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Vy a Lesní klub Studánka

Spolek LBDK, Tovární 80, Beroun

NÁVRH SPOLUPRÁCE



Oslovujeme Vás s návrhem na spolupráci na komunitním 
projektu „Lesní mateřská školka Studánka“, pro děti od 3 
do 7 let,  která začala svůj plný provoz v září 2014.

Výchozím principem 
projektu je vytvoření 
svobodného prostoru            
v přirozeném prostředí 
přírody s cílem poskytnout 
dětem podmínky pro jejich 
plnohodnotný a celostní 
vývoj.



Proč je dobré být naším partnerem

• Vaše společnost bude spojena s projektem, který  
podporuje  komunitní život ve Vašem městě

• Zdůrazníte Váš postoj společensky zodpovědné firmy

• Vyjádříte, že Vám záleží na celostním přístupu k výchově a 
vzdělávání dětí

• Stanete se partnerem nového a inovativního projektu

• Ukážete, že Vám záleží na tom, co se děje kolem Vás

• Stanete se součástí projektu, který má ekologický přístup a 
chrání životní prostředí



Jak Vás bude vidět

VIZUÁLNÍ IMIDŽ NAŠEHO PARTNERA 
/LOGO,BANNER, TEXT/ :

• bude součástí všech našich propagačních 
materiálů, které vytváříme v rámci naší 
propagační strategie – plakáty, letáky, e-
materiály, webová stránka, Facebook, mailing 
list,

• poskytneme Vám prostor na reklamu v 
zázemí lesní školky – maringotce, pódiu,

• Budeme o Vás mluvit na všech společenských 
akcích, kterých se zúčastňujeme – semináře, 
školení, dětské a společenské akce .



Kdo je naše cílová skupina
Hlavní cílovou skupinou jsou:
• rodiny a jejich děti ve věku od 2 do 

7 let
V rámci našich doplňkových aktivit se 

zaměřujeme také na:
• rodiny s dětmi mladšími tří let
• středoškoláky
• seniory
• sociální skupiny – děti se 

speciálními potřebami, matky s 
dětmi v hraniční sociální situaci

• všeobecnou veřejnost, zajímající se 
o ekologické témata



Lokalita lesního 
klubu Studánka

 

 

 

Lokalita je populární pro procházky, 
cyklistiku, turistiku, běžce. Vaší 
vizuální prezentace si každý nejen 
všimne, ale i zapamatuje, protože ji 
uvidí na tak neobvyklém místě.



Jak se stát naším partnerem
Lesní klub Studánka pro svůj 

plný provoz a poskytnutí 
plnohodnotného zázemí 

potřebuje podporu ze strany 
komerčních subjektů, jakými 

jste právě Vy!

Podpořit nás můžete ve formě 
finančního daru nebo věcného daru!



Hlavní partner 

• Logo/Banner vedle našeho loga na všech našich propagačních 
materiálech.

• Zajištěný vizuální prostor na hmotném majetku v našem 
zázemí.

• Propagace na akcích pro veřejnost.

Finanční částka                                                                   50 000,-kč
nebo                                                                                              
Věcný dar                       vybavení zázemí školky v dané hodnotě                                                                  



Partner
• Logo/Banner v sekci „Partner projektu:“ na všech našich 

propagačních materiálech a na internetové propagaci

• Vizuální prostor na vybraném hmotním majetku z téhle kategorie

• Propagace na našich dalších akciích pro veřejnost

Finanční částka                                                                          10 000,-kč

nebo

Věcný dar část na výměnu komínů



Podpořili nás
• Logo/Banner v sekci „Podpořili nás:/první řádek/“ na všech našich 

propagačních materiálech a na internetové propagaci

• Vizuální prostor na vybraném hmotním majetku z téhle kategorie

Finanční částka 5 000,-kč

nebo

Věcný dar termoport, várnice

pomůcky pro předškolní vzdělávání

hygienické vybavení
(držák a nádoba na toaletní papír a tekuté mýdlo)



Podpořili nás
• Logo/Banner v sekci „Podpořili nás:/druhý řádek, menší 

logo/“ na všech našich propagačních materiálech a na 
internetové propagaci

• Vizuální prostor na vybraném hmotním majetku z téhle 
kategorie

Finanční částka 2 000,-kč
nebo

Věcný dar                 1x lékárnička , hasící přístroj,  15x porcelánové misky a 
příbory, hrníčky, paleta dřeva, potřeby pro tvoření (pastelky, papíry, lepidla, 

nůžky)        



ANEBO

RÁDI PŘIVÍTÁME I VÁŠ 
NÁPAD A NÁVRH NA 

SPOLUPRÁCI!

TĚŠÍME SE NA VÁS!



KONTAKT

LESNÍ KLUB STUDÁNKA
PROVOZOVATEL:

Spolek LBDK                                                                                   
Tovární 80

266 01 Beroun

tel: 777216096

email : lbdk@seznam.cz

www.lkstudanka.cz

mailto:lbdk@seznam.cz
http://www.lkstudanka.cz/


Citlivý vztah k přírodě je 
pro každého hlubokým 
obohacením života, 
pokládá základy pro vlídný 
a ohleduplný přístup k 
okolnímu světu i k jiným 
lidem.


