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Kaip aš galiu tapti
švietimo rėmėju? 

Norėdami tapti švietimo rėmėju ir ypatingu „Lyoness Child & 
Family“ asociacijos nariu, skrajutėje nurodykite savo vardą, 
pavardę ir kontaktinius duomenis.

Pažymėkite švietimo rėmimo dydį ir paramos teikimo dažnumą.

Pasirašykite užpildytą skrajutę, išsiųskite ją „Lyoness“ ir atlikite 
mokėjimą

Patarimas:
Savo banko paskyroje pasirinkite vietinio periodinio mokėjimo 
funkciją kas mėnesį. Tapti švietimo rėmėju bei aktyviai remti 
paramos ir pagalbos projektus paprasta! 

Trys žingsniai, 
kaip tapti švietimo rėmėju







Svarbu:
Prašome mokėjimo paskirtyje būtinai nurodyti 
kodą 366 ir savo „Lyoness“ nario ID numerį!

Teisinė informacija:
Švietimo rėmimą ar narystę asociacijoje bet kuriuo metu galite 
nutraukti nenurodydami priežasčių. Tokiu atveju prašome mus 
informuoti raštu el. pašto adresu:

sponsorship@lyoness-CFF.org.

BANKO SĄSKAITA:

„Child & Family Foundation“ – 
Asociacija padeda socialinės paramos stokojantiems 
vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms

Bank Austria Creditanstalt
SWIFT/BIC: BKAUATWW
IBAN: AT40 1200 0516 0770 6211

Švietimo rėmimo lėšos nėra skirtos individualių, pavienių asmenų 
rėmimui. Šios lėšos — tai papildoma � nansinė parama, skirta 
įgyvendinti švietimo ir pagalbos projektus. Švietimo rėmėjai yra 
atsakingi žmonės. Būdami švietimo rėmėju, reguliariai gausite 
visą aktualią informaciją, metinius pranešimus apie vykdomus 
„Lyoness Child & Family Foundation“ asociacijos projektus, 
projektų rezultatus ir pažangą.
 

Kam bus skirta Jūsų 
suteikta parama?

Sprendimas tapti švietimo rėmėju reiškia Jūsų sąmoningą 
apsisprendimą prisiimti atsakomybę. „Lyoness Child & Family 
Foundation“ asociacijos įgyvendinamiems projektams labai 
svarbi švietimo rėmėjų parama. Švietimo rėmėjas yra atsakingas 
žmogus, kuris tiki socialiai remtinų vaikų, jaunimo ir šeimų 
geresne ateitimi. Kiekvieną mėnesį skirdami po 30 EUR mūsų 
fondui, Jūs užtikrinsite ilgalaikių ir tvarių projektų įgyvendinimą. 
Žinoma, Jūs turite galimybę skirti ir didesnę paramą. Švietimo 
rėmėjas yra ne tik svarbus projektų rėmėjas, bet ir aktyvus mūsų 
fondo ambasadorius bei ištikimas bendražygis.

Kas yra 
švietimo rėmėjas?

Švietimo rėmėju galite tapti dviem skirtingais būdais:

INTERNETU

Prisijunkite prie savo „Lyoness“ asmeninės paskyros Lyoness.com, 
meniu skiltyje pasirinkite „Mano parama švietimui“ ir pasirinkite 
paramos teikimo dažnumą bei sumą.

RAŠTU

Užpildykite šios skrajutės paskutiniajame lape esančią formą ir 
išsiųskite ją mums paštu, faksu arba el. paštu. Pateikti užpildytą 
formą taip pat galite ir savo šalies „Lyoness“ biurui.

Užsiregistravę, nurodytu e. paštu gausite patvirtinimą ir naudingą 
informaciją apie švietimo rėmimą. 



Pašto kodas*

Adresas (gatvė, namo numeris)*

Ponas / Ponia / Įmonė

Pavardė*

Mobiliojo ryšio telefono numeris*

E. pašto adresas*

„Lyoness“ nario ID Nr. (neprivaloma)

(prašome užpildyti)  *Privalomi laukeliai

(prašome iš pradžių nurodyti paramos teikimo dažnumą ir kiek 
kartų norėsite pervesti paramą) *Privalomi laukeliai

Skaičius
Mažiausiai 1

Suma

Kiekis
Mažiausiai 1

Fiksuota suma 360 EUR 
per mėnesį

Suma

€ 30,–

  360 €

Mano duomenys:

Parama švietimui

Aš prisidedu prie paramos skyrimo kas mėnesį,
pervesdamas lėšas iš savo banko sąskaitos*

Aš prisidedu prie paramos skyrimo kartą per metus, 
pervesdamas lėšas iš savo banko sąskaitos*

Aš noriu tapti „Lyoness Child & Family Foundation“ asociacijos 
nariu nemokamai!

Vardas*

Vieta*

Vieta, data, parašas*
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Užpildytą skrajutę pateikite savo šalyje esančiam „Lyoness“ biurui 
arba atsiųskite nurodytu adresu: 

Faksu +43(0)316 70 77 17

E. paštu
sponsorship@lyoness-CFF.org.

Paštu
Verein Lyoness Child & Family Foundation 
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA

Siuntėjas:

Fiksuota suma 30 EUR 
per mėnesį


