Hjælp os med at gøre
en forskel…!

Investér i
fremtidens
arbejdskraft
Bliv sponsor for mentorforløb
til unge i lokalområdet…

”Hver gang man flytter en person fra en
vanskelig … social situation, til en tilværelse
som henholdsvis ufaglært eller (faglært red.) vil
der være en samfundsmæssig gevinst på
mellem 7,5 og 12,5 million kroner pr. person.
Dette opnås via, at de i stedet for at modtage
kontanthjælp, førtidspension mv. har et
fuldtidsarbejde og betaler skat.”
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Investér i fremtiden…
Jeres virksomhed kunne ikke på nuværende
tidspunkt stille en mentor til rådighed for at
hjælpe en ung, men fortvivl ikke! I kan
alligevel deltage aktivt med at hjælpe unge i
lokalsamfundet ved at støtte os økonomisk.

Personlig sponsor
Det koster et engangsbeløb på kr. 600,- at blive
”Personsponsor” for en ung. Hver gang den
unge mødes med sin mentor bliver der indsat
et beløb på kr. 25,- på deres fælles konto. Efter
at have deltaget på alle de aftalte 24 møder
udbetales det optjente beløb på kr. 600,-.
Beløbet vil den unge og dennes mentor bruge
sammen fx på en tur i Legoland, Djurs
Sommerland, Tivoli Friheden, Danfoss Universe
etc.

Investering i fremtiden
At støtte Landsforeningen Talentspejderne er
en investering i fremtidens arbejdskraft. Vi
skaber rammerne for, at frivillige mentorer
kan støtte unge til at finde og udvikle deres
talenter.
Din støtte rækker langt
Omkring 90 pct. af hver krone du giver, går
direkte til at støtte unge. Det betyder, at du
kan være forvisset om, at vi bruger
sponsorater og donationer klogt.
Jeres økonomiske støtte bevirker masser af
positive ting, såsom:






Rekruttering og uddannelse af frivillige mentorer
Kontinuerligt tilsyn og sikring af at
forløbene afvikles som planlagt
Kulturelle og sociale aktiviteter til at
udvikle de unges samfundsviden og
kompetencer
Drift og udvikling af den lokale afdeling af Talentspejderne

Guld sponsorat

Hvad gør vi nu?

Hvis jeres virksomhed sponserer et beløb på
over kr. 10.000,- bliver den ”Guld sponsor” i et
år. På vores hjemmeside vil I få en flot plads
øverst på siden: ”Støt vores sponsorer”. I må
bruge vores logo på jeres hjemmeside,
kampagnemateriale m.m.

Kontakt os pr. mail, brev eller telefon og fortæl
os, hvordan I ønsker at støtte os økonomisk og
med hvilket beløb.

Jeres virksomhed får desuden et flot guld
diplom som kan opsættes i virksomheden.
Sølv sponsorat
Hvis jeres virksomhed sponserer et beløb på
over kr. 5.000,- bliver den ”Sølv sponsor” i et
år. På vores hjemmeside vil I få en plads næst
øverst på siden: ”Støt vores sponsorer”.
Jeres virksomhed får desuden et flot sølv
diplom som kan opsættes i virksomheden.

Se kontaktoplysninger på denne pjeces bagside.
Yderligere information
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside.
www.talentspejderne.org

