Proposta d’esponsorització
Forma part del 10è aniversari de la CCAR
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) celebra enguany el seu 10è aniversari com a
entitat que defensa i dona respostes al col·lectiu de les persones refugiades a Catalunya.
La CCAR és avui una organització de serveis que treballa per la plena integració de les persones
refugiades, des d’àmbits tan diversos com l’atenció social, l’oferta laboral, la defensa dels interessos,
l’organització d’activitats i el suport constant al col·lectiu que representa.
Al llarg d’aquests 10 anys la tasca de la CCAR ha estat reconeguda per la resta de la societat, fent de
la CCAR una entitat de referència en el seu àmbit d’actuació.
La CCAR us ofereix la possibilitat de participar activament en el projecte de celebració del 10è
aniversari de la CCAR, incorporant a la vostra empresa o organització els beneficis del màrqueting
social.

2014. L’any de les persones refugiades
El 2014 és l’any de la CCAR, un any que es traduirà en múltiples accions on es vol posar de manifest
la importància del paper d’associacions com la de la CCAR i del col•lectiu de les persones refugiades,
que només a Catalunya superen la xifra de 4.000 persones.
El projecte de commemoració dels 10 anys de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat es concreta
en accions que volen incidir en tres àmbits diferents:
La difusió i el coneixement de la CCAR
La festa i l’orgull de pertànyer a un col•lectiu
La conscienciació social
I que es tradueixen en els següents continguts:
La Festa dels 10 anys
Una oportunitat per al retrobament de totes aquelles persones que formen part i que participen del
col•lectiu de les persones refugiades. Un acte social de celebració.
Els premis CCAR
El reconeixement de les persones, empreses, entitats i mitjans de comunicació que més treballen en
la defensa de les persones amb refugiades.
La campanya de conscienciació
Una nova acció en el marc dels 10 anys per a recordar la necessitat de mantenir un compromís social
permanent amb les persones refugiades.

Com pots col·laborar?
Des de la CCAR sol·licitem la col·laboració econòmica de la vostra empresa o organització per tal de
poder fer realitat el projecte dels 10 anys de l’entitat, entenent que es tracta de la participació a un
acte d’alta representació institucional i social.
Col·laboració llibrets del premis
o Incorporació del logotip en el llibret de la I Edició dels Premis CCAR
Col·laboració llibret + taula
o Incorporació del logotip en el llibret de la I Edició dels Premis CCAR
o Exposició d’informació de l’empresa a la Taula de col·laboradors, situada a l’entrada, zona de
recepció dels convidats
Col·laboració Premium
o Incorporació del logotip en el Llibret de la I Edició dels Premis CCAR
o Incorporació del logotip al cartell de benvinguda, ubicada a l’entrada, zona de recepció dels
convidats
o Exposició d’informació de l’empresa a la Taula de col·laboradors, situada a l’entrada, zona de
recepció dels convidats
o Incorporació del logotip al PowerPoint de presentació dels Premis

Proposta econòmica:
COL·LABORACIÓ LLIBRET
COL·LABORACIÓ LLIBRET + TAULA
COL·LABORACIÓ PREMIUM

200 €
500 €
1.500 €

Els ingressos s’hauran de fer al següent número de compte de La Caixa:
2100 0429 61 00231954
També pots fer les teves aportacions a través del següent enllaç:
http://www.ccar.cat/colabora/
Altres opcions consultar.
Dades de contacte:
Raquel Fabregat
raquel.fabregat@cear.es
93 301 25 39

Compensacions
Signatura del conveni de col·laboració i difusió pública del mateix
Lliurament del certificat d’empresa o entitat col·laboradora de la CCAR
Incorporació de la vostra identitat corporativa en tots els suports de difusió, accions i activitats
incloses en el marc dels 10 ANYS DE LA CCAR (Publicacions, invitacions, cartells,
comunicats de premsa, pancartes, retolació,...)

