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Kdo smo? 
 

Teden možganov (Brain Awareness Week) je mednarodna akcija, ki se 
vsako leto odvije v tretjem tednu marca. V Sloveniji Teden možganov 
organiziramo že od leta 2006. Vsako leto skupina mladih prostovoljcev in 
prostovoljk k sodelovanju povabi različne strokovnjake s področja 
nevroznanosti ter sorodnih disciplin. Skupaj pripravimo cikel predavanj, 
delavnic in projekcij filmov s komentarji, v petek pa se program zaključi z 
okroglo mizo. Z organizacijo Tedna možganov si prizadevamo za osveščanje 
laične javnosti o delovanju živčevja v zdravju in bolezni, o pomenu 
raziskovanja živčevja ter o uporabi pridobljenega znanja za kakovostno 
življenje posameznika in družbe. 

 
SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost, je neprofitno društvo, v 
okviru katerega delujemo. Društvo skrbi za povezovanje strokovnjakov na 
področju nevroznanosti v Sloveniji in tujini (SiNAPSINA nevroznanstvena 
konferenca), za primarno preventivo duševnega in zdravja možganov 
(zdravaglava.si) in za promocijo in osveščanje laične javnosti o delovanju in 
zdravju možganov (Teden možganov). 

 
Več o nas si lahko preberete na spletni strani https://tedenmozganov.si/o-nas/. 
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                                         mednarodnih 

                                         nevroznanstvenih srečanj 
 
 

                                                                                           več kot 80 
                                      aktivnih članov in 

                                                                  več kot 200 vseh članov 

                               več kot 500     
                              uspešno organiziranih 

predavanj in delavnic 
 
 

          doseg več kot 4000 poslušalcev  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Kaj ponujamo? 
 

Kot neprofitna organizacija iščemo strateške partnerje za leto 2022, ki bodo 
podprli društvo SiNAPSA in nam tako omogočili še nadaljnje družbeno 
koristno delovanje. 

 

  Vsebina sponzorstva Super 
paket 

Razširjeni 
paket 

Srednji  
paket 

Osnovni 
paket     

  Mali 
paket 

višina sponzorstva 850 € 550 € 350 € 150 € 100 € 

promocija na spletni 
strani  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

promocija in 
zahvala na vseh 
dogodkih 

✔ ✔ ✔ ✔  

objava logotipa na socialnih 
omrežjih dogodka 

✔ ✔ ✔ 
  

objava logotipa na 
promocijskem plakatu ✔ ✔ 

   

Objava logotipa 
na PPT 
prosojnicah 
predavateljev 

✔ ✔ 
   

delavnica za zaposlene 1× 
    

Ponudbe so prilagodljive po dogovoru z društvom. 
 

 
Poleg promocije boste v Super paketu prejeli tudi delavnico za zaposlene. 
Za vas bomo organizirali in izpeljali delavnico za 20 ljudi na eno izmed 
ponujenih tem: 

● izboljšanje komunikacije v podjetju, 
● delovanje v stresnih situacijah in skupno iskanje rešitev ali 
● spodbujanje kreativnosti. 

 
Delavnice se pripravijo v dogovoru z društvom. 



 

 

Kontaktne osebe 
 

Vid Ramšak 
Odgovoren za stike s 
podjetji  
031 453 756 
sinapsa20@gmail.com 

 
   Alina Holnthaner 
Vodja projektne 
skupine Tedna 
možganov 2022  
040 463 994 
tm.sinapsa@outlook.com 

 
Nika Jerman 

Vodja projektne skupine  
Tedna možganov 2022  
040 264 665 
tm.sinapsa@outlook.com 

 
V kolikor vas sponzorske ponudbe ne zanimajo, a bi nas želeli vseeno 
podpreti, lahko društvu Sinapsa namenite donacijo na:  

TRR: NLB 02014-0253992039, DŠ: 43243649 

Namen plačila: Donacija za TM 

                       

 


