Wesprzyj GBSN
Dotacje
GBSN prowadzi działalność ze środków własnych. Nie otrzymujemy funduszy od rządu ani od NHS,
więc wszystkie koszty musimy pokrywać sami. W tym roku potrzebujemy 30tys. funtów na pokrycie
naszej działalności. Prowadzenie jednej grupy kosztuje 75 funtów co tydzień.
Poniżej znajdziesz informację w jaki sposób możesz nas wesprzeć.
Możesz przekazać nam jednorazową kwotę poprzez PayPal (email address donate@gbsn.org.uk) lub
przelew na konto bankowe (napisz do treasurer@gbsn.org.uk, aby uzyskać nasze dane konta).
Możesz także użyć PayPal App – kliknij ‘donate’ i wyszukaj ‘Gloucestershire Breastfeeding
Supporters’ Network’. Jeśli użyjesz tej opcji, cała kwota zostanie przekazana GBSN (PayPal nie potrąci
opłaty administracyjnej).
Aby założyc standing order, proszę skontakować się z treasurer@gbsn.org.uk
Jeśli opłacasz tax, możesz przekazać nam ‘Gift Aid’ – dzięki temu twoja darowizna wzrośnie o 25%.
Prześlij nam maila z imieniem, adressem i kodem pocztowym, a my zajmiemy się resztą.
Wszystkie darowizny są traktowane jako darowizny do GBSN – organizacji, która prowadzi grupy
wsparcia. Jeśli chciałbyś przekazać pieniądze tylko jednej z grup, proszę skontaktować się z
treasurer@gbsn.org.uk
Jest nam zawsze trudniej aplikować o fundusze na pokrycie naszych kosztów operacyjnych, jak
szkolenia czy ubezpieczenie. Znacznie łatwiej jest nam zdobyć pieniądze na potrzeby konkretnych
grup.
Nasza fundacja działa zgodnie z kodem WHO, nie przyjmujemy dotacji od podmitów, które są
związane z jakimikolwiek działaniami dotyczącymi mleka modyfikowanego.

Zostań wolontariuszem
GBSN jest niemal całkowicie prowadzone przez wolontariuszy. Jesteśmy zapracowanymi mamami,
które poświęcają odrobinę swojego czasu organizacji, która tak bardzo nam pomogła, gdy nasze
dzieci były małe. Jeśli masz wolną jedną godzine w miesiącu, lub regularnie co tydzień, możesz nas
wesprzeć na wiele sposobów.
Może chciałabyś pomóc jako hostessa na grupie, przygotowując kawę i herbatę dla uczestniczących
mam, pomagając rozpakować i zapakować materiały etc. Jeśli chcesz zobowiązać się do pomocy na
dłuższy czas, napisz do nas na adres info@gbsn.org.uk i przyjdź na jedną z grup.

Zostań ‘peer supporter’ – jeśli jesteś zainteresowana, zgłoś się do jednej z naszych konsultantek
na grupie. Peer supporter to mamy, które karmiły swoje dzieci swoim mlekiem przez 6 miesięcy,
przeszły nasze szkolenie i zobowiązały się do wolontariatu na czas co najmniej roku.
Peer supporter wspierają mamy według naszego programu skupionego na osobie, która potrzebuje
wsparcia. To znaczy, że nie zakładamy za Ciebie, co jest dla Ciebie ważne i jak ma wyglądać karmienie
piersią dla Ciebie. Peer supporters pomagają mamom określić ich cele i służą radami, ale niczego nie
narzucają.
Wesprzyj nasze eventy. Organizujemy dużo eventów, podczas których jest zawsze dużo pracy. Zgłoś
się na adres info@gbsn.org.uk

Osoby, które chcą nam pomóc w sprawach organizacyjnych (IT, sprawy prawne, finansowe, social
media) są zawsze mile widziane. Może chciałabyś zdobyć nowe umiejętności, lub podtrzymać te
które już masz w trakcie przerwy w pracy zawodowej. Wielu z naszych wolontariuszy założyło swoje
firmy po usykaniu nowych umiejętności podczas pracy z nami.
Możesz zorganizować swój własny event! Jeśli chcesz zebrać środki na naszą działalność i masz na to
pomysł, skontaktuj się z nami pod adresem chair@gbsn.org.uk
I, co bardzo ważne, przychodź na nasze eventy. Im więcej uczestników, tym lepiej! Sprawdzaj naszą
stronę i polub nas na Facebooku, aby być na bieżąco z naszymi eventami.

