Kit de captació
de fons

Amb aquest petit kit de captació de fons pretenem donar-te idees per a
què ens puguis ajudar a aconseguir més recursos per a lluitar contra la
leucèmia.
En qualsevol moment de la teva vida quotidiana pots incorporar un
element solidari i així, sense gaire esforç i amb tota la il·lusió, aportar el
que puguis per a què, junts, puguem assolir el nostre objectiu: que la
leucèmia sigui, algun dia, una malaltia 100% curable.

La llista de possibilitats és infinita
però… quina és la que a tu et ve de
gust?

fent esport
Practicar algun esport és del tot saludable i recomanable però… has
pensat que també pot ser un acte solidari?
… organitza una carrera solidària amb els teus amics…
… munta un torneig de tennis, futbol, golf…
… prepara una gimcana benèfica pel teu aniversari….

fent esport
… formes part d’algun club esportiu? proposa un dia solidari contra la leucèmia…
…ets
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de festa
Pensa en quantes vegades et reuneixes amb els teus amics per a celebrar
alguna cosa. Perquè no aprofites i fas que aquestes cites tinguin un
objectiu
bj ti benèfic?
b èfi ?
… pots organitzar un dinar o sopar solidari…
…has pensat en celebrar les teves noces d’or a benefici de la lluita contra la
leucèmia?...
… en un sopar, una boda o una comunió, deixa als teus convidats una targeta animantlos a col·laborar amb la nostra Fundació…

en el teu dia a dia
Pots ajudar-nos a sensibilitzar sobre la lluita contra la leucèmia en la teva
vida diària.
…envia un email ben maco als teus companys de feina convidant-los a col·laborar…
… si tens una empresa pots proposar als teus treballadors que, si donen 1 euro de la
seva nòmina al mes a la Fundació, la teva empresa dobla el donatiu…
....posa material informatiu de la nostra entitat al teu lloc de feina…
… organitza una subhasta solidària amb els teus companys de feina…

Ja ho tens?
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