Úlohy koordinátora
Plán pre koordinátorov:
Hľadáme 2600 hrdinov pre Bratislavu. Takže každý z Vás musí nájsť aspoň 13 dobrovoľníkov. V
prvom kole ich chceme hľadať v kostoloch, aby prvá vlna bola čím mohutnejšia. V ďalšom kole
sa už predstavivosti medze nekladú.
Úlohy koordinátora petície proti hazardu:
Má na starosti miestnych zberačov (napr. v rámci farnosti). Rozdáva im petičné hárky, zbiera
od nich vyplnené a odovzdáva vyššie. Takisto ich inštruuje, o spôsobe zberu, odpovediach,a
zakl. info o petícii.
Má vybratý kostol, kde nasledujúce 3 nedele bude vyhlasovať na oznamoch po omši výzvu na
zapojenie obyvateľov do petície. (alebo poprosí kňaza o vyhlásenie výzvy).Táto výzva by mala
namotivovať zberačov, ktorí vyzbierajú svoj vchod. Netreba byť na každej omši, ale aspoň 1
omšu v nedeľu.
Úlohy:
Vyzbierať vchod v ktorom žije.
Nájsť aspoň 13 dobrovoľníkov, ktorí vyzbierajú svoj vchod v ktorom žijú. Každý
dobrovoľník by mal nazbierať aspoň 50 podpisov.
Dať kontakt dobrovoľníkom na seba, na ktorý môžu zavolať.
Vziať letáky s hárkami a plagát a rozdeliť ich pre jednotlivých dobrovoľníkov.
Zapísať údaje dobrovoľníka meno, priezvisko, email, tel. číslo a ulicu a čísla domov,
kde dá pri podpisoch do ruky, oznam na dverách, do schránok leták a vyzbiera podpisy.
Spýtať sa koľko bytov je v danom vchode.
Zapísať následne údaje dobrovoľníkov do systému.
Ponechať dva tri týždne dobrovoľníkovi na zber podpisov. Po prvom týždne prvý
kontaktný telefonát dobrovoľníkom, povzbudenie a zistenie informácií. Následne ho
osloviť.
Prevziať od neho podpisy, zapísať počet podpisov z jednotlivých vchodov do systému
a odovzdať ich svojmu vedúcemu.
Ostatné fakty:
Ak je to možné, mať so sebou mobil alebo tablet s pripojením na internet, alebo hneď
po získaní zberačov ich zapísal do systému, alebo zapísať večer po zohnaní dobrovoľníka
do systému.
Každý koordinátor vidí len tých dobrovoľníkov, ktorých sám zadal.
Koordinátor bude mať vlastné meno a heslo, pridelí mu ho materská organizácia.

