Ediția a V-a
15 mai - 1 iunie 2021

DESPRE
#10micaTZOPĂIALĂ
#10MicaTzopăială este evenimentul caritabil al fundației noastre, cunoscut în anii precedenți ca Marea Tzopăială,
ajuns la a V-a ediție care promovează sportul si viață sănătoasă și care își propune de la an la an să strângă
fondurile necesare funcționării Centrelor sale Educaționale.
În luna martie a acestui an, sub umbrela organizației noastre și prin puterea incontestabilă a oamenilor și a
comunității, a fost deschis un nou centru educațional în localitatea Corbeanca, care momentan oferă suport după
școală unui număr de 20 de copii, nevoia reală de educație din acel loc fiind însă estimată pentru un număr de peste
200 de copii proveniți din familii defavorizate.
Așadar, avem nevoie să ne unim forțele într-un număr cât mai mare pentru a le putea asigura celor peste 200 de
copii de care avem grijă acum în cele 3 centre educaționale din Băneasa, Clinceni și Corbeanca condiții decente
pentru a-și continua educația, grijă și dedicare, o alimentație nutritivă atât de necesară unei dezvoltări armonioase
și viziunea unui alt viitor.

DESPRE
#10micaTZOPĂIALĂ
Pe data de 15 MAI - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI - vom da startul mai multor provocări sportive
în online, care vor putea fi efectuate până la data de 1 IUNIE. Acestea vor fi putea fi făcute de întreaga
familie, adulți și copii, dar chiar și de bunici!
Și pentru că fundația noastră împlinește anul acesta 10 ani de activitate în slujba celor defavorizați,
CHALLENGE-UL SPORTIV de anul acesta va fi centrat în jurul acestei cifre și va purta numele de
10micaTZOPĂIALĂ.

BENEFICIARII

EI AU NEVOIE DE NOI,
IAR NOI AVEM NEVOIE DE AJUTORUL TĂU!
Irina este o fetiță de clasa a V-a, care locuiește doar cu mama și cu cei 3 frați mai mici. Ei mănâncă uneori la
culcare cartofi cruzi, fiindcă nu au bani de butelie, într-o bucătărie în care era foarte frig. Casa în care locuiește
nu dispune de canalizare, apă curentă sau gaze. Irina este responsabilă în totalitate de frații ei mai mici, având
grijă să le dea să mânance, să spele, să calce și să își facă și temele ei, fiindcă mama lor este plecată zilnic să
muncească, având 2 locuri de muncă, ambele fără contract. Frații ei de 6 și 8 ani vin zilnic la ore, iar Irina vine
doar sâmbăta, când mama ei îl poate supraveghea pe frățiorul cel mic. Irina se descurcă bine, în ciuda tuturor
greutăților, și știe că educația este singura ei salvare și drumul spre o viață mai bună!
Provenit dintr-o familie monoparentală, când a sosit pentru prima dată în Centrul Educațional Băneasa, Rareș
era mult în urmă cu materia de la școală cu care nu putea să țină pasul, avea probleme psiho-emoționale dar și
de integrare socială. Mama lui Rareș, Corina, este o tânără de 29 de ani care lucrează în ture de 12 ore într-o
fabrică, iar când nu se află la serviciu vine la centru, pentru a-și susține pe copilul dar și pe alți copii de acolo,
făcând teme cu ei ori pentru a le pregăti masa de prânz. Așa că orele ei de somn se pot număra pe degetele de la
ambele mâini, însă nu se plânge. Face orice pentru a-l vedea pe Rareș crescând frumos, prinzând aripi și făcând
progrese de când au început să vină la Centrul Educațional Băneasa.

MISIUNEA

CENTRELOR EDUCAȚIONALE
Prevenirea abandonului școlar și dezvoltarea motivației pentru învățare prin derularea unor programe educative
nonformale, și prin crearea infrastructurii pentru școala online
Dezvoltare morală, spirituală și încurajarea implicării în dezvoltarea comunității.
Integrarea copiilor din medii sociale defavorizate, încurajând în același timp implicarea părinților și îmbunătățirea
comunicării și cooperării între familie și școală.
Oferirea dreptului egal la educație tuturor copiilor, prin oferirea de burse gratuite complete copiilor din
mediile vulnerabile.
Asigurarea mesei de prânz tuturor copiilor și a unui minim număr de alimente pentru familiile aflate la limita de
subzistență.
Oferirea de sprijin psiho-emoțional prin grupuri de terapie pentru copiii defavorizați.

