Tuberös Skleros Complex, Sverige
Så kan du vara med och stötta Sveriges varmaste handikappförening!

De allra flesta lever ett tryggt och utstakat liv långt ifrån funktionshinder, sjukdom och ständiga strider för
allas lika värde. För medlemmarna i TSC Sverige är livet precis tvärtom. Vi lever mitt i just detta och vår
vardag är både slitsam och orolig men innehåller också mycket sorg och en stor känsla av ensamhet och
utanförskap.
Tack vare TSC Sveriges årliga familjeläger, får alla medlemmar chansen att under en vecka på sommaren,
komma samman och möta andra familjer i samma situation och för en gång skull få känna sig alldeles helt
”normala”. Våra friska syskon knyter starka band med varandra och vi föräldrar får, tillsammans, lära oss
mer om TSC och hur vi tillsammans skall kunna få ett värdigt och rikt liv trots alla svårigheter. Med hjälp av
TSC Sveriges familjeläger stärks de svaga och värmen och glädjen från alla deltagare är en kraft som känns i
hjärtat. För att kunna fortsätta och utveckla denna fantastiska lägerverksamhet söker vi nu stöd från Er.
Förutom att Ni kommer att kunna använda ”vårt samarbete” i Er marknadsföring erbjuds Ni dessutom
annonsutrymme i vår medlemstidning (går även ut inom sjukvården) och på vår webbsajt samt alla våra
sociala flöden. Det kommer att finnas olika samarbetsnivåer och vi kallar dessa GULD, SILVER och BRONS.
I samarbetsformen ”GULD” kan TSC Sverige samarrangera unika event som t.ex. golftävlingar, kick-off,
föreläsningar eller annat.
Som ett sista ”talande” budskap vill vi gärna lämna en länk till vår Läger-film. Den är mycket privat och får
inte användas vidare utanför ert företag, utan tillstånd.
Välkomna att ta kontakt med mig för vidare samtal och hur just ni skall kunna bli en del av den innerliga och
varma gemenskapen i vår förening.
Just ert bidrag gör skillnad!
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