Pentru ce luptăm
În România, numai unul din trei copii din familii sărace termină şcoala generală. Prin
programul “Învață să reușești” susținut de United Way, peste 1.300 de copii și familiile lor
primesc suportul necesar pentru a nu abandona școala.
Mulți dintre acești copii nu au un spațiu potrivit pentru a învăța sau a-și face temele acasă.
Iar uneori, nici la școală nu găsesc cele mai bune condiții. De aceea, United Way
încearcă să aducă o schimbare pozitivă nu numai în viețile celor pe care îi ajută, ci și în
întreaga comunitate.

Î

n Buftea, asfaltul neîncăpător din

curtea Școlii nr. 3 este, în același
timp, loc de joacă sau activități,
spațiu pentru serbări și teren de
sport atât pentru copiii care învață
aici, cât și pentru cei din Școala nr.
4. Acolo, lucrurile stau și mai rău:
băncile și scaunele sunt atât de
vechi, încât aproape că au devenit
nesigure pentru copiii care se întorc
în clase în septembrie.

Cele două școli aduc laolaltă peste
300 de copii, dintre care mai bine
de trei sferturi sunt cazuri sociale.

Hai să îi ajutăm să aibă tot
ce le trebuie ca să crească
frumos și sănătos!
Un teren de sport
adecvat
O bibliotecă frumoasă
și utilă pentru vârsta lor

Bănci și scaune

Cum poți ajuta
Nu uita!
• Înscrie-te la proba dorită pe
site-ul oficial al Maratonului.

MARATON
– 42,195 Km

SEMIMARATON
– 21,097 Km

ȘTAFETĂ –
4 x 10,548
Km

CURSA
POPULARĂ
– 2,9 Km

• Trimite-ne un mesaj cu detaliile
tale: nume, număr de telefon, cursa
la care te-ai înscris, mărimea
tricoului, iar noi îți vom ura bun venit
în echipă (@Oana sau @Ana).
• Antrenează-te pentru cursă și
pentru fundraising. Anunță pe toată
lumea că te-ai alăturat echipei
noastre și că alergi pentru o cauză
frumoasă.
• Aleargă la Maraton cu o carte în
mână. Vino cu o carte interesantă
pentru copii (noi îți sugerăm atlase,
culegeri, cărți frumoase și educative
la care acești copii nu ar avea altfel
acces).
Vom fi cea mai originală echipă la
Maraton, vom promova educația, iar
cărțile pe care le strângem vor
îmbogăți biblioteca celor două școli
pe care vrem să le ajutăm.*
* Vom avea locuri de colectare a cărților la punctele de hidratare, în cazul în care nu vei putea să
alergi toată cursa cu cartea.

Cum să strângi fonduri
Prin
platforma
online:
www.unitedway.galantom.ro
Ne poți trimite o poză cu tine în
mișcare împreună cu motivația
ta și o scurtă descriere, iar noi
îți vom crea un cont cu link
personalizat.

E simplu și transparent.
Donații online pe site-ul
United Way:
www.unitedway.ro/give
Prin transfer bancar:
Roagă-i pe susținătorii tăi să menționeze numele tău în detaliile
tranzacției pentru a ști pentru cine am primit donația.

LEI: RO67 RZBR 0000 0600 0510 0708
EURO: RO72 RZBR 0000 0600 0805 8342
USD: RO97 RZBR 0000 0600 0520 4928
Cash:
Îți poți crea propria cutie de donații la birou sau acasă pe care
ne-o poți aduce în ziua Maratonului sau după, iar noi îți vom
emite chitanță.

Avem și contracte de sponsorizare, în cazul în care
compania unde lucrezi dorește să te sponsorizeze.
Trebuie doar să ne spui.

Idei și sfaturi
Deseori, primul pas este cel mai greu, de aceea am adunat
mai jos câteva idei care să te ajute:

 Începi prin a povesti tuturor cunoscuților despre cauza pe care o
susții – cu cât știu mai multe persoane, cu atât vei strânge mai
multe fonduri.

 Fă-ți propria listă de contacte cum este cea de mai jos:

Prieteni – Familie – Colegi – Furnizori – Clienți – Cluburi
sociale/de sport – Vecini
Vei fi surprins să vezi cât de mulți oameni apropiați vor fi bucuroși
și mândri să te sprijine 

 Pentru a avea și mai mult succes, încearcă să organizezi un mic

eveniment de fundraising (cum ar fi o licitație de prăjituri). Este o
ocazie bună să îi faci și pe alții să se implice și cu siguranță că o să
vă și distrați.

 Sfat: Dacă lucrezi într-o companie, întreabă dacă există politica de
a dubla fondurile strânse de angajați pentru o cauză caritabilă sau
o altă modalitate de a susține eforturile tale pentru United Way. În
felul acesta, impactul tău va fi și mai mare.

Și nu uita că te alături unei echipe de oameni frumoși
care fac zâmbetele să crească.

Avem și premii!
Știm că, dacă ați ales să veniți în echipa noastră și să strângeți
fonduri pentru United Way, este pentru că sunteți oameni generoși și
conștienți de nevoile celor din jur. De aceea suntem mândri că vă
avem alături de noi!
Și pentru a vă mulțumi pentru implicare, am pregătit, împreună cu prietenii
și partenerii noștri, câteva surprize frumoase pentru cei mai activi
fundraiseri:

Pentru toți alergătorii care strâng peste 200 RON,
am pregătit câte tricou tehnic din partea United Way.
Pentru primii alergători care vor reuși să
strângă peste 500 RON:
• produse speciale pentru sportivi de la 3M
sau
• pachete cu produse cosmetice de la Coty

Pentru primii alergători care vor reuși să
strângă peste 1.000 RON:
vouchere de brunch/prânz/cină la Roberto’s
(Hilton) sau Champions (Marriott)
sau
• abonamente de o luna la Hilton Health Club
•

Pentru primii alergători care vor reuși să
strângă peste 2.000 RON:
• un abonament de 3 luni la Hilton Health Club
sau
• un voucher pentru 2 nopți de cazare la
Athénée Palace Hilton Bucharest

După cursă

 Sărbătorește! Cu noi, cu cei care te-au susținut, cu
prieteni, cu toată lumea 

Să strângi fonduri nu este niciodată simplu. De aceea nu lăsa
eforturile tale să treacă neobservate!



Mulțumește-le celor care te-au susținut!
Asigură-te că le mulțumești tuturor celor care au donat pentru
tine și spune-le care este suma totală pe care ai strâns-o.
Trimite-le mesaje sau e-mailuri, se vor bucura să știe că ți-ai
atins obiectivul și că ei au fost parte din asta.

 Să ținem legătura!
Dă-ne un semn  Vrem să știm povestea ta, cum a mers, dacă a
fost o experiență frumoasă.
Nu în ultimul rând, te așteptăm să îi cunoști pe copii, să vizitezi
cele două școli pe care ne propunem să le ajutăm și – de ce nu?
– să devii voluntar mai departe în activitățile noastre.

MULȚUMIM CĂ ALERGI ÎN ECHIPA UNITED WAY!

