Szanowna Pani/Szanowny Panie,
W imieniu inicjatorów kampanii społecznej „Benefis Naszej Rodziny” serdecznie
zapraszamy do włączenia się w działania realizowane na terenie województwa
małopolskiego w roku 2020.
Głównym celem kampanii jest skupienie aktywności gmin i szkół w Małopolsce na trosce
o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego. Jesteśmy przekonani, że wspieranie
rodzin we wzmacnianiu (lub odbudowywaniu) relacji jest jednym z najważniejszych
wyzwań obecnego czasu. Ufamy, że cele kampanii są spójne ze strategiami/programami
wspierania rodzin przyjętymi przez małopolskie samorządy lokalne.
Działania kampanijne są ukierunkowane na zachęcanie do tworzenia i kultywowania
własnych rodzinnych obyczajów, okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie,
wzmacnianie więzi, pogłębianie relacji, propagowanie wartości rodzinnych, promowanie
mody na wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego, rozbudzanie ciekawości świata, pasji
i aktywności życiowej rodzin.
Projekt zakłada wypromowanie w małopolskich rodzinach celebrowania własnej
wyjątkowości poprzez wprowadzenie do kalendarza uroczystości rodzinnych (jak rocznice,
chrzciny, imieniny mamy, taty, urodziny dzieci) - Benefisu Naszej Rodziny - dnia kiedy
jesteśmy razem.
Do rodzin chcemy dotrzeć poprzez szkoły, którym przekażemy materiały wspierające
realizacje benefisu min. scenariusze zajęć edukacyjnych, koszulki i baloniki z logo
kampanii, słodycze dla rodzin organizujących swój benefis. Nagrodami dla rodzin, za
najlepsze fotorelacje z wydarzenia, będą bony upominkowe do wybranych, przez zwycięskie
rodziny, sklepów.
Kampania realizowana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej – Biura Pełnomocnika Rządu ds. Demografii.
Będzie dla nas prawdziwym zaszczytem jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyjęcie
Patronatu Honorowego nad działaniami realizowanymi na obszarze Pani/Pana Gminy.
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 listopada 2020 r. na adres e-mail: benefisrodzin@wp.pl lub
solnygwarek@wp.pl. Jeśli zdecyduje Pan o przystąpieniu gminy do kampanii, prosimy
o wskazanie osoby do bezpośrednich kontaktów z inicjatorami.
Ważne:
Ilość gmin mogących otrzymać bezpłatny pakiet kampanijny do realizacji benefisów
rodzinnych, na swoim terenie, jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Na wszelkie pytania odpowiedzą inicjatorzy kampanii, pod numerami telefonów:
503 328 642, 517 212 084
Z wyrazami szacunku
realizatorzy kampanii

