Directioneaza 20% din impozitul pe profit catre
Fundatia Olimpica Romana (FOR)
Stimat prieten al sportului,

Te invitam sa devii partenerul Fundatiei Olimpice
Romane in sustinerea viitoriilor campioni ai
Romaniei. Dupa cum stii, legislatia in vigoare ii permite
fiecarei companii sa directioneze, prin sponsorizare,
pana la 20% din impozitul pe profit catre o cauza pe
care o considera benefica pentru societate. Noi credem
ca sportul romanesc merita sustinerea ta.
Vino alaturi de FOR pentru a contribui la programul de
burse pentru sustinerea tinerilor sportivi din familii cu
resurse limitate, la proiecte de imbunatatire a facilitatilor
sportive, la promovarea in scoli a unui stil de viata activ
si la ajutorarea fostilor sportivi care se confrunta cu
probleme medicale.
Sponsorizeaza FOR! Impreuna construim o Romanie
sanatoasa si competitiva.
Andreea Raducan
Presedinte
Fundatia Olimpica Romana
Pentru mai multe detalii despre activitatea Fundatiei Olimpice Romane, acceseaza acest material video:
https://www.youtube.com/watch?v=57wi-LmHm2Q

Ce trebuie sa faci:
➢

Pentru a directiona 20% din impozitul pe profitul din anul 2017, este necesar sa inchei un contract
de sponsorizare pe parcursul anului 2017 si sa efectuezi plata sumei sponsorizate pana la 31
decembrie 2017.

➢

Pentru detalii referitoare la aceasta facilitate fiscala, acceseaza Informatii Sponsorizare 20%

➢

Descarci modelul de Contract Sponsorizare 20%, il completezi cu datele companiei, cu suma
directionata, il semnezi si il trimiti catre: Fundatia Olimpica Romana, str. Pictor Verona nr.1, parter,
Sector 1, Bucuresti.

➢

Pentru ca dorim sa ne cunoastem direct partenerii si sa le oferim beneficii personalizate, daca te-ai
decis sa devii sponsorul nostru, te rugam sa ne contactezi la: office@fundatiaolimpica.ro , tel: 0721
201 677.

Care sunt beneficiile companiei tale:
In functie de sumele sponsorizate, durata sponsorizarii si interesul specific al partenerilor, Fundatia
Olimpica Romana poate oferi, fara a se limita la, urmatoarele beneficii:
•

Asocierea companiei tale cu un domeniu care se bucura de recunoastere sociala unanima
si participarea ta la indeplinirea misiunii FOR de a-i sustine pe viitorii campioni ai Romaniei, de

•
•
•
•

a cultiva valorile sportului si de a-i educa pe copii si tineri in favoarea unui stil de viata activ;
Promovarea numelui si logoului companiei tale cu ocazia evenimentelor FOR;
Mentionarea companiei tale ca sponsor in interviuri ale sportivilor care participa la programele
FOR, cu ocazia conferintelor de presa, in materialele de promovare si pe site-ul FOR;
Posibilitatea utilizarii la costuri reduse procentual a facilitatilor de la Complexul Sportiv “Ion
Tiriac” (CSIT) pentru: organizarea de competitii/evenimente ale sponsorului, acordarea de
abonamente angajatilor (fotbal, tenis, baschet, teren multi-functional), publicitate pe teren, etc;
Posibilitatea derularii de catre sponsor, in parteneriat cu FOR, a unor proiecte dedicate.

Ce face Fundatia Olimpica Romana (FOR) cu fondurile primite:
Investeste in educatia copiilor
pentru un stil de viata sanatos si activ

Incurajeaza performanta sportiva a unor copii
din familii defavorizate, oferindu-le un viitor prin
sport

Stiai ca ...?
➢

Aproape jumatate dintre copiii din
Romania (43%) nu practica activitati
sportive (1)?

➢

Peste jumatate dintre romani (54%) cred
ca din punct de vedere financiar pentru o
familie din Romania este destul de putin
accesibil sa isi dea copilul sa urmeze un
sport de performanta, iar 20% cred ca
este inaccesibil(2)?

➢

Principalele
motive
indicate
de
respondenti ca fiind determinante pentru
nepracticarea unui sport de performanta
de catre copiii lor sunt: lipsa posibilitatilor
financiare (20%), distanta pana la cel mai
apropiat club sportiv (19%), lipsa de
interes/concentrarea pe scoala/varsta
(11%)?

Dezvolta proiecte de integrare sociala si
asigurarea asistentei medicale pentru campionii
aflati in impas
➢

Prin proiectul “Impreuna pentru sportivii
Romaniei”, FOR este alaturi de campionii
nationali, mondiali sau olimpici, care acum

➢

Doar in anul 2016, bursele de performanta
acordate lunar de FOR, in cadrul programului
„Vreau sa scriu istorie!”, au permis
obtinerea unor rezultate de exceptie: bursierii
au castigat 103 medalii de aur, 39 de medalii
de argint, 20 de medalii de bronz si au stabilit
64 de recorduri nationale.

➢

Complexul Sportiv “Ion Tiriac” (CSIT),
https://www.youtube.com/watch?v=hZaLoPpv5w), administrat de FOR, este deschis
gratuit tuturor copiilor din sectorul 2 care
vor sa desfasoare antrenamente si
competitii sportive;

➢

FOR pune la dispozitia copiilor cursuri
gratuite de initiere in tenis si tarife reduse
pentru utilizarea tuturor terenurilor de sport
de la CSIT.

Se implica in mod activ in promovarea si
accesibilizarea sportului pentru comunitate
➢

Noi credem in dreptul fiecarui om de a-si
imbogati viata prin educatie si sport;

➢

se gasesc in dificultate din cauza varstei sau
a unor accidentari, oferindu-le asistenta
financiara
pentru
procurarea
de
medicamente, pensii sociale, ajutoare
financiare pentru interventii chirurgicale in
tara si strainatate, obiecte de uz medical.

➢

Activam din anul 1998. Cu fiecare an si cu
fiecare activitate, speram ca eforturile
noastre de promovare a principiilor unei vieti
active si a sportului de performanta sa
schimbe in bine comunitatea, sa adauge
valoare societatii.

Andreea Chelaru, fosta gimnasta in lotul de
junioare de la Onesti, se afla printre
beneficiarii acestui program. Andreea a avut
o cariera intrerupta brusc, la doar 14 ani, in
urma unei aterizari ratate la sarituri, in
decembrie 1999.

➢

Incurajam voluntariatul in sport, iar valorile
noastre principale sunt: respectul, excelenta
si prietenia.

Te asteptam ca sponsor si iti multumim!
(1)

Sondajul a fost realizat in decembrie 2011, pe un esantion reprezentativ de 1039 respondenti, pentru compania P&G. http://tunaru.ro/tag/thankyou-mom/
(2)

Caracteristicile studiului IRES(Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie):

Volumul esantionului: 1.102 indivizi de 18 ani si peste
Tipul esantionului: multi-stratificat, probabilist, reprezentativ la nivel national.
Reprezentativitate: eroare maxima tolerata de ± 3%
Perioada anchetei: 10 iunie 2014
http://www.ires.com.ro/articol/266/romanii-si-sportul

