
PODPOŘTE NÁS
V ROCE 2021



Níže jsou vypsány předběžné náklady na akci převzaté z vyúčtování
z první ročníku večerního běhu pro Světlušku v Rosicích.

        

Ve středu 8. 9. 2021 proběhne druhý ročník „Večerního běhu pro
Světlušku“ v Rosicích. Večerní běh se koná v rámci tradičního
sbírkového dne pro Světlušku. Minulý rok se podařilo přes den
vybrat částku v celkové výši 32 653 Kč, na samotném běhu to pak
byla částka 22 400 Kč. Celkem se nám tedy minulý rok podařilo
získat 55 053 Kč. Tyto peníze putovaly do Nadačního fondu Českého
rozhlasu, který pomáhá lidem se zrakovým postižením.

První ročník Večerního běhu pro Světlušku v Rosicích se velmi
vydařil. Akce měla bohatý program - od skvělého hudebního
doprovodu, přes občerstvení, až po nafukovací atrakce pro děti.
Večerního běhu se zúčastnilo celkem 211 běžců.

VEČERNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU

NÁKLADY NA AKCI

              Ing. Andrea Přikrylová        |        prikrylova@svcrosice.cz        |        +420 739 038 952
        

O AKCI

Kapela
10 000 Kč

Atrakce
10 000 Kč

Zvukař
5 000 Kč

Materiál
3 000 Kč

Celkem
28 000 Kč



NABÍDKA SPOLUPRÁCE

 2. STUPEŇ
2 000 Kč - 4 999 Kč

 3. STUPEŇ
1 000 Kč - 1 999 Kč

 4. STUPEŇ
500 Kč - 999 Kč

              Ing. Andrea Přikrylová        |        prikrylova@svcrosice.cz        |        +420 739 038 952
        

VEČERNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU

 1. STUPEŇ
5 000 Kč a výše

Umístění loga na plakát akce, logo a samostatný příspěvek na facebookové
události + odkaz na facebook/web společnosti, banner na akci, informační
letáky o společnosti na akci, poděkování  na pódiu, 4 lístky na večerní běh,
poděkování v rosickém zpravodaji ROSA a na webu SVČ Rosice.

Samostatný příspěvek a logo na facebookové události + odkaz na facebook/web
společnosti, banner na akci, informační letáky o společnosti na akci, poděkování
na podiu, 4 lístky na večerní běh, poděkování v rosickém zpravodaji ROSA 
a na webu SVČ Rosice.

Hromadný příspěvek a logo na facebookové události + odkaz na facebook/web
společnosti, informační letáky o společnosti na akci, 4 lístky na večerní běh,
poděkování v rosickém zpravodaji ROSA a na webu SVČ Rosice.

Hromadný příspěvek a logo na facebookové události, 2 lístky na večerní běh,
poděkování v rosickém zpravodaji ROSA a na webu SVČ Rosice.



Níže jsou vypsány předběžné náklady na akci převzaté z vyúčtování
z předchozích ročníků a aktuálních cenových nabídek.

        

Den dětí je tradiční akcí SVČ Rubika, a zároveň největší každoroční
událostí, která je vyvrcholením školního roku na našem středisku.
Součástí programu jsou hry, soutěže, vystoupení a atrakce pro děti.
Účast na této akci byla v roce 2019 přes 1600 návštěvníků.

Každý ročník je zaměřený na jiné téma. Tím letošním je „cyklo“,
neboť tento den bude Rosicemi projíždět peloton cyklotour nadace
Na kole dětem v čele se zakladatelem Josefem Zimovčák. Příjezd
pelotonu bude rovněž závěrem Dne dětí.  V podvečer vystoupí
populární skupina Sebastian, kterou jsme se rozhodli fanouškům
nabídnout za symbolickou cenu.

DEN DĚTÍ 

NÁKLADY NA AKCI

              Ing. Andrea Přikrylová        |        prikrylova@svcrosice.cz        |        +420 739 038 952
        

O AKCI

Atrakce
20 000 Kč

Kapela
100 000 Kč

Materiál
5 000 Kč

Celkem
125 000 Kč



NABÍDKA SPOLUPRÁCE

 2. STUPEŇ
5 000 Kč - 9 999 Kč

 3. STUPEŇ
1 000 Kč - 4 999 Kč

 4. STUPEŇ
500 Kč - 999 Kč

              Ing. Andrea Přikrylová        |        prikrylova@svcrosice.cz        |        +420 739 038 952
        

DEN DĚTÍ

 1. STUPEŇ
10 000 Kč a výše

Logo a samostatný příspěvek na facebookové události + odkaz na facebook/web
společnosti, banner na akci, informační letáky o společnosti na akci, poděkování
na pódiu, 4 lístky na koncert, poděkování v rosickém zpravodaji ROSA 
a na webu SVČ Rosice.

Logo a samostatný příspěvek na facebookové události + odkaz na facebook/web
společnosti, banner na akci, poděkování na podiu, 2 lístky na koncert,
poděkování v rosickém zpravodaji ROSA a na webu SVČ Rosice

Hromadný příspěvek a logo na facebookové události, tabule sponzorů na akci, 
2 lístky na koncert, poděkování v rosickém zpravodaji ROSA a na webu SVČ
Rosice.

Tabule sponzorů na akci, poděkování v rosickém zpravodaji ROSA a na webu
SVČ Rosice.



Doučování je dílčí součástí projektu Duhové dny, který se zabývá
integrací dětí se sociálním znevýhodněním. V důsledku epidemie
Covid–19 považujeme v současnosti doučování za nejpotřebnější
aktivitu celého projektu, a to z důvodu hrozícího propadu znalostí
dětí. Do doučování se snažíme zařadit co nejvíce dětí z cílové
skupiny ve věku 6 – 15 let. V současné době doučujeme hlavně děti
ze čtvrtých, pátých a šestých tříd základní školy. Jsou to především
děti z rodin, v nichž se dětem nedostává adekvátní podpory, která je
dána např. absencí adekvátních pomůcek a vybavení k distanční
výuce. K podpoře projektu je možné přispět dvěma způsoby:

1) Finančním darem. Z finančního příspěvku budou pokryty náklady
na realizaci doučování
2) Darem v podobě notebooku – může být i starší, vhodný pro
distanční výuku.

DUHOVÉ DNY - DOUČOVÁNÍ 

NÁKLADY NA AKCI

              Ing. Andrea Přikrylová        |        prikrylova@svcrosice.cz        |        +420 739 038 952
        

O PROJEKTU

Materiál
2 000 Kč

Mzdy
121 500 Kč

Jízdné
2 000 Kč

Celkem
131 500 Kč

Školení
6 000 Kč



NABÍDKA SPOLUPRÁCE

 2. STUPEŇ
2 000 Kč - 4 999 Kč

 3. STUPEŇ
1 000 Kč - 1 999 Kč

 4. STUPEŇ
500 Kč - 999 Kč

              Ing. Andrea Přikrylová        |        prikrylova@svcrosice.cz        |        +420 739 038 952
        

DUHOVÉ DNY - DOUČOVÁNÍ

 1. STUPEŇ
5 000 Kč a výše

Umístění loga na propagačních materiálech projektu, logo a samostatný
příspěvek na facebookové stránce, možnost umístění brožurek/vizitek/plakátků
ve vestibulu SVČ po celý školní rok, poděkování v rosickém zpravodaji ROSA 
a na webu SVČ Rosice.

Samostatný příspěvek a logo na facebookové stránce, možnost umístění
brožurek/vizitek/plakátků ve vestibulu SVČ po celý školní rok, poděkování 
v rosickém zpravodaji ROSA a na webu SVČ Rosice.

Hromadný příspěvek a logo na facebookové stránce, možnost umístění
brožurek/vizitek/plakátků ve vestibulu SVČ v 1. pololetí školního roku,
poděkování v rosickém zpravodaji ROSA a na webu SVČ Rosice.

Hromadný příspěvek a logo na facebookové stránce, poděkování v rosickém
zpravodaji ROSA a na webu SVČ Rosice.


