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Přihlášení do Burzy filantropie
Do jaké burzy se hlásíte?

okres Chrudim

Organizace
Název organizace

Boii, z.s.

Krátké představení organizace

Spolek Boii, z.s. byl založen v roce 2002 s cílem popularizovat keltskou civilizaci, tradice a
kulturu se zaměřením na region východních Čech, zvláště pak Nasavrcko, neboť v mladší
době železné se 2 km od Nasavrk u vesničky Hradiště nacházelo oppidum – první známé
město ve východních Čechách. Spolek je aktivní na poli muzejnictví, pedagogiky, publikační a
filmové tvorby, a práce s dětmi a mládeží. Sekundárním cílem činnosti spolku je podpora
cestovního ruchu a kulturního života v regionu.
Historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků,...
(max. 800 znaků vč. mezer)

Adresa organizace

Zámek 1, 538 25 Nasavrky
(sídlo)

Web organizace

www.boii.cz / www.zemekeltu.cz

Kontaktní osoba

Petr Liška

E-mail

petr.fox@seznam.cz
Na tento e-mail bude také přímo zaslána kopie tohoto formuláře s Vaším přihlášeným
projektem.

Telefon

737543444

Projekt
Název projektu

Po stopách Keltů napříč starověkou Evropou

Místo realizace projektu

Země Keltů, Nasavrky

Stručná anotace projektu

Projekt je součástí festivalu Lughnasad v Nasavrkách. Tříletý příběh nás letos zavede na
území Bójských kmenů a bude sledovat osudy náčelníka Biateca. Návštěvníci budou mít
možnost v projektu pomoci náčelníkovi skrze interaktivní příběhovou hru přibližující
sociálními vrstvy dané doby a současně trénující pohybové a komunikační dovednosti.
Projekt je zaměřen na opětovnou radost z pohybu, umění koordinace, fyzickou i manuální
zdatnost. Návštěvníci zažijí mnoho zábavy při zdolávání nových výzev.
Pro umístění na web a základního přehledu o projektech pro donátory.
(max. 500 znaků vč. mezer)
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Cíl(e) projektu (SMART), včetně

- Projekt potrvá 2 dny a bude významnou součástí festivalu Lughnasad konaném od 29. do

smyslu Vašeho projektu

30. 7. 2022.
- Do realizace interaktivní hry se zapojí několik desítek aktivních účastníků z řad Keltů,
Germánů a Římanů, kteří budou hráče provádět příběhem. Rádi bychom aby alespoň 50 %
účastníků příběhové hry představovali rodinné týmy, kde rodič s dítětem budou společně
zdolávat všechny disciplíny, které prověří nejen samotné děti, ale i kooperaci s jejich rodiči.
- Očekáváme, že projektu se aktivně zúčastní 300 a více účastníků. Rádi bychom oslovili
širokou škálu návštěvníků, aby si pohybové a dovednostní aktivity mohl užít každý zájemce
bez rozdílu. Smyslem je opětovné nastartování zájmu o pohyb a vzdělávání se, jak u dětí, tak
u dospělých.
- Odměnou nejen dětem bude „Biatecova mince“, kterou získají za úspěšné projití celou
příběhovou hrou. Pro dospělé bude hlavní odměnou aktivní forma prožití našeho festivalu a
interaktivní přiblížení období starověké Evropy.
(max. 1500 znaků vč. mezer)

K jaké změně dojde díky projektu

Návštěvníci se pomocí herních disciplín vžijí do role svých keltských předků. Projekt podpoří

u cílové skupiny a u Vaší

zájem o praktické dovednosti a zejména přinese pohyb, který je v dnešní době zcela zásadní

organizace?

nejen pro zdravý rozvoj dětí. Společná aktivita dětí a rodičů navíc podpoří vznik zážitků a
společných vzpomínek.
Např. Budeme moci obsloužit více klientů, nebo klientům se zlepšilo postavení na trhu práce
apod.
(max. 300 znaků vč. mezer)

Cílová skupina/y (oblast
zaměření) projektu a přínos pro
ni - zaměření projektu

Děti a mládež
Maminky s dětmi
Kultura
Sport
Cestovní ruch

Jiné

Nevyplněno
Vyplňte, pokud jste výše zvolil/a jiné.

