SPONSRA EN STUDIECIRKEL I BENIN
Ditt företag kan göra skillnad!
Alla företag gör skillnad i samhället genom att
anställa människor, betala skatt och ”hålla
hjulen snurrande”, och genom att ta hänsyn till
miljö och arbetsvillkor. Många företag väljer
också att bidra direkt till att göra livet lättare
för världens fattigaste människor.
När företaget gör gott i världen, skapas en
känsla av solidaritet och omsorg bland
personal och kunder som återverkar positivt på
företaget. Det gör gott att göra gott!

Bli sponsor för en studiecirkel
Benin är ett av tiotalet länder i Afrika där över hälften av
alla vuxna har missat chansen att lära sig läsa och skriva
och räkna i skolan. Utan baskunskaper är det nästan
omöjligt att ta sig ur fattigdom och utanförskap. Man
kan inte ta kontroll över sin ekonomi, driva ett företag,
delta i demokratiska beslut. Man kan inte följa upp sina
barns skolgång och ställa krav på lärarna.
ALEF stöder studiecirklar för unga vuxna i centrala Benin.
De träffas i grupper tre gånger i veckan och samtalar om
sin livssituation och söker egna lösningar. Samtidigt lär
de sig läsa, skriva och räkna. Kursen ger dem redskap att
själva förändra livet.
Ditt företag kan bli sponsor för en sådan studiecirkel. Det kostar 6 000 kr att sponsra en kurs där 20 unga får
en ny chans i livet. Beloppet täcker kostnader för studiematerial, gruppledararvoden och regelbunden
uppföljning som utförs av projektledningen i landet. Som sponsor får företaget ett diplom med namnet på
gruppen. Vid kursens slut får ni ett gruppfoto på alla deltagarna och en kort rapport om hur det gått.
Sponsorföretagets namn och logga läggs upp på vår hemsida, www.alef.org, och nämns i ett av våra nyhetsbrev,
samt på vår facebooksida, www.facebook.com/adultlearning . Vi kommer också gärna och besöker ert företag
för att berätta mer om projektet. Se gärna våra filmer från liknande projekt i Benin och Uganda:
https://youtu.be/VrOYhOefsgI , https://youtu.be/M0zvHMfOFzs och https://youtu.be/HaCveP7WP1U .

Vad är ALEF?
ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund, är en svensk biståndsorganisation med huvudkontor i Vinsta,
Vällingby. ALEF:s mål är att genom folkbildning på modersmålet ge människor redskap att förändra sina liv, ta
kontrollen över sin ekonomi, hävda sina rättigheter och skapa bra liv för sig och sina familjer. Vi samarbetar med
lokala organisationer på plats och stöder idag projekt i Uganda, DR Kongo, Benin och Togo. ALEF grundades
2010 av Hélène Boëthius, som har över 30 års erfarenhet av alfabetisering och bistånd i Afrika och Latinamerika.
Kontakta oss på 070-630 44 55 eller helene@alef.org om ni vill vara med och sponsra en grupp.
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