Verejná zbierka „Zo srdca deťom " IV. ročník

rada mládeže
žilinského kraja

STAŇ SA ZODPOVEDNOU OSOBOU PRE KONANIE
VEREJNEJ ZBIERKY VO VAŠOM MESTE, OBCI, ŠKOLE

Kto to môže byť?
Osoba, ktorá má min. 18 rokov . Výhodou je, ak má už skúsenosť s organizovaním verejnej zbierky. Ak nemá, naučí sa.
V ktorých mestách sa bude konať verejná zbierka?
V mestách a obciach v Žilinskom kraji
( nesmie sa konať vo verejných dopravných prostriedkoch a na ich staniciach, v lôžkových zdravotníckych zariadeniach,
v pohostinstvách a zábavných miestnostiach a v predajných priestoroch obchodov)
Kedy sa môže konať:
Zbierka predajom predmetov sa bude uskutočňovať v dvoch základných fázach:
1. fáza predaja bude od 19.marca -25. mája 2012
2. fáza predaja bude od 1. októbra -15. novembra 2012
Je možné prihlásiť sa obidve fázy. Na 1. fázu sa prihlasuje najneskôr do 19. marca,
na 2. fázu do 15. septembra.
Ako sa môže konať:
- predaj predmetov - za 1 €
- vyberaním do uzavretých pokladničiek
- poukázaním na účet
- zasielaním SMS ( tvar DMS správ na číslo 877 bude dodaný neskôr)
Aké úlohy čakajú zodpovednú osobu?
- nájsť si čas na stretnutie so zástupcom Rady mládeže Žilinského kraja, príp. regionálnym koordinátorom.
- osloviť mladých ľudí zo škôl a organizácií, ktoré budú konať zbierku (niektorí musia mať nad 18 rokov)
- podať im všetky informácie o postupe konania zbierky (menovky, miesta zbierky, spôsob, prevzatie a odovzdanie a pod.)
- odovzdávať im predmety predaja a ostatné náležitosti, ktoré počas zbierky majú pri sebe.
- každý deň od zbierajúