Oferta sponsorska
„Sielce zza winkla”
- cykl wiosennych spacerów po Sielcach

Wprowadzenie
Sielce są jedną z najbardziej zróżnicowanych dzielnic lewobrzeżnej
Warszawy. Na jej terenie znaleźć można zarówno przedwojenne kamienice,
układy urbanistyczne z lat 50., blokowiska, jak i nowoczesne osiedla
mieszkaniowe. Różnorodna zabudowa mieszkaniowa wiąże się również
z ogromną różnorodnością samych mieszkańców Sielc – mieszkają
tu zarówno osoby biedne, jak i jedni z najbogatszych mieszkańców
Warszawy; osoby starsze, zakorzenione w życiu okolicy i młode rodziny
oraz studenci, którzy dopiero sprowadzili się na teren dzielnicy. Biorąc pod
uwagę tak zróżnicowaną strukturę społeczną, Sielce stoją przed coraz
większymi wyzwaniami związanymi ze świadomością lokalną ich
mieszkańców. Bez podjęcia odpowiednich kroków mających na celu
integrację i wzmocnienie więzi
sąsiedzkich, poszczególne grupy
mogą stopniowo oddalać się od
siebie, tworząc dzielnicę, z którą
większość jej mieszkańców nie
będzie się identyfikować. Taka
sytuacja
może
doprowadzić
do wygenerowania i pogłębienia
konfliktów społecznych.

Projekt
Istotą projektu jest kompleksowe wykorzystanie
formuły spaceru z udziałem mieszkańców dzielnicy.
Organizacja podobnego typu zadań na terenie
Warszawy spotykała się z dużym zainteresowaniem
lokalnych mieszkańców dzielnic stolicy. Jednak
program wydarzeń związanych ze spacerami nigdy
nie obejmował tak szerokiego spektrum problemów
i nie charakteryzował się taką różnorodnością
działań, które prowadzą do konkretnych celów,
jakie zaplanowano w przedmiotowym projekcie.
Po zakończeniu działań w ramach projektu
założono przekazanie wypracowanej w nim formuły
współpracy sąsiedzkiej mieszkańcom dzielnicy.

Spacery zaplanowane w ramach projektu:
1. Architektura Sielc
2. Kryminalne Sielce
3. Śladami Staszka Grzesiuka

Jakie są główne cele projektu?
 zacieśnianie więzi sąsiedzkich poprzez budowanie i wzmacnianie lokalnej tożsamości
i współodpowiedzialności za zamieszkałą wspólnie przestrzeń

 wyzwalanie wśród mieszkańców postaw otwartości i gotowości do współpracy oraz chęci
poznania najbliższej okolicy i spędzania w jej przestrzeniach czasu wolnego

 budowanie wśród lokalnych mieszkańców świadomości życia w jednej z piękniejszych
dzielnic Warszawy, o ciekawej architekturze i wielu wciąż słabo wypromowanych walorach,
przez co wartej odkrywania „na nowo”

 aktywizacja mieszkańców i zachęcenie do wspólnych działań mających na celu poprawę
jakości przestrzeni publicznej na Sielcach

 wyposażenie mieszkańców w wiedzę i umiejętności definiowania i rozwiązywania problemów
związanych z codziennym życiem w dzielnicy

 przyjecie przez mieszkańców postaw aktywnych w ubieganiu się przed władzami
publicznymi o wsparcie w realizacji projektów mających na celu zmianę warunków życia
w dzielnicy (np. poprzez składanie wniosków do budżetu partycypacyjnego)

Kto będzie odbiorcą projektu?
Grupą docelową działań zaplanowanych w projekcie
są wszyscy mieszkańcy Sielc, a w szczególności:

 osoby od dłuższego czasu zamieszkujące okolicę,

Szacuje się, że w projekcie
aktywny udział weźmie
ok. 200 mieszkańców
dzielnicy, zaś kolejne kilka
tysięcy osób przeczyta
o projekcie w przestrzeni
publicznej i internetowej.





które będą w stanie przybliżyć innym mieszkańcom
historię dzielnicy – w tym zwłaszcza osoby starsze, dla
których udział w projekcie będzie okazją do
nawiązania pozytywnych relacji z młodszym
pokoleniem sąsiadów (przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu),
nowi mieszkańcy dzielnicy, dla których udział
w projekcie to ciekawa szansa na zbudowanie „nowej
tożsamości” związanej z zamieszkiwanym miejscem
na mapie stolicy,
dzieci, których udział w projekcie pozwoli na
budowanie świadomości przestrzeni okolicy oraz
pozytywnie wpłynie na ich sposób postrzegania
dzielnicy w przyszłości.

