Глобално предизвикателство на The Human Safety Net
България за набиране на средства

От28ми май до 13ти юни, България ще се включи в Глобалното
Предизвикателство на The Human Safety Net, с цел набиране на средства!
Всички пари, събрани по време на инициативите , ще бъдат дарени на Фондация
„За Нашите Деца“ и общата ни програма „Да дадем път на услугите за ранно
детско развитие в България“. Нашите партньори от Фондация „За Нашите Деца“
вече 29 години подкрепят децата в ранна възраст и семейства в затруднено
положение, за да могат те да получат най-добрия шанс за живот и развитие в
техните семейства.

Пандемията от Covid-19 повлия много сериозно на състоянието на семействата,
които подкрепяме. Нашите съвместни усилия заедно с експертите от Фондация
„За Нашите Деца“ са насочени към предоставяне на услуги и подкрепа за всички

семейства, които се намират в тежка ситуация, в следствие от кризата.
Изключително много семейства се нуждаят от нашата помощ, за да преодолеят
настъпилите трудности За това ние от The Human Safety Net даваме началото
на първото Глобално Предизвикателство за набиране на средства!
Как може да помогнеш?
Имаш възможност да участваш, като се включиш в едно от Предизвикателствата
на България:
1. Тенис Турнир в София – 5-6 юни
Тенис турнирът ще се проведе на 5 и 6 юни 2021 г. /събота и неделя/, в гр. София
в Тенис клуб 1882. Всеки, който желае, може да се запише за участие на място
в тенис клуба.Таксата е 40 лв и ще се дари на Фондация за нашите деца по
проекта Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България
2. Посещение на забележителност – 28 май-13 юни
В периода 28 май -13 юни, всеки, който желае може да се включи в
Предизвикателството, като посети забележителност/обект в България по избор.
3. Може да създадеш твое собствено предизвикателство
Ако имаш идея за друго Предизвикателство - чудесно! Съвсем лесно можеш да
създадеш свое собствено Предизвикателство. Може да го направиш сам или в
екип: Ако искаш да изкачиш планина, да организираш дигитална караоке вечер
или да покажеш своите кулинарни способности - Бъде креативен, създай твоето
Предизвикателство и започни да набираш средства на личната си страница!
Крайната ни цел на е всеки, който вземе участие, да бъде спонсориран от своя
кръг от познати, за да си изпълни своето Предизвикателството. По този начин ти
лично набираш средства за инициативата чрез участието си. Изпрати
информация на всички свои близки и познати, създай публични постове в
социалните мрежи и разкажи защо си решил да се включиш в
Предизвикателство. Събери възможно най-много средства, за да помогнем на
семейства и деца в нужда!

Разчитаме на теб и твоя принос!

