MECENATGE
Convenis

Patrocini

Convenis

La dimensió del projecte i l’abast internacional precisa d’un mecenatge molt important,
especialment, per al desenvolupament dels multimèdia interactius i la creació de la plataforma
interactiva del concurs solidari a Internet.

Es poden establir convenis win-win entre mecenatges i
institucions que potenciïn alguns dels objectius del projecte Educachess.
A continuació, es mostren alguns exemples de possibles
tipus de convenis.

Persones
Empreses.
Institucions o fundacions.
Mecenatge individual.
Mecenatge plural (varis).
Crowdfunding.

Logo en la plataforma del concurs
solidari (opció de posar el nom al
concurs).
Altres que consideri el patrocinador.

Abast

Centres educatius.
Centres cívics.
Centres de rehabilitació cognitiva.
Altres.

Una única aportació econòmica.
Fragmentada per al desenvolupament
de les diferents fases.
Tot revisat i controlat per la part del
patrocinador.
Hi ha altres posibilitats d’ampliació
com, per exemple:
•
•
•
•

Museum interactiu.
Sèries audivisuals.
Parc temàtic.
Espai virtual (Metavers).

Tipus

Logos en els materials.

A través de programes d’institucions com, per
exemple, l’Aliança de les Civilitzacions de l’ONU.

Característiques

Presència internacional mediètica.

Amb institucions tipus UNESCO (per contribuir en
actuacions relacionades amb l’educació, la protecció
de la diversitat lingüística, la multiculturalitat...). Per
exemple, per a constituir la primera Càtedra Unesco
dels Escacs.

En cas de patrocini plural es podria
indicar usant el tipus o la quantitat de
peces dels escacs, amb les caselles
del tauler...

Abast

Contraprestacions

Tipus

També, per a retribuir d’una manera justa als autors dels materials ja publicats i, així, poder
alliberar-los en qualsevol idioma.

Amb associacions altruistes tipus Fundació Mozilla,
Khan Academy... per a allotjar tots els continguts
d’Educachess en les seves infraestructures
i, a més, obtenir col·laboració logística per al
desenvolupament de la part interactiva.
Convenis lingüístics per a oferir materials gratuïts
en altres idiomes. Per exemple, a Espanya ja estan
disponibles materials gratuïts en aranès, aragonès,
asturià, català, gallec i basc.
Convenis solidaris per a generar donatius a una
causa solidària. Per exemple, el conveni amb Down
Espanya.

