Aan
nvraaggfiche
e: steun bij groe
ei orgganisaatie
Onafhaankelijk Leven vzw in een no
otendop
Onafhan
nkelijk Leveen vzw komt op voor dee rechten van
v mensen met een haandicap. Alss
officieel erkende bijstandsorganisatie hebbben we ee
en team van
n ervaringsddeskundigen die
hen sneel, persoonliijk en desku
undig adviess geven. Alss maatschap
ppelijke bew
weging weggen wij
op het b
beleid. Wij willen
w
de saamenleving veranderen
n. Wij ijvere
en voor eenn wereld waar
mensen
n met en zonder handiccap gelijkwaaardig same
en leven.
Als orgaanisatie die aan de basis ligt van h et zorgbudgget, komen wij op voo r het recht van alle
mensen
n met een handicap om
m hun levenn zo zelfstan
ndig mogelijk in te vulleen. Als speccialist op
het vlakk van het zo
orgbudget ziijn wij de eeerste partne
er voor men
nsen of hunn familie die
e ervoor
kiezen o
om dit budgget zelf te beheren.
De regio
onale coach
hes die aan huis gaan een de medewerkers van
n de Adviesslijn staan garant
voor kw
waliteit. Jaarrlijks beantw
woorden wee meer dan
n 3000 vrage
en.
Wij zijn op zoek naar steun om
m te blijven
n groeien en
n investeren
n zodat:




w
we neutraal blijven ten opzichte
o
van de overheid
d (onafhanke
elijk van overrheidssubsidies)
o
onze (ervarin
ngsdeskundige) werknem
mers optimaal kunnen werken
w
wij mensen met
m een bep
perking zo snnel en correct mogelijk ku
unnen onderrsteunen

Wat vrragen we van jouw bedrijf?
Om ervo
oor te zorgeen dat we neutraal
n
kunnnen blijven
n ten opzich
hte van de ooverheid (le
ees,
onafhan
nkelijk van overheidssu
o
ubsidies) zij n we op zoe
ek naar steu
un in naturaa of via financiele
steun vo
oor volgend
de zaken:
1. C
Computers en andere apparatuurr voor nieuw
we medewe
erkers: 12000 euro pp
2. A
Aangepastee apparatuu
ur voor meddewerkers met
m een bep
perking: 20000 euro
3. Kosten aan en vernieuwing van seerver: 20000 euro
opfrissing kantoren
k
van Onafhankkelijk Leven vzw
4. o
a. Aangepaste verlichting: 122500 euro
b. Schiilderwerken
n: 5000 euroo
c. Inricchting eetru
uimte en veergaderzaal:: 2500 euro
d. Beamer voor ve
ergaderzaa l: 1000 euro
o
e. Ond
derhoud tuin en tuinaaanleg: 7500 euro

Wat biieden wij u?




Uw gift is fiscaal aftrekkbaar vanaf 40 euro
V
Vermeldingg als sponso
or op onze w
website bij een
e sponsorbedrag vann minimum 1000
eeuro
O
Onafhankellijk Leven vzzw is gecerttificeerd door donorinffo.be. Dit gaarandeert een
e
ttransparantte en efficië
ënte bestedding van uw gift.

Contacct
Contacttpersoon: Kim Vercruyysse
Email: kkim@onafhaankelijkleve
en.be
Websitee: www.onaafhankelijkle
even.be
Adres: G
GrootBegijnhof 31
9040 Sin
ntAmandsb
berg (Gent)
Tel: 09 3
324 38 77
Fax: 09 324 38 79
Rekenin
ngnummer BE68 5230 8055 4434 (BIC is TRIO
O BEBB)

