Kampania społeczna „Rodzina Jest dla Dzieci”
Dołącz do nas! Projekt dla Firm odpowiedzialnych społecznie

Wystarczy jeden gest, by zmienić historię dziecięcego życia

Od 2018 r. kampania społeczna Rodzina Jest dla Dzieci promuje zawód
rodzica zastępczego. Zadaniem kampanii jest znalezienie szczęśliwych
i bezpiecznych domów dla dzieci z łódzkich domów dziecka.

Budując świadomość społeczną na temat rodzicielstwa zastępczego,
pozyskaliśmy 159 rodzin zastępczych, które zaopiekowały się 522
dziećmi z domów dziecka.

W tym roku chcemy podwoić ten wynik. Żeby go osiągnąć,
potrzebujemy Twojego wsparcia.
W łódzkich domach dziecka nadal czeka na dom ponad 400

dzieci.

Nowa odsłona kampanii – JESTEM RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Łódzkie rodziny zastępcze promują rodzicielstwo zastępcze.

Kampanię popierają znani, lubiani i… noblistka!

Dołącz do naszych wyjątkowych Partnerów!

Dobrze mówią o nas media

Wybierz, w jaki sposób wesprzeć kampanię:
FORMA
WOLONTARIAT
ZAANGAŻOWANIA PRACOWNICZY

DARCZYŃCA

PARTNER

ZAKRES WSPARCIA

Korepetycje dla dzieci,
zajęcia dodatkowe np.
wspólne gotowanie
pracowników
z dziećmi, wsparcie rodzin
w drobnych pracach
remontowych i inne.
Inwestycją jest czas
pracowników Firmy.

Wsparcie finansowe
oraz rzeczowe dla dzieci
i rodzin zastępczych. Wsparcie
dotyczy np. prezentów
na Dzień Dziecka, wyposażenia
kuchni, zakupu pralki lub
tornistra dla pierwszaka itp.
W tym zakresie liczy się każda
kwota lub dar od Firmy.

Sfinansowanie promocji i wydruku
plakatów, billboardów i ulotek.
Wsparcie komunikacyjne kampanii
(spotkanie, wystawa, ogrodzenie,
mailing).
Zakup przestrzeni reklamowych
na billboardach ulicznych lub
internetowych.

KORZYŚCI DLA FIRMY

• Informacja o pomocy
w kanałach komunikacji
kampanii (www,
facebook).

• Informacja o pomocy
w kanałach komunikacji
kampanii (www, facebook).
• Logo Firmy w sekcji
„Wpierają nas”.
• Specjalne podziękowania
za wsparcie.

• Informacja o pomocy
w kanałach komunikacji kampanii
(www, facebook).
• Logo Firmy w sekcji „Wpierają
nas” oraz na wydruku ulotek,
plakatów, billboardów.
• Zaprezentujemy logo Firmy
na wędrującej wystawie.

Włącz się w Wolontariat Pracowniczy

Jeśli czujesz, że pracownicy Twojej firmy mogą dać coś od siebie, zgłoś się do nas.
Pokierujemy Was do potrzebujących rodzin.

Czego oczekujemy?
Że pomożecie dzieciom w nauce online, najlepiej matematyki i języka angielskiego, choć mile widziana
jest również wiedza z innych przedmiotów szkolnych. A jeśli przy okazji dzieci poczują się w czymś
mocniejsze, lepsze i odkryją swoje pasje, będziemy Wam bardzo wdzięczni.
Możecie też zaprosić dzieci do kina, do Planetarium, na warsztaty kulinarne lub w inne ciekawe miejsca.
Na pewno wspólnie będziecie się dobrze bawić.

Odwdzięczymy się za pomoc
Opowiemy o Waszym wsparciu we wszystkich naszych kanałach komunikacji.
Twoja Firma zapewni wiele uśmiechów na twarzach dzieci.

Zostań Darczyńcą kampanii

Na co dzień staramy się pomagać dzieciom i rodzinom zastępczym w spełnianiu małych marzeń,
jak i realizacji dużych projektów, takich jak remont. Dlatego wsparcie rzeczowe i finansowe jest
dla nas bardzo ważne.

Czego oczekujemy?
Znamy potrzeby dzieci i rodzin zastępczych. Czasami poszukujemy darczyńców, bo trzeba przygotować
tornister dla pierwszaka idącego do szkoły albo sfinansować specjalistyczną wizytę u lekarza, gdy dziecko
jest chore. Nasi partnerzy przekazywali już: pralki, komputery, klatkę ze świnką morską, przybory do zajęć
plastycznych, aparaty ortodontyczne oraz wiele, wiele innych darów.
Możesz dołączyć do nas i pomóc na miarę swoich możliwości.

Odwdzięczymy się za pomoc
Wpłacając lub przekazując produkty , zapewnisz radość naszym rodzinom. My opowiemy o tym w naszych
kanałach komunikacji (www, facebook), zamieścimy Twoje logo i nazwę firmy w sekcji „Wspierają nas”,
przekażemy również specjalne podziękowanie dla Twojej Firmy w imieniu naszych rodzin zastępczych.

Zostań Partnerem kampanii

Włącz się w promocję rodzicielstwa zastępczego, by pozostałe 400 dzieci znajdujących się
w domach dziecka znalazło swój dom. Rodzina zastępcza to idealne miejsce do rozwoju
dla dziecka, ale niewiele osób podejmuje ten trudny zawód. Pomóż nam wypromować go,
włączając się w działania kampanii.
Czego oczekujemy?
Pozwól nam opowiedzieć Twoim pracownikom o rodzicielstwie zastępczym. Może ich żony lub mężowie poszukują
pracy, której misją jest pomoc dzieciom. Udostępnij nam miejsce w swojej przestrzeni biurowej na umieszczenie
w niej wędrującej wystawy z plakatami prezentującymi rodziny zastępcze, lub ogrodzenie do powieszenia
billboardu - o kampanii dowiedzą się również mieszkańcy okolicy.
Jeśli masz inne pomysły takie jak np. mailing, jesteśmy otwarci.
Sfinansuj produkcję kolejnych sesji zdjęciowych, druk ulotek, billboardów oraz plakatów.

Odwdzięczymy się za pomoc
Przygotujemy informację o partnerstwie na naszych przestrzeniach komunikacji (www, facebook), dodamy logo i
nazwę Firmy w sekcji „Wspierają nas”.

Nasze kanały komunikacji

ponad 6000 fanów

Nasze materiały informacyjne publikowane
są na stronach:
www.rodzinajestdladzieci.pl,
www.lodz.pl,
www.mops.lodz.pl

ponad uu 10 000/m

Wędrująca wystawa i billboardy

Nasza nowa odsłona kampanii jest opowieścią
o historiach rodzin zastępczych. Wystawa
dostępna będzie wraz z logo Partnera
kampanii przez 365 dni:
w urzędach, teatrach, muzeach, przestrzeniach
publicznych, galeriach handlowych itp.

A może w Twojej Firmie znajdzie się
miejsce na naszą wystawę JESTEM
RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Jesteś Firmą odpowiedzialną społecznie?
Dołącz do kampanii społecznej Rodzina Jest dla Dzieci!

