FANT

PARTNER
SÆT
FOKUS PÅ
VERDENSMÅL

ER DU VORES NYE PARTNER,

DER VIL UDBREDE LEG,
SUNDHED OG LIGESTILLING?
FANT ER EN REAL IMPACT NGO, DER GIVER DIN
VIRKSOMHED EN UNIK MULIGHED FOR AT BIDRAGE.

FANT

PARTNER
HAND - FANTs lillesøster-forening - har været
med til at bringe håndbold til Sierra Leone. Og
især pigerne har taget sporten til sig.

VORES PARTNERE ER VORES FUNDAMENT
Nu kan din virksomhed blive en af vores udvalgte
FANT Partnere og være med til at udbrede
ligestilling og dannelse, sundhed og trivsel i
verdens fattigste lande.
FANT er en Real Impact NGO

Vores partnerprogram passer til jer

Vi er en effektiv NGO, der har eksisteret i

Vi leder efter et match mellem jer og os,

næsten ti år. Vi ved i dag, hvordan vi får vores

hvor vi kan bidrage til jeres brand. Måske er

midler til at arbejde - og hvordan vi bedst

det vores organisationsarbejde eller en af

muligt involverer virksomheder som jeres.

vores events, der kan foldes ud, så det

Som partnere får I en vigtig rolle fra dag 1 -

styrker jeres fortælling. Vi har altid mange

og vores ambition er at give jer endnu mere

projekter i gang, for eksempel er vi lige nu

tilbage end I giver. Både jeres medarbejdere

ved at pionere håndbold som sport i Sierra

og kunder skal have værdi af vores

Leone og sigter efter at få 1000 piger på

samarbejde.

banen. I kan være med på rejsen.

EKSEMPLER PÅ FANT PARTNERE SIDEN 2009
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FANT

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

DET FÅR I SOM PARTNER
Som FANT Partner involveres I på en unik måde, der skaber
troværdighed for jeres medarbejdere og fortæller en
anderledes historie om jeres CSR-arbejde.
FANT har brug for midler, men også
partnere, der brænder for vores sag

FANT ER EN EFFEKTIV NGO
2
%

Vores partnere skal selvfølgelig vide, at FANT
forvalter vores midler effektivt og

6
%
10
%

professionelt. Vi er en mindre, men
velorganiseret NGO, der har lært, hvordan vi

10 % til styring af midler,
kampagner, 2 % til

midler er det også interessant for os at lære

styrket egenkapital og

af - og sammen med - jer. På den måde kan vi
og medarbejdere.

til arbejdet i Sierra Leone,
6 % til information og

får pengene til at arbejde for os. Men udover

bedre give værdi tilbage til jer og jeres kunder

80 % af FANTs midler går

2 % til administration
80
%

I BLIVER VIGTIGE PARTNERE FRA DAG 1
I bidrager til arbejdet for leg, læring og dannelse i verdens fattigste
lande
I medvirker til en vej ud af fattigdom og kriminalitet ved at give
børn, unge og handicappede et positivt fællesskab i klubberne
I donerer nyt spilletøj og sko til et helt fodboldhold og får jeres
LOGO på trøjerne
I sørger for uddannelse til trænere på vores hold
I giver rent drikkevand til træninger og mad til jeres holds kampe

I støtter arbejdet for leg, læring
og dannelse i et af verdens
fattigste lande.
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DET FÅR I SOM PARTNER... FORTSAT
SKRÆDDERSYET CONTENT TIL JERES MEDIER
1 skræddersyet Social Media-mappe med budskaber om FANT,
klar til at blive delt på jeres Facebook, Instagram eller Linkedin.
1 skræddersyet Verdensmål-mappe med bannere, der synliggør
jeres bidrag. til FNs Verdensmål gennem medlemskab af FANT.
Kan bruges på hjemmeside, Facebook, nyhedsbrev med mere.
1 skræddersyet årlig rapport om FANTs arbejde og jeres bidrag
Visning af jeres logo på FANTs hjemmeside og i nyhedsbrev
3 posts i FANT SoME om jeres partnerskab og virksomhed.

I KAN BLANDT ANDET
BRUGE FNS VERDENSMÅL
PÅ JERES HJEMMESIDE

DISSE FN-MÅL KAN I TILSLUTTE JER MED FANT

Vi arbejder for at øge
børn og unges trivsel

Vi støtter ligestilling
mellem kønnene

Vi bidrager til et mere
bæredygtigt samfund

Vores arbejde viser vejen
for stabile institutioner

UNIKKE FORDELE FOR PARTNERE
Vi holder 1 partnerforedrag hos jer - med OL-guldvinder Josephine
Touray eller stifter af FANT, Cecilie Hauerberg
50 % rabat på FANT Travels. Vores læringsrejser for ledere, trænere
og unge i Sierra Leone – med fokus på organisation, læring og
demokratisk dannelse.
Vi afholder 1 gratis workshop med jer om jeres CSR og hvordan vi
kan bidrage til større værdi for jeres kunder og medarbejdere.

FP

SÅDAN BLIVER DU FANT PARTNER
Rammerne omkring jeres partnerskab aftales på et møde, hvor vi
møder hinanden og ser, hvordan vi kan arbejde sammen.
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