18 000 лева годишно/:
Дарение от 1500 лева на месец осигурява на едно SOS семейство от SOS детско селище
Трявна или SOS детско селище Дрен, състоящо се от 6 деца, средства, необходими за
храна, облекло, обувки, учебни пособия, почистващи и перилни препарати, играчки,
медикаменти и др.
СРЕБЪРНО СЕМЕЙНО КОРПОРАТИВНО СПОНСОРСТВО /12 000 лева годишно/:
Дарение от 1000 лева на месец осигурява на едно SOS семейство, състоящо се от 6
деца, средствата, необходими за подсигуряване на храна, облекло, обувки.

1/2

Корпоративно семейно спонсорство
Сряда, 10 Ноември 2010 09:22

БРОНЗОВО СЕМЕЙНО КОРПОРАТИВНО СПОНСОРСТВО /6 000 лева годишно/:
Дарение от 500 лева на месец осигурява на едно SOS семейство, състоящо се от 6 деца,
сумата, необходима за храна.
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