ALEARGĂ ÎN ECHIPA UNITED WAY!
Oferă-le un loc de joacă!

3-4
Octombrie,
Piata
Constitutiei

Contact: oana.blindu@unitedway.ro
www.unitedway.ro

Pentru ce luptăm:
În comuna Glina, unde zeci de familii își asigură traiul zilnic din groapa de gunoi,
United Way, prin proiectele desfășurate, oferă o alternativă în ceea ce privește
viitorul copiilor.
În grădinița și în centrul de zi, aceștia sunt ajutați cu rechizite și o masă caldă, dar
mai ales cu ințelegere și suport în procesul de învățare și recuperare a materiei
pierdute.

Ajută-ne să le oferim un loc de joacă frumos și sigur !
În grădinița din Satul Cățelu, Comuna
Glina, la doar 2 pași de București, 45
de copii din familii sărace vin să-și
înceapă drumul în viață. Aceștia
găsesc aici un spațiu sigur, curat și
călduros care îi ajută să își dorească
să meargă la școală, dincolo de
situația familială precară.

Avem nevoie de 5.000
Euro pentru:
Dale de cauciuc în interiorul
spațiului de joacă, pentru
siguranța copiilor

Din păcate, locul de joacă s-a
degradat și vă cerem ajutorul
pentru a-l renova.

Un balansoar, 2 bănci de
lemn și o casuță de lemn

În curând, acesta nu va mai prezenta
siguranță pentru copii, iar locul de
joacă este un spațiu foarte important
pentru dezvoltarea lor.

Recondiționarea leagănelor
și a topoganelor

Cum poți ajuta:
Nu uita!
• Înscrie-te la proba dorită pe siteul oficial al Maratonului

MARATON
42,195 Km

SEMIMARATON
21,097 Km

• Trimite-ne un mesaj cu detaliile
tale: nume, număr de telefon, ID
de Facebook, cursa la care te-ai
înscris, mărimea tricoului, iar noi
îți vom ura bun venit în echipă
(@Oana).
• Antrenează-te pentru cursă și
pentru fundraising. Anunță pe
toată lumea că te-ai alăturat
echipei noastre și că alergi pentru
o cauză frumoasă.
• Încurajează-ți copiii sau copiii
prietenilor (dacă tu nu ai) să
participe la Cursa Copiilor de
sâmbătă.
Vor avea ocazia să alerge alături
de copii ai alergătorilor din echipa
United Way.

ȘTAFETĂ
4 x 10,548
Km

CURSA
POPULARĂ
3,6 Km

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.
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.

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

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:

 Povestește tuturor cunoscuților despre cauza pe care o susții –

cu cât știi mai multe persoane, cu atât vei strânge mai multe
fonduri. Pentru a fi sigur că misiunea ta ajunge la cât mai mulți
prieteni și cunoscuți, folosește pe contul tău de Facebook
cover-ul pe care îl vom face special pentru participarea ta la
Maraton. Dă share la imaginile cu tine de la Maraton, pe care le
vom publica pe pagina de Facebook a United Way România.

 Fă-ți propria listă de contacte: 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).

 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.

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!
Trimite mesaje sau emailuri și anunță care este suma totală
pe care ai strâns-o. Toți 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 de fundraiser 
Te așteptăm și la grădiniță și centrul de zi să îi cunoști pe
oamenii pe care îi ajutăm și – de ce nu? – să devii voluntar
mai departe în activitățile noastre.

MULȚUMIM CĂ ALERGI ÎN ECHIPA UNITED