ACCEPTĂ PROVOCAREA!
DEVINO SPONSOR

5.000 EURO

PACHETE DE
SPONSORIZARE

Cu această sumă ne vei ajuta să susținem 83 de burse integrale pentru o lună sau 8 burse integrale pe
un an, din cele 200 de care avem nevoie.

CE PRIMEȘTI TU?
Logo pe cover-ul evenimentului și pe website-ul Fundației;
1 postare pe paginile de Social Media ale Fundației (conturi cu 15k followeri) în care vor fi menționați toți sponsorii;
Generare de trafic reciproc prin includerea link-ului partenerului în postările pe rețelele de socializare;
Display logo în raportul anual;
Mulțumiri în articolele de presă pre/post eveniment;
Mențiunea numelui companiei în newsletter-ul pre/post eveniment (la o bază de date de peste 40.000 contacte);
Posibilitatea ca 40 de angajați ai companiei să participe gratuit la #10micaTzopăială înscriindu-se la cursa organizată prin
SmartRaces.ro;
Posibilitatea ca 40 de angajați ai companiei să participe gratuit la #10micaTzopăială înscriindu-se pentru o lună de
fitness sau zumba pe platforma Yump.ro.

PACHETE DE
SPONSORIZARE

10.000 EURO

Cu această sumă ne vei ajuta să susținem 166 de burse integrale pentru o lună sau 16 burse integrale
pe un an, din cele 200 de care avem nevoie.

CE PRIMEȘTI TU?
Logo pe cover-ul evenimentului și pe website-ul Fundației, poziționat preferential;
1 postare distinctă pe paginile de Social Media ale Fundației (conturi cu 15k followeri);
Generare de trafic reciproc prin includerea link-ului partenerului în postările pe rețelele de socializare;
Display logo în raportul anual;
Mulțumiri în articolele de presă pre/post eveniment cu un testimonial al unui reprezentant al companiei.
Mențiunea numelui companiei în newsletter-ul pre/post eveniment (la o bază de date de peste 40.000 contacte);
Posibilitatea ca 80 de angajați ai companiei să participe gratuit la #10micaTzopăială înscriindu-se la cursa organizată prin
SmartRaces.ro;
Posibilitatea ca 80 de angajați ai companiei să participe gratuit la #10micaTzopăială înscriindu-se pentru o lună de
fitness sau zumba pe platforma Yump.ro.

PACHETE DE
SPONSORIZARE

15.000 EURO

Cu această sumă ne vei ajuta să susținem 24 de burse integrale pe un an, din cele 200 de care avem nevoie.

CE PRIMEȘTI TU?
Logo pe cover-ul evenimentului și pe website-ul Fundației, poziționat preferential;
1 postare distinctă pe paginile de Social Media ale Fundației (conturi cu 15k followeri);
Generare de trafic reciproc prin includerea link-ului partenerului în postările pe rețelele de socializare;
Display logo în raportul anual;
Mulțumiri în articolele de presă pre/post eveniment cu un testimonial al unui reprezentant al companiei;
Mentiunea numelui companiei si multumiri speciale in newsletter pre/post eveniment (la peste 40.000 contacte);
Posibilitatea ca 120 de angajați ai companiei să participe gratuit la #10micaTzopăială înscriindu-se la cursa organizată
prin SmartRaces.ro;
Posibilitatea ca 120 de angajați ai companiei să participe gratuit la #10micaTzopăială înscriindu-se pentru o lună de
fitness sau zumba pe platforma Yump.ro.

Vă mulțumim!
Simona Beldiman
Fundraising Manager
0752 225 606
simona.beldiman@fundatiainovatiisociale.ro
www.fundatiainovatiisociale.ro