Oczywiście projekt i zaplanowane w nim działania
pozostają otwarte dla wszystkich mieszkańców stolicy!

Kto odpowiada za realizację projektu?
Główne instytucje zaangażowane w realizację projektu:

Centrum Architektury – fundacja,
która powstała z potrzeby rozwijania
i popularyzacji wiedzy o architekturze.
Fundacja organizuje wystawy, promuje
najlepszą polską architekturę w Polsce
i na świecie, wydaje książki poświęcone
polskiej architekturze i organizuje
wydarzenia edukacyjno-artystyczne.

http://www.centrumarchitektury.org

Teatr Baza – to nowoczesne,
niezależne centrum kultury, które
realizuje działania o charakterze
artystycznym, edukacyjnym
i badawczym. Głównym nurtem
tych działań jest szeroko
rozumiana sztuka teatru.
W Teatrze działa również szkoła
aktorską i reżyserska.

http://www.teatrbaza.pl

Instytut Badań Przestrzeni
Publicznej - powstał w celu
podjęcia wielowymiarowej
i interdyscyplinarnej analizy
szeroko rozumianej przestrzeni
publicznej. Szczególnie istotną
rolę pełni tutaj przestrzeń
miejska, ponieważ to właśnie
miasto generuje dzisiaj ruch
w kulturze.

http://www.ibpp.pl

Oferta sponsorska
– czy warto wesprzeć nasz projekt?
Organizacja spacerów i towarzyszących im warsztatów i spotkań z mieszkańcami Sielc będzie możliwa przy wsparciu
sponsorów – firm działających na terenie dzielnicy, dla których wsparcie oddolnych działań mieszkańców jest ważną
częścią prowadzonej aktywności i wyrazem społecznej odpowiedzialności.
Sponsorowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych w przestrzeni publicznej to inwestycja, a w przypadku wydarzeń
przez nas organizowanych to zarazem gwarancja, że wsparcie udzielone przez Państwa będzie przeznaczone na
przedsięwzięcia o wysokim standardzie organizacyjnym. Szeroki wachlarz naszej oferty pozwala odnaleźć
najdogodniejsze pole do wsparcia Państwa marki i budowania wizerunku firmy, bez względu na jej profil działalności.
Ufamy, że zaproponowane przez nas działania wesprą realizację Państwa strategii marketingowej i promocyjnej.

Na co mogę liczyć, jako Sponsor projektu?
 przyznanie odpowiedniego tytułu sponsora z prawem wykorzystania
go do własnych celów reklamowych,
 obecność logo i nazwy sponsora na drukowanych materiałach
promocyjnych,
 umieszczenie logo i nazwy sponsora oraz linku do adresu www
na naszych stronach internetowych oraz w kampaniach prowadzonych
w lokalnych i internetowych mediach,
 dystrybucja wśród uczestników spotkań w ramach projektu ulotek /
broszur autorstwa firmy na temat jej oferty.

Wsparcie naszego
projektu to bardzo
efektywne narzędzie
w budowaniu
wizytówki i promocji
marki Państwa firmy.

W jaki sposób zaplanowano promocję projektu
– gdzie pojawi się informacja o mojej firmie, jako sponsorze?
 plakaty i ulotki w lokalnych sklepach i restauracjach oraz innych punktach usługowych
na terenie dzielnicy (poczta, banki, przychodnie zdrowia, etc.)
 plakaty i ulotki w lokalnych szkołach i świetlicach oraz bibliotekach
 informacje na oficjalnej stronie internetowej projektu
 informacje na fanpages zarówno projektu, jego głównych organizatorów, jak również
instytucji partnerskich
 informacje w formie artykułu sponsorowanego w prasie lokalnej 1
Wszystkie świadczenia zrealizowane na rzecz sponsora możemy udokumentować np. w postaci wysokiej jakości
zdjęć, do wykorzystania przez firmę dla własnych celów związanych z promocją marki.
W oparciu o zakres naszych działań w ramach projektu chcielibyśmy zaproponować Państwu dwie główne kategorie
oferty sponsorskiej: „Sponsor Główny” oraz „Partner Wspierający”. Jesteśmy otwarci na dostosowanie oferty
w odpowiedzi na Państwa potrzeby. Wszystkie szczegóły współpracy ustalamy zawsze indywidualnie w oparciu
o rozmowy z Państwem.

