Spoštovani!
Smo skupina prostovoljk, ki delujemo kot študijski krožek in se ukvarjamo z dvigovanjem
prepoznavnosti delovne terapije v slovenskem prostoru. Delovna terapija je zdravstvena
stroka, ki omogoča ljudem vseh starosti, da se kljub omejitvam in zmanjšanim
zmožnostim vključujejo v dejavnosti vsakodnevnega življenja, ki imajo za njih smisel in
pozitivno vplivajo na njihovo zdravje in dobro počutje. Našo stroko žal poznajo le tisti, ki
se zaradi neprijetnih življenjskih okoliščin z njo srečajo in zato je poklic delovnega
terapevta v družbi slabo prepoznaven.
V mesecu februarju 2012 smo se priključili svetovni akciji prostovoljnih aktivnosti delovnih
terapevtov in jo zelo uspešno izpeljali v slovenskem prostoru. Pobudnica akcije je bila
priznana profesorica, mednarodna predavateljica, znanstvenica in strokovnjakinja iz
področja delovne terapije, dr. Karen Jacobs iz univerze v Bostonu, ki je tudi odmevna
aktivistka na področju promocije delovne terapije. Zaradi uspešnega sodelovanja v
preteklem letu je dr. Jacobs izrazila pripravljenost za obisk Slovenije z namenom izvedbe
strokovnih delavnic in predavanj, skupaj s svojo sodelavko in strokovnjakinjo iz področja
gerontologije prof. Nancy MacRae. Predavanja dr. Karen Jacobs in Nancy MacRae, ki se
bodo odvijala 16. in 17. avgusta 2013 so velika priložnost za slovenske strokovnjake s
področja zdravstva in tudi druge zainteresirane, ki jih zanima delovna terapija, ergonomija,
gerontologija in razvoj nacionalnega zdravstva.
Ker naša skupina deluje na prostovoljni bazi, Vas prosimo za pomoč pri organizaciji
dogodka. V zahvalo Vam lahko ponudimo medijsko podporo in pa ostale ugodnosti,
ki so spodaj opredeljene glede na višino donacije.
Že vnaprej hvala za vašo pripravljenost in lep pozdrav!
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Generalni sponzor
Nakup letalskih kart in promocijski material (mapa, blok, pisalo)
1-10

Zlati sponzor
800 Eur
1,4,5,6,7,8,9

Srebrni sponzor
500 Eur
1,6,7,8,9

Bronasti sponzor
200 Eur
1,6,7,9

Legenda:
1. Logotip in povezava na domačo spletno stran sponzorja na spletni strani ŠK DT
pod rubriko Sponzorji
2. Logotip in povezava na domačo spletno stran sponzorja na glavni spletni strani ŠK
DT
3. Prikaz reklamnega oglasa sponzorja na glavni spletni strani ŠK DT
4. Kratek opis sponzorja na reklamnem letaku v promocijski vrečki
5. Logotip podjetja na projekcijskem platnu
6. Logotip podjetja na usmerjevalnih tablah
7. Logotip podjetja na obvestilih in programu dogodka
8. Predstavitev, logotip in povezava na domačo spletno stran sponzorja na socialnem
omrežju FB
9. 2-dnevna prisotnost s predstavitvijo dejavnosti sponzorja na dogodku
10. Zahvala za sodelovanje preko novičnika vsem udeležencem z logotipom in
povezavo na domačo spletno stran sponzorja
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