Пропонуємо вам стати спонсорами команди в компетенції «Мобільна робототехніка» у змаганнях
WORLDSKILLS (докладніше про змагання нижче). Робототехніка дає можливість молоді стати спеціалі-стами з автоматизації, конструкторами, електронниками, промисловими програмістами та спеціалістами з вбудованих систем (Embedded).

В Україні велика кількість талановитих, перспективних дітей, обмежених
у фінансах, що не дозволяє їм розвиватися і проявляти свій потенціал у
профорієнтації. Ми своїм проектом допомагаємо вирішити це питання,
зокрема залучаючи кошти для організації команд в компетенції «Мобільна
робототехніка» в змаганнях WORLDSKILLS.
Після 2030 року 90% виробництв автоматизуються і потребуватимуть
цифрових навичок. Технологічна обізнаність, вміння програмувати, знання
з інформатики та інженерії – це ті критерії, які визначають справжнього
професіонала, творця майбутнього.
Робототехніка сприяє розвитку інтелекту, логіки, уваги, інженерної фантазії
та критичного мислення.
Діти, які займаються робототехнікою демонструють більш ніж в 2 рази
зростання інтересу до STEAM (S– science,T – technology,E – engineering,
A – art и M – mathematics).
Більше 75% залишаються навчатися або працювати в сфері STEAM.
Більше 87% обирають складні курси з математики або науки.
Покращення навичок для роботи при занятті робототехнікою:
76% комунікація;
93% вирішення конфліктів;
95% тайм-менеджмент;
98% вирішення проблем.
Таким чином, у майбутньому випускники робототехнічних курсів вступають на інженерні спеціальності з імовірністю більшою в 2,6 рази.
Важливою складовою освіти є можливість самореалізації. В майбутньому
ми отримаємо кваліфікованих фахівців: інженерів, вчених, програмістів,
винахідників.
Як організація конкурсу, так і участь кожної команди вимагає не малих
витрат. Команди, як правило, звертаються до спонсорів, регіональних
компаній, які пропонують не тільки кошти, але можуть також надати
фахівців-наставників.

WORLDSKILLS

WORLDSKILLS
WORLDSKILLS – міжнародна некомерційна
асоціація, метою якої є підвищення статусу та
стандартів професійної підготовки і кваліфікації по всьому світу, популяризація робітничих
професій через проведення міжнародних
змагань.
Україна є членом асоціації WORLDSKILLS з
2016 р.
Щороку проходять всеукраїнські змагання
WORLDSKILLS, які відбудуться в жовтні 2021
року.
На даний момент наша організація забезпечила усім необхідним для участі в змаганнях 5
команд. У цьому році ми поставили собі за
мету вивести на змагання мінімум 20 команд,
у 2022 році – 50 команд, у 2023 році – 100
команд. Приміром, в Китаї, Японії, Індії на
сьогоднішній день створено більш ніж по 200
команд.

Співпрацюючи з компанією «2Д3Д», яка
є офіційним організатором змагань
WORLDSKILLS в Україні в компетенції
«Мобільна робототехніка», ми зможемо
придбати необхідне обладнання для
команди за спецціною – 98 тис. грн., на
другий рік існування команди потрібно
буде 29 тис. грн., для оновлення
матеріально – технічної бази і логістики.
Наступні роки команда виходить на
самоокупність, завдяки самостійному
пошуку спонсорів так як це роблять
команди в інших сферах, наприклад в
«Лізі Сміху».
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КОНТАКТИ
Громадська організація «Новітня Освіта»
+380 73 878-73-37
info@novitnya-osvita.com.ua
https://novitnya-osvita.com.ua
Київ 02068, вул. Драгоманова 23, а/с 102

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ МЕЦЕНАТА
Бронзовий Меценат

Срібний Меценат
127 - 381 тис. грн.

508 тис. грн.- 3 млн. 48 тис. грн.

Золотий Меценат

Генеральний Меценат

Присутність в рекламних та інформаційних макетах
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Рекламно-іміджеві згадки Мецената в текстах ведучого
Право розміщувати власні рекламні банери (Roll Up,
Roll Screen)
Розміщення логотипу Мецената на вебсайті громадської
організації (www.novitnya-osvita.com.ua) у розділі
«ПАРТНЕРИ»
Розміщення логотипу Мецената в бекграунді
сайту www.novitnya-osvita.com.ua
Розміщення підкладки з логотипом Мецената на
вебпорталі громадської організації
www.novitnya-osvita.com.ua
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Позиція у всіх рекламних проявах
Розмір меценатства: придбання обладнання для
1-3 команд. 98 – 294 тис. грн у перший рік та
29 – 87 тис. грн на другий рік.
Присутність в рекламно-іміджевому ролику Конкурсу
Присутність логотипу Мецената в окремих декораціях
по колу
Розміщення логотипу Мецената на фірмовому банері
Конкурсу (Press wall) в зоні TV, фотозйомки
Розмір меценатства: придбання обладнання для 4-24
команд. 392 тис. грн - 2 млн. 352 тис. грн. у перший рік
та 116 - 696 тис. грн на другий рік.
Присутність логотипу Мецената в центрі поля для
виконання завдань
Право подати ексклюзивний виставковий стенд для
організації

4

3

2

1

_

3 сек.

5 сек.

10 сек.

_

Так

Так

Так

Так

Так

Так

_

_

Так

Так

_

_

Так

Так

Право організувати презентацію компанії на Конкурсі
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Право вручення VIP-подарунків переможцям Конкурсу
або спеціального призу
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Екскурсія фіналістів Конкурсу на підприємство Мецената
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Представлення Мецената у репортажі на телеканалах
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Розміщення логотипу Мецената на офіційному сайті
Worldskills Ukraine (www.worldskillsukraine.org) у розділі
«ПАРТНЕРИ»
Розмір меценатства: придбання обладнання для більш
ніж 25-ти команд. від 2 млн 450 тис. грн у перший рік та
від 725 тис. грн на другий рік.
Можливість для представника Мецената дати інтерв'ю
про свою компанію у репортажі на телеканалах
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Ступені меценацтва

Допомога в організації

від 3 млн. 175 тис. грн.

Розмір меценатства: Допомога в організації регіональних змагань у вашому місті. Організація приміщення в
день змагань, надання членів журі, організація змагань.

ТОР! Складання правил змагань на наступний рік під
потреби виробництва-бізнеса Мецената із вирішенням
проблематики погодженої з Меценатом. І зазначенням
назви компанії Мецената в правилах.
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