
Pro sponzory, kteří chtějí přispět na konkrétní věc sloužící dětem v programu a nevyhovuje jim bezúčelová
darovací smlouva, nabízíme možnost sponzoringu formou věcných darů. V současné době poptáváme do
jednotlivých segmentů programu tyto pomůcky:

1. Vzdělávací část

1. notebook Notebook ASUS ExpertBook B1500, OS linux, připojení wifi, cena 11 589,-kč
https://eshop.kak.cz/zbozi/nta357f-notebook-asus-expertbook-b1500-b1500ceae-ej2406/#all
2.projektor BenQ MH733, kvalitní projektor s dlouhodobou životností, cena 22 350,-kč 
https://www.i4wifi.cz/cs/184544-benq-mh733-1080p-full-hd-dlp-projektor-4000ansi-16000-1-vga-hdmi-mhl
3. tiskárna Brother HL-L2312D, cena 2390,-kč https://www.copypartner.cz/Brother-HL-L2312D-d10312.htm

________________________________________________________________________________

Ve vzdělávací části programu se věnujeme i audiovizuálnímu vzdělávání. Fixace pomocí zraku funguje u dětí
velice dobře. Zejména při studiu dravců (resp. dravých ptáků) jsou tyto pomůcky neocenitelné. Děti z našeho
programu dokážou již po roce rozeznat okolo 13 druhů dravých ptáků podle peří, z letovek na obloze okolo
pěti a to ne vždy s jistotou. Zde pomáhají promítané dokumenty, kde lze jednotlivé znaky lépe vidět, stopa se
dá zastavit a upozornit na charakteristické detaily. Při reálném pozorování je na tenhle druh vzdělávání vždy
jen minimum času. Proto se nám velice hodí tato technika, kterou však státní dotace z neznámých důvodů
nepodporují. 
V rámci naší šetrné politiky upřednostňujeme techniku bez následných finančních závazků, proto bychom
rádi používali bezplatný a lépe technicky vystavěný operační systém linux. Z tohoto důvodu máme konkrétní
požadavek na typ notebooku, který umožňuje instalaci tohoto systému.
Podobně přistupujeme k výběru projektoru. Potřebujeme projektor se solidní svítivostí, kvůli studiu detailů
promítaných dokumentů, efektivnější je z hlediska šetrnosti kvalitnější přístroj s dobrou zobrazovací kvalitou
a dlouhou životností. Kupit elektronický odpad po pár letech skutečně nechceme.

2. Technická část

V technické části vybavení spoléháme zejména na přidělení státní dotace z programu EVVO středočeského
kraje, ale i tak poptáváme některé vybavení, které se do dotace nevešlo. Sháníme zejména gauč či sedačku.
Může být i starší, pokud není výrazně znečištěný, sami si jej vyčistíme. Z akčních nabídek levných prodejců:
https://www.signal-nabytek.cz/cs/rozkladaci-rohova-sedaci-souprava-monako-model-2-prava-seda-
cerna?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=DRTG_P&utm_content=Rozkl
%c3%a1dac%c3%ad+rohov%c3%a1+sedac%c3%ad+souprava+MONAKO+MODEL+2+Prav
%c3%a1+%c5%a0ed%c3%a1/%c4%8dern%c3%a1&utm_id=1134226
Dětem lze přispět i na keramický program nákupem speciálního ostřiva do keramické hlíny. Na přepalování
mušlí zatím nemáme dokonalé zdroje a prostor, proto používáme korundový písek, který svými vlastnostmi
velmi  pomáhá  odolnosti  keramiky  při  vaření  v  ohni.  Tento  písek  se  obvykle  používá  v  průmyslových
provozech k čištění formou tryskování. 
https://abranova-eshop.cz/umely-bily-korund-f-60-25kg
Lze také přispět na nákup plachet pro stavbu wigwamů, jejichž šitím se zabývají jen některé specializované
firmy. Finanční nabídku na zhotovení těchto plachet včetně kontaktu na výrobce poskytneme zájemcům v
soukromé korespondenci.

3. Hračky

Dětem můžete věnovat i starší lego, mix kostek, které už nepoužíváte. Uvítáme i jakékoliv vzdělávací hry,
případně i trosky různých deskových her. Chybějící figurky, kostky či jiné komponenty si dovyrobíme.
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