INFORMACE PRO PARTNERY SDRUŽENÍ

STATEK
občanské sdružení

pořádá:
• prázdninové tábory pro mládež
• sportovně rekreační aktivity pro mládež i
dospělé
• pracovní a sportovně rekreační pobyty na
statku v podještědí
• dobročinné a kulturní akce pro sociálně
slabší, handicapované a lidi bez domova
• brigády na sázení stromků a úklidy lesa
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www.Statek.org
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Naše akce

TÁBORY
Od 4. do 18. července 2010 táboříme
v Jizerských horách. Zážitkový program pro
mládež od 14 do 19 let stojí 2700 Kč. Info na
www.Lovec.Statek.org
Pobyty pro mládež v podsadových stanech
pořádáme od roku 2001 s týmem zkušených
vedoucích. Dáváme tak dospívajícím možnost
strávit 14 dní v přírodě, v přátelském prostředí,
získat nové zkušenosti a dovednosti. Otevřené
dveře máme i pro sociálně slabší účastníky
(řešeno slevou na ceně tábora) či postižené.
Táboříme na pronajatých tábořištích buď
v Raspenavě v Jizerských horách nebo
v Radvanci v Lužických horách. Předpokládaný
počet účastníků je 30.

OUTDOOROVÉ HRY TÝMŮ
Akční několikadenní(i noční) hru čtyřčlenných
týmů pro odvážnou mládež i dospělé jsme
pořádali třikrát – pod názvy Apocalypto 2007,
Božská relikvie 2008 a Uprchlík 2009.
„Chceš si sáhnout na dno? Vyzkoušet, co v tobě
je? A jak reaguješ ve stresu?“ Tyto pochodové
hry po stanovištích inspirované filmovým
příběhem byli velice úspěšné. Loni se Uprchlíka
účastnilo 40 lidí v 10 týmech. V roce 2010 si však
od organizačně náročné hry tohoto typu dáváme
pauzu. K akčním hrám máme vytvořeny speciální
webové stránky (Apocalypto.Statek.org,
BozskaRelikvie.Statek.org, Uprchlik.Statek.org).

BRIGÁDY NA STATKU V PODJEŠTĚDÍ
např. na sázení stromků, někdy spojené s
výjezdem za skalním lezením, brigády na úklid
lesa.

PRÁCE S HANDICAPOVANÝMI A
SOCIÁLNĚ SLABÝMI
V rámci projektu Pomoc Obnova Domov
vedeného Provincií bratří Františkánů pomáháme
mládeži a sociálně slabším nebo jinak
handicapovaným skupinám lidí, pomáháme lidem
bez domova, organizujeme jejich pobyty na
Statku v podještědí. Spolupracujeme s Farní
charitou Praha 1.

SPORTOVNĚ-TURISTICKÉ AKCE A HRY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Víkendové výlety, silvestrovsko-novoroční pochody, přespávání na sněhu, turnaj
deskových her a další akce.

Informace pro dárce a sponzory

Jak sponzorovat:
Vzhledem k tomu, že akce občanského sdružení Statek jsou nekomerční, tj. sdružení na
nich nemá žádný zisk a všichni organizátoři se příprav účastní ve svém volném čase a bez
nároku na mzdu, se bez sponzorů neobejdeme. Navíc se snažíme cenu držet na nízké
úrovni, aby negativně neovlivňovala rozhodnutí potencionálních účastníků, zda jet na akci
nebo ne.
•

Finančním darem. Darovací smlouva je samozřejmostí, umožní vám snížit
daňový základ. Číslo účtu: 670100-2205634508/6210

•

Darováním, slevou nebo zapůjčením vybavení, materiálu, služeb nebo
potravin (u posledních dvou se z technických důvodů může jednat pouze
o darování...). Může se jednat i o starší a opotřbované věci (tady se
bavíme prozměnu o prvních dvou...).

Co potřebujeme:
• Finanční dary
• Tiskové služby: tisk propagačních materiálů a letáků, barevný tisk, potisk
triček
• Horolezecký materiál: lana, karabiny, slaňovací prostředky, sedáky,
kladky, smyčky, helmy, lezečky
• Pohonné hmoty: nafta, benzin
• Potraviny: sušenky, jogurty, chleba, rohlíky... (na konkrétní akce)
• Ceny pro vítěze závodu: praktické dárky (nejlépe outdoorově zaměřené)
• Nafukovací čluny, rafty, plovací vesty, pádla, velké plastové barely
• Buzoly, tábornické potřeby, kleštičky a lampionky na OB
• Výtvarné potřeby: pravý včelí vosk, ubrousky s pěknými motivy na
dekupáž (ubrousková technika), gely na výrobu svíček, drobné korálky na
tvorbu ozdob, bílá trička k batikování, barvy (tempery, olejovky, atd.)
• Starší žíněnky, tělocvičné nástroje a nejrůznější sportovní potřeby
• Velké stany

Co sponzorům nabízíme:
•
•
•
•
•

zveřejnění reklamního banneru na internetových stránkách sdružení
www.statek.org
logo s odkazem na stránky sponzora v sekci Odkazy na www.statek.org
a zároveň na stránkách akce, ke které se dar vztahuje (tábor, outdoorové hry)
zveřejnění loga sponzora na propagačních materiálech občanského sdružení
a pořádaných akcí (plakátky, pozvánky, přihlášky)
umístění loga na reklamních tričkách (dle výše sponzorského daru)
a dále dle dohody.

Působíme především na Liberecku (podještědí a Jizerské hory) a v Praze, účastníky
akcí máme ze všech koutů republiky, převážně z Prahy a okolí, z Liberecka, ale i
z Brna a Plzně.
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