
STØT EN MÅLRETTET NGO  

FANT ER EN LILLE OG EFFEKTIV NGO, HVOR MERE END 70 PROCENT AF MIDLERNE  
GÅR DIREKTE TIL ARBEJDET I NOGLE AF VERDENS FATTIGSTE LANDE. 

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 indgår i det større billede.

Virksomheder støtter NGO’er af mange årsager. Vores erfaring fortæller os, at det vigtigste for vores  
Business-medlemmer 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,  
som du kan se på næste side.

72% af FANTs midler går til arbejdet i Sierra Leone  
23% til styring af midler  
3% til administration 
1,6% til information og kampagne
0,4% til styrket egenkapital

EN EFFEKTIV NGO

business



HOS FANT ER JERES MEDLEMSKAB EN STOR HJÆLP TIL EN  
MINDRE ORGANISATION. VI TAKKER VED AT GIVE JER GOD VÆRDI FOR PENGENE  

OG NÆRHED TIL DEN GODE SAG. DET FÅR I SOM MEDLEM: 

 1 SoMe mappe med stærke budskaber om FANT  
 klar til at blive delt på jeres Facebook, Instagram 
 eller Linkedin

 1 verdensmålsmappe med bannere, der synliggør  
 jeres bidrag til FNs verdensmål gennem medlemskab  
 af FANT. Mappen kan bruges på hjemmeside,  
 Facebook og nyhedsbreve

 1 plakat fra udstillingen ”Når sport gør en forskel”,  
 som kan pynte og som viser jeres involvering i FANT  
 i kantinen, et mødelokale eller andet i virksomheden

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

 I bidrager til en vej ud af fattigdom og kriminalitet  
 ved at give børn, unge og mennesker med handi-  
 cap et positivt fællesskab i FANTs idrætsforeninger

 I sikrer uddannelse til trænere på fodbold- og  
 håndboldhold 

 I giver rent drikkevand til ét holds kampe

I GØR EN FORSKEL DER KAN MÆRKES

I KAN VISE JERES CSR-ARBEJDE FREM

BLIV MEDLEM AF FANT BUSINESS
 Medlemskabet koster 2500kr. om året og det er  

 fradragsberettiget. 

business


