FANT

BUSINESS
VI HAR
FOKUS PÅ
VERDENSMÅL

FANT ER EN REAL IMPACT NGO

STØT EN MÅLRETTET NGO

OG SKAB MARKANT
VÆRDI MED JERES CSR
Som medlem af FANT Business kommer I tæt på den
forskel, I gør. Vi har samlet en stærk pakke til jer, så
I får mest muligt ud af jeres CSR-midler.

FANT

BUSINESS
FANT leverer spilletøj, bolde og træning
og har etableret Sierra Leones første og
eneste kunstgræsbane.

HVER KRONE TÆLLER I FANT

Hos FANT er jeres medlemskab en STOR hjælp til en
lille organisation. Vi takker ved at give jer god
værdi for pengene - og nærhed til den gode sag.

FANT er en Real Impact NGO
Det betyder helt konkret, at vi er en lille og

2 GODE CIRKLER

effektiv NGO, hvor jeres medlemskab gør en

2
%

stor forskel. Det betyder også, at vi er
særdeles gode til at passe på hver krone vi

10
%

får fra jer. Faktisk går mere end 80 % af vores
midler direkte til arbejdet i et af verdens

til arbejdet i Sierra Leone,
10 % til styring af midler,
kampagner, 2 % til
styrket egenkapital og

Det vigtigste for din virksomhed er...
årsager. Men vores mere end 10 års erfaring

80 % af FANTs midler går

6 % til information og

fattigste lande.

Virksomheder støtter NGO'er af mange

EN EFFEKTIV NGO

6
%

2 % til administration
80
%

fortæller os, at det vigtigste for vores
erhvervsmedlemmer er, at deres CSR-arbejde
nemt kan deles, synliggøres og fejres med
kunder, medarbejdere og investorer. Derfor
har vi sammensat en stærk medlemspakke til
dig som virksomhed.

FNS VERDENSMÅL
FANTs arbejde bidrager
konkret til flere af FNs 17
Verdensmål. På den måde
kan I som virksomhed også
signalere, at jeres CSR-indsats

Det kan du læse mere om på næste side.

indgår i det større billede..
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FANT

BUSINESS

DET FÅR I SOM MEDLEM

I GØR EN FORSKEL, DER KAN MÆRKES
Støtter arbejdet for leg, læring og dannelse i et af verdens fattigste
lande
Bidrager til en vej ud af fattigdom og kriminalitet ved at give
børn, unge og handicappede et positivt fællesskab i klubberne
Donerer spilletøj og sko til minimum 5 børnespillere eller
handicap-spillere på et hold
Sikrer uddannelse til trænere på fodbold- eller håndboldhold
Giver rent drikkevand til alle træninger og mad til ét holds kampe

I støtter arbejdet for leg, læring
og dannelse i et af verdens
fattigste lande.

I KAN VISE JERES CSR-ARBEJDE FREM
1 Social Media-mappe med stærke budskaber om FANT, klar til
at blive delt på jeres Facebook, Instagram eller Linkedin.
1 Verdensmål-mappe med bannere, der synliggør jeres bidrag.
til FNs Verdensmål gennem medlemskab af FANT. Kan bruges på
hjemmeside, Facebook, nyhedsbrev med mere.
1 årlig rapport om FANTs arbejde og jeres bidrag.
I kan bla. dele at I bidrager
positivt til Verdensmål 5 om
lighed mellem kønnene...

Visning af jeres virksomhedsnavn på FANTs hjemmeside.
Minimum 1 update på FANTs Facebook om jeres medlemskab.

UNIKKE MULIGHEDER FOR VIRKSOMHEDEN
25 % rabat på virksomhedsforedrag. Med bestyrelsesmedlem og OLguldvinder Josephine Touray eller stifteren Cecilie Hauerberg.
10 % rabat på FANT Travels. Vores skræddersyede læringsrejser for
ledere, trænere og unge i Sierra Leone – med fokus på organisation,
læring og demokratisk dannelse.
10 % rabat på workshop hos jer omkring jeres CSR.

FB

BLIV MEDLEM AF FANT BUSINESS
Medlemskabet koster 2500 kr. om året. I får automatisk
fradrag hos SKAT, når I oplyser jeres CVR-nr.

FANT kan giver jeres
medarbejdere læring om og
erfaring med organisering og
demokratisk dannelse.
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