Úlohy dobrovoľníka - zberača.
1. Dám na seba kontakt koordinátorovi.
2. Porozmýšľam, kde by som mohol petíciu rozšíriť. Porozmýšľam, kto by ešte mohol pomôcť vyzbierať svoj
vchod a oslovím ho, čím viac nás bude tým rýchlejšie Bratislavu vyzbierame.
3. Vyzbieram svoj vchod, alebo ulicu, ktorú prihlásil koordinátorovi.
4. Na dvere bytovky nalepím oznámenie, s časom kedy mienim zbierať podpisy.
5. Dám do schránok letáky, niektoré si vezmem so sebou, ak budú mať ľudia záujem o argumenty nechám
im leták.
6. Pri byte sa spýtam, či je doma ešte niekto ďalší kto môže petíciu podpísať.
7. Dohliadnem na to aby boli údaje vyplnené ČITATEĽNE, ideálne paličkovým písmom a bez skratiek. Osoba
ktorá podpíše petíciu musí mať trvalý pobyt na území Bratislavy a ku dňu podpisu dovŕšila vek 18 rokov.
8. Odovzdám podpisové hárky koordinátorovi. Ak sa koordinátor neozve, napíšem na adresu
info@zastavmehazard.sk kde si dohodneme čas odovzdania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skúsenosti dobrovoľníka:
(Deň 1. Počet bytov: 23 Bolo doma: 14 Podpisov: 17 Náš byt: 3 Čas: 45 min)

Tipy a triky:
 Pokojne choďte v dvojici, budete sa cítiť sebaistejšie. Rodinní príslušníci sú ideálna podpora.
 Keď máte na okolí herňu, ktorú susedia poznajú, stačí ju spomenúť a iné argumenty nepotrebujete
(osobne som nepoužil ani jeden).
 Ak ľudia vo Vašom dome vnímajú hazard ako problém (väčšinou ľudia po 50, ktorí vychovali deti, blízkosť
herne pri Vašom dome), stačí stručnosť a jednoduchosť: „Zbierame podpisy pod petíciu za zákaz
hazardných hier a hracích automatov. Prosím, podpíšete?“
 Ak mamičke doma plače dieťa / vnútri sa bijú deti, nech Vám nech sa podpíše, nadiktuje Vám dátum
narodenia a krstné meno a zvyšok vypíšte za ňu. Inak môže utekať za deťmi a Vám nebude venovať čas.
 Ľudia sa pýtajú či máme šancu na úspech. S úsmevom povedzte, že ideme po všetkých panelákoch
v Bratislave a všetci mestskí poslanci petíciu podpísali. Ak chcú pomôcť, môžu motivovať kolegov v práci,
aby vyzbierali svoj vchod, minimálne im dať petíciu tiež podpísať.
Na čo si dať pozor:
 Treba sa pýtať či je ešte niekto doma. Málokedy Vám otvorí celá rodina. Podpísať môžu všetci (aj tí, čo
práve pozerajú televízor)
 Jedným okom treba kontrolovať, či nepíšu aktuálny dátum – my potrebujeme dátum narodenia.
 Dátum musí byť celý, teda napr. 1.2.1983, nie 1.2.83
 Ak má niekto krátky podpis, pozor aby sa ďalší sused za ním podpísal do ďalšieho riadku (môže považovať
predošlý za prázdny, dá 2. podpis do tej istej kolonky – stalo sa).
 Niektorí ľudia nebudú mať pri sebe okuliare keď Vám otvoria, ponúknite sa, že im nadiktujte čo majú
vyplniť (nech sa nepomýlia).