1

opcjonalnie, w zależności od uzyskanego wsparcia ze strony sponsorów

Propozycja i warunki współpracy
Sponsor Główny
Zobowiązanie:
wkład finansowy w wysokości 1000,00 zł brutto2 na pokrycie kosztów: promocji wydarzenia, związanej m.in.
z drukiem plakatów i ulotek oraz zamieszczeniem informacji w mediach lokalnych (np. prasie codziennej) oraz
zaangażowania do poprowadzenia działań w projekcie wysokiej klasy ekspertów dziedzinowych, w tym znawców
architektury i animatorów lokalnego życia społecznego
Oferta dla Sponsora Głównego:
 logo i nazwa sponsora w artykule zamawianym – promocja wydarzenia w prasie lokalnej
 logo i nazwa sponsora na materiałach drukowanych wręczonych uczestnikom wydarzenia (np. mapy trasy
spacerów)
 logo i link do strony www sponsora na oficjalnej stronie projektu oraz na fanpage projektu w mediach
społecznościowych
 logo i nazwa sponsora na materiałach promocyjnych (plakatach, ulotkach etc.)
 banner i informacje o firmie w czasie organizacji spotkań warsztatowych z mieszkańcami
 możliwość dołączenia gadżetów/produktów markowych firmy do pakietów wręczanych wszystkim uczestnikom
wydarzeń w ramach projektu
 umieszczenie nazwy i adresu sponsora na interaktywnej mapie trasy spacerów w ramach projektu (z możliwością
lokalizacji miejsca działania firmy poprzez „jedno kliknięcie”)
2

w przypadku wniesienia przez Sponsora Głównego kwoty finansowej podmiotem zobowiązanym do wystawienia sponsorowi stosowanego zaświadczenia
(rachunek) jest: fundacja Centrum Architektury, ul. Żelazna 41/42, 00-836 Warszawa

Propozycja i warunki współpracy
Instytucja wspierająca
Zobowiązanie:
wkład rzeczowy w postaci materiałów niezbędnych do przeprowadzenia spotkań warsztatowych z mieszkańcami, w tym
np. zapewnienie poczęstunku i ciągłej przerwy kawowej oraz przyborów do pisania i prezentacji (flamastry, arkusze
papieru, etc.).

Oferta dla Instytucji Wspierającej
 logo i nazwa sponsora na materiałach drukowanych wręczonych uczestnikom wydarzenia (np. mapy trasy
spacerów)
 logo i link do strony www sponsora na oficjalnej stronie projektu oraz na fanpage projektu w mediach
społecznościowych
 logo i nazwa sponsora na materiałach promocyjnych (plakatach, ulotkach etc.)
 umieszczenie nazwy i adresu sponsora na interaktywnej mapie trasy spacerów w ramach projektu (z możliwością
lokalizacji miejsca działania firmy poprzez „jedno kliknięcie”)

Rodzaj świadczeń oraz ich zakres zostanie dopasowany do potrzeb i możliwości sponsora.
Sponsoring jest realizowany na podstawie stosownej umowy, której wzór przedstawimy na życzenie
sponsora, a jej ostateczny kształt zatwierdzają obie strony.

Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona przez nas oferta zainteresuje Państwa oraz spełni wszelkie
oczekiwania. Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, by móc przybliżyć naszą działalność, cele
i założenia projektu oraz określić możliwe wspólne obszary działań, a także by odpowiedzieć na Państwa
pytania.

Mamy nadzieję, że Nasza współpraca przyniesie obu stronom satysfakcję!

Osoba odpowiedzialna za ofertę:
Maciej Świderski
E: mjswid@gmail.com