Popište krátce cílovou skupinu

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou především rodiny s dětmi. Rodiče a jejich děti, kteří se
společně pustí do pohybových aktivit. Aktivity budou, ale uzpůsobeny tak, aby byly
zvládnutelné pro všechny kategorie účastníků.
Uveďte prosím krátce a srozumitelně, pro koho je projekt určen, kdo bude využívat
dosažených výstupů projektu.

Strana 2

Vyplněno: 21. 4. 2022 17:19:54

Klíčové aktivity projektu

Po stopách našich předků starověkou Evropou
- Klíčovou složkou celého projektu je ústřední téma, které mapuje osudy našich předků napříč
starověkou Evropou. Jedná se vzdělávací projekt skrze aktivní pohybovou a intelektuální
činnost, která probouzí zájem dětí o historii. Návštěvníci si samu budou moci vyzkoušet
interaktivní dovednostní disciplíny, svoji manuální zručnost, vytrvalost a houževnatost.
Sociální sblížení
- Cílem je hravou formou přinést radost a úsměv na tvářích všech zúčastněných. Po
náročných měsících, kdy nejen celé rodiny přišli o možnost vyžití, se chceme podílet na
návratu k pohybu, osvojování si koordinace, vytrvalosti, píle a zručnosti. Sociální sblížení
společným zážitkem, který bude silnou vzpomínkou pro každého ze zúčastněných.
Motivace
- Pro děti bude motivací „Biatecova mince“, kterou dostanou po absolvování všech výzev.
Motivací pro jejich rodiče a dospělé návštěvníky bude vyzkoušení si něčeho nového, změnit
svůj status z diváka na aktéra, což je zážitkem, který jim přinese mnoho krásných
vzpomínek. Našim cílem je pomoci zapomenout na aktuální náročné starosti v rámci
globálního dění ve světě skrze vzdělávání s úsměvem.
(max. 2000 znaků vč. mezer)

Harmonogram realizace projektu

Březen, duben: zahájení přípravy projektu, domluvení lektorů
Duben, květen: přípravné práce, vytvoření detailního harmonogramu projektu
Červenec: příprava akce na místě
29. až 30. července: realizace projektu
Srpen: závěrečné zhodnocení, zpětná vazba (dotazníky od návštěvníků), vyúčtování,
poděkování všem partnerům
Začátek a konec projektu, další informace o průběhu.

Rozpočet projektu

- 20.000 lektoři (vyšší lektorné než v minulých letech z důvodu obecného zdražování)
- 20.000 materiál (materiál pro všechna stanoviště a řemesla, výrobu odměn pro děti)

podrobné členění
- osobní náklady
- materiální náklady
- zařízení a vybavení
- služby
- lektoři, cestovné, apod.
= požadovaná finanční podpora projektu od donátora Burzy filantropie celkem (max. 75.000
Kč)
Požadavek od donátorů Burzy

40.000 Kč Celkový požadavek od donátorů Burzy

filantropie

Celkový požadavek od donátorů Burzy filantropie nesmí překročit částku 75.000,- Kč.

Další zdroje projektu - již máte

Projekt bude realizován i v případě neúspěchu v Burze filantropie. Realizaci nicméně

nebo jste schopni sehnat další

proběhne pouze ve zmenšené podobě.

finanční zdroje na
realizaci/spolufinancování

Dalšími možnými zdroji financování jsou:

projektu?

- vlastní příspěvek organizace,
- účastnický poplatek.
Projekt může mít větší rozpočet, než organizace požaduje od donátorů.
Uveďte prosím stav jednání - např. podaná žádost, přislíbená podpora, schválená dotace,
apod.
Uveďte další konkrétní sponzory.
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Je pro Vás přijatelná i nefinanční

Nefinanční podpory si vážíme stejně jako té finanční. Projekt přímo souvisí s festivalem

podpora projektu/organizace?

