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Szanowni Państwo! 
 
W imieniu Fundacji Cała Naprzód powołanej przez Stowarzyszenie Cała Naprzód 
z siedzibą w Gliwicach serdecznie zapraszam do wsparcia trzeciego sezonu 
rozgrywek charytatywnej Niedzielnej Ligi Futsalu. Trzecia edycja startuje we 
wrześniu 2014 roku na hali sportowej CSK Łabędź w Gliwicach przy ul. Partyzantów 
25. Liga ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym oraz promocję sportu 
poprzez czynne uprawianie piłki nożnej halowej pięcioosobowej. W czerwcu 2014 
roku Niedzielna Liga Futsalu została wybrana przez gliwiczan Inicjatywą roku 2013 
w plebiscycie Prezydenta Miasta Gliwice „Liderzy Społeczni Gliwic 2013”. 
 
Dochód z trzeciego sezonu Niedzielnej Ligi Futsalu będzie przeznaczony aż na trzy 
cele. Pierwszy z nich to pomoc 6-letniej Ani Urban, która urodziła się z przepukliną 
oponowo-rdzeniową i zespołem Arnolda-Chiari. Zebrane środku ukierunkowane 
będą na dofinansowanie do zakupu ortez, dzięki którym możliwe będzie 
pionizowanie, co jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania i rozwoju organów 
wewnętrznych (serce, nerki, układ pokarmowy, kręgosłup). Drugi to wsparcie 
leczenia 29-letniej Basi Kosiorowskiej cierpiącej na nieuleczalną chorobę genetyczną 
Dystrophie musculorum typ Ducheanne'a. Basia potrzebuje ciągłej rehabilitacji, 
preparatów odżywczych oraz w przyszłości zmiany wózka inwalidzkiego. 2 000 zł 
zostanie przekazane na cel charytatywny wybrany wspólnie przez kapitanów 
wszystkich drużyn uczestniczących w NLF. 
 
W załączonych do niniejszego pisma materiałach znajdują się informacje dotyczące 
opisanego wydarzenia oraz samego stowarzyszenia, a także oferta sponsorska. 
Mamy nadzieję, że oferta spodoba się Państwu zarówno z uwagi na możliwość 
wsparcia osoby niepełnosprawnej, jak i przez wzgląd na jej realne walory 
marketingowe. 
 
Prosząc o kontakt drogą telefoniczną, bądź drogą poczty elektronicznej i możliwość 
osobistego spotkania celem szerszego zaprezentowania założeń Niedzielnej Ligi 
Futsalu, pragnę zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie.  
     
      
 
       Z poważaniem 
 
 
 
       Aleksandra Sosna 
       dyrektor Fundacji Cała Naprzód 

 
 
 
 

       +48 500 195 049 

      sosna.aleksandra@gmail.com 
 



CAŁA NAPRZÓD   ●    ul. Kościuszki 35, Gliwice   ●    kontakt@calanaprzod.org   ●   www.calanaprzod.org 

 

 
 
 
 
 

 
5 lat istnienia. 
11 osób niepełnosprawnych objętych wsparciem. 
25 zbiórek publicznych. 
25 członków – wszyscy działający nieodpłatnie. 
55 zorganizowanych imprez. 
80 zaprezentowanych wykonawców muzycznych. 
200 darczyńców. 
100 tysięcy złotych pomocy dla osób niepełnosprawnych. 
Organizacja pożytku publicznego. 
Organizacja roku 2011 oraz Organizacja roku 2013 w Gliwicach. 
 
 
 
 

 
18 drużyn. 
34 kolejki ligowe. 
220 zawodników. 
306 rozegranych spotkań. 
Łącznie 20 tysięcy złotych pomocy dla osób niepełnosprawnych. 
Inicjatywa roku 2013 w Gliwicach. 
Współpraca z drużynami ekstraklasy. 
Mecze pokazowe oraz mecze gwiazd. 
Promocja we wszystkich lokalnych mediach. 
Nieodpłatne działanie członków Stowarzyszenia Cała Naprzód. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Możliwość negocjacji przedstawionych pakietów oraz rozszerzenia ich o dodatkowe elementy. 

 

 

Wariant I Wariant II Wariant III 
SREBRNY ŚLIMAK ZŁOTY ŚLIMAK PLATYNOWY ŚLIMAK 

darowizna 2 000 złotych darowizna 4 000 złotych darowizna 8 000 złotych 

RODZAJ PAKIETU I WYSOKOŚĆ DOTACJI ZE STRONY DARCZYŃCY: 

 

 

 

01. Nazwa i logo Sponsora na oficjalnej stronie Całej Naprzód 1 miesiąc 3 miesiące 12 miesięcy 

02. Nazwa i logo Sponsora na oficjalnej stronie Niedzielnej Ligi Futsalu 1 miesiąc 3 miesiące 12 miesięcy 

03. Nazwa i logo Sponsora na oficjalnym FB Niedzielnej Ligi Futsalu 1 miesiąc 3 miesiące 12 miesięcy 

04. Możliwość informowania o współpracy z Całą Naprzód 1 miesiąc 3 miesiące 12 miesięcy 

05. Baner Sponsora podczas rozgrywek Niedzielnej Ligi Futsalu 1 na rundę 1 na sezon 2 na sezon 

06. Certyfikat Ślimaka - Firma przyjazna niepełnosprawnym    

07. Rozdanie ulotek przekazanych przez Sponsora * - 100 ulotek 300 ulotek 

08. Zgłoszenie do konkursu Biznesowego Dobroczyńcy Roku 2014 ** - -  

09. Pierwszeństwo przy organizacji kolejnych edycji NLF - -  

10. Osoba obsługująca NLF w koszulce z logo Sponsora - -  

11. Wręczenie pucharów przez Sponsora *** - -  

12. Mecz pokazowy Sponsor - Lider NLF **** - -  

13. Mecz pokazowy Sponsor - Drużyna Gwiazd NLF **** - -  

     DEKLAROWANE PRZEZNACZENIE DOTACJI: 
    

 

Opłata za wynajem hali (runda jesienna): 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

Opłata za obsługę sędziowską (runda jesienna): - 2 000 zł 1 500 zł 

Opłata za wynajem hali (runda wiosenna): - - 2 000 zł 

Opłata za obsługę sędziowską (runda wiosenna): - - 1 500 zł 

Puchary i medale: - - 1 000 zł 
      
* Ulotki będą rozdane uczestnikom NLF.       
** Konkurs organizowany jest przez jednostkę budżetową Miasta Gliwice - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. 
*** Podczas wręczenia pucharów obecni będą najpewniej piłkarze Piasta Gliwice i zaproszone media.   
**** Szczegóły, terminy i zawodnicy biorący udział w meczach pokazowych zostaną ustaleni indywidualnie ze Sponsorem. 



 

 


