www.fundacjacuore.org.pl
„Celem Naszej Fundacji jest działalność w zakresie ochrony oraz poprawy stanu zdrowia
ludzkiego, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, jak i wszelkie działania na rzecz
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.”
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O FUNDACJI
Istotna dla Fundacji jest współpraca z firmami prywatnymi, instytucjami państwowymi
i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi,
stowarzyszeniami, osobami fizycznymi oraz fundacjami działającymi w zakresie
objętym celem Fundacji.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


Wspieranie rzeczowe i finansowe instytucji i placówek, których zadaniem jest
działalności w zakresie ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludzkiego.



Wspieranie innych placówek i instytucji niż określone w pkt a), darami rzeczowymi –
urządzeniami lub aparatami ratującymi życie.



Zakup urządzeń, sprzętu i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i
nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom ochrony
zdrowia.



Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne wszelkich działalności
promujących dorobek z zakresu ochrony zdrowia oraz medycyny.



Upowszechnianie w internecie oraz we wszelkich środkach masowego przekazu,
artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w zakresie objętym celami Fundacji.



Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami.



Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których
przypadki mają szczególny charakter.



Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami państwowymi i
samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz
osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.
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Zostań Sponsorem/Partnerem Fundacji Cuore Podaruj Serce


Sponsoring dla Fundacji Cuore Podaruj Serce oznacza odpłatne przysporzenie
majątkowe wyrażające się w pieniądzach, rzeczach lub usługach, dokonywane przez
firmę, osobę prywatną, instytucję itp. (sponsora) na rzecz Fundacji Cuore Podaruj
Serce w celu wykonania określonych czynności.



Na Fundacji ciążą określone obowiązki względem sponsora, np. kolportaż materiałów
reklamowych, zamieszczenie logo sponsora według jego wskazań, Fundacja Cuore
Podaruj Serce zamieszcza również informacje o sponsorowaniu przez sponsora.
Świadczenia te przyczyniają się do realizacji celów public relations Sponsora.
Sponsoring nie jest czynnością jednostronną ukierunkowaną na osiągnięcie korzyści
jedynie przez Fundację.



Jeśli Państwa Firma pragnie wesprzeć nasze działania na różne sposoby np.:
finansowe, rzeczowe, reklamowe lub konsultingowe a także organizując wolontariat
pracowniczy lub aukcje skontaktujcie się z nami wysyłając wiadomość, propozycję na
adres:sponsoring@fundacjacuore.org.pl Wspierając nas mają Państwo pewność, że
logo Państwa Firmy pojawi się na nasze stronie głównej oraz w zakładce
,,Partnerzy” wraz z odnośnikiem do Państwa strony www. Sponsoring daje więc
korzyści także sponsorowi.



Podstawowe cechy sponsoringu dla Fundacji Cuore: polega na wzajemnych
świadczeniach sponsora i Fundacji; sponsor daje do dyspozycji Fundacji ustaloną
kwotę pieniędzy lub inne zasoby, usługi, pomoc



Fundacja wykonuje uprzednio uzgodnione świadczenia, które przyczyniają się do
realizacji celów public relations sponsora. Wszelkie propozycje sponsoringu prosimy
kierować na adres: sponsoring@fundacjacuore.org.pl

DZIĘKUJEMY, ŻE CHCECIE WSPIERAĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ!
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