Lughnasad, proto dokážeme efektivně využít různorodé materiální plnění (tisk, dřevo,

Napište příklad, co byste uvítali

náklady na propagaci, grafické služby, ...). Úspora nákladů festivalu znamená zisk prostředků

jako nefinanční dar (materiál,

na projekt Po stopách Keltů napříč starověkou Evropou.

služba, poradenství).

(např. budete v projektu žádat vybavení kanceláře a místo financí obdržíte 2 kancelářské
židle a 2 psací stoly, nebo žádáte o finanční příspěvek na auto, nedostanete finance, ale
slevu u dodavatele aut, propisky, reklamní plocha, konzultace ohledně PR, apod.)

Co uděláte s financemi, pokud

Použili bychom je na zkvalitnění a případně i rozšíření programu pro rodiny s dětmi. Případné

podpora donátorů bude větší,

prostředky budeme investovat do lektorského týmu, materiálu a rozšíření disciplín s cílem

než žádáte?

ještě více podpořit zážitek z projektu.

Proč by donátor měl podpořit

Aktivity našeho spolku mají v regionu mnohaletou tradici a dobré

právě Váš projekt?

jméno, což je i garancí toho, že podporu donátorů využijeme opravdu smysluplně a s
viditelným pozitivním výsledkem.
Doufáme, že donátory též zaujme smysl našeho projektu (aktivity nejen pro rodiny s dětmi,
vzdělávání a budování mezigeneračních vztahů a vztahu k regionu).
Co nabízíte donátorům? Nabídnete donátorům nějakou formu propagace, reklamy, pokud
přispějí na Váš projekt? Co dalšího jim nabídnete? Prosím rozepište Vaše reklamní možnosti,
počet vydaných tiskových zpráv, kde uvedete donátory, jaká je návštěvnost Vašich
internetových stránek.

Na čem byste chtěli

Budeme rádi za dlouhodobější spolupráci. Můžeme se odvděčit třeba uspořádáním stylové

spolupracovat s potencionálními

firemní akce s příchutí starověké Evropy v prostorách keltského skanzenu.

donátory?
Rádi navážeme také spolupráci ve formě firemního dobrovolnictví. Pro vás to může být
zajímavý teambuilding a odreagování, pro nás důležitá dobrovolnická pomoc.
Dále rádi uděláme akci pro dětské skupiny, které budou mít unikátní zážitek v prostorách
starověkého oppida.
(např. společné akce, vzdělávání, osvěta) Odpověď uveďte konkrétní a nebojte se být
kreativní.
Jste schopni a ochotni

Ano, rádi.

prezentovat Váš projekt před

Počítáte s tím, že nutnou podmínkou pro účast na Burze filantropie je osobní prezentování

donátory na Burze filantropie

vašeho projektu?

prostřednictvím power point
prezentace a mluveného slova?
Příloha 1 - logo organizace

1302_logokonik_zs.png - naleznete v příloze

Příloha 2 - čestné prohlášení

2022_04_20-Cestne_prohlaseni_Boii.pdf - naleznete v příloze
Scan podepsaného čestného prohlášení Statutárním zástupcem organizace.

Příloha 3

Žádný soubor

Příloha 4

Žádný soubor

Souhlas s pravidly Burzy
filantropie

ANO, přečetl/a jsem Pravidla Burzy filatnropie a souhlasím s nimi.

Pro zařazení Vámi přihlašovaného projektu do Burzy filantropie je nutné souhlasit s pravidly
Burzy filantropie, které naleznete zde: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/oburze/pravidla/
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Souhlas s použitím kontaktních
údajů

Ano, souhlasím s použitím kontaktních údajů pro účely projektu Burzy filantropie

Kontaktní údaje jsou viditelné v přihlašovacím formuláři, který je k dispozici donátorům (pro
výběr preferovaných projektů), dále je přihlašovací formulář uložen na webu Burzy filantropie
u příslušného projektu. Kontakty jsou dále evidovány u Koalice nevládek Pardubicka pro
účely Burzy filantropie (kontakty uvedeny na šeku, na kontakty uvedené ve formuláři jsou
zasílány aktuality ohledně daného ročníku Burzy filantropie a další nutné aktivity spojené s
administrací projektu Burzy filantropie).
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