SPONZOR JEDNOHO DNE
RC Kostička a NZDM Klub Zvonice
Líbí se Vám, co O.s. LECCOS v Českém Brodě a okolí dělá?
● Rodinné centrum Kostička ● Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice ● Služby pro
rodiny – poradenství, terénní služby, tématické besedy a semináře… ● Programy primární prevence
pro ZŠ ● Terénní programy volnočasových aktivit pro děti a mládež ● Vzdělávací programy pro další
NNO ● Vzdělávací programy pro podnikatele ● Akce pro veřejnost …

Myslíte, že naše práce má smysl a je užitečná?

PODPOŘTE JI!!!
Třeba jako SPONZOR JEDNOHO DNE.
Příspěvkem ve výši 2 200 Kč na dofinacování provozu „Kostičky“ nebo „Zvonice“ se stanete
sponzorem jednoho dne! K podpoře si můžete vybrat den, který je Vám osobně blízký. Rádi Vám jej
zarezervujeme - např. významný den pro Vaši firmu, rodinu apod…

Podpora jednoho dne zařízení pro děti, mládež a rodiny spojená s konkrétním
datem může ve Vaší rodině či firmě zahájit smysluplnou charitativní tradici.

CO VÁM ZA TO NABÍZÍME?
PODĚKOVÁNÍ A PREZENTACI:
● na www. leccos.cz – na stránce kampaně po celý rok - aktivní prolink s logem, na hlavní stránce NZDM/RC v den
Vašeho sponzoringu do doby, než Vás vystřídá nový sponzor, v seznamu všech dárců ● v seznamu dárců ve výroční
zprávě ● na viditelném místě v NZDM /RC Kostička v den Vašeho sponzoringu/ do doby, než Vás vystřídá nový
sponzor nebo po dobu 14 dnů. Samozřejmostí je darovací smlouva, na jejímž základě můžete uplatnit slevu na daních.
Na Vaše dotazy s radostí odpoví: Jana Popovičová, fundraiserka O.s. LECCOS, tel. 734 108 096,e-mail: darci@leccos.cz

Sponzory jednoho dne RC Kostička se například stali:
Betonárka Český Brod
Kominictví Pechlát
rodina Kurkova z Českého Brodu

Děkujeme!
Pomozte i Vy O.s. LECCOS získat finance na dofinancování provozu „Kostičky“ nebo
„Zvonice“! Volných termínů - dnů k podpoře máme stále ještě dost!

www.leccos.cz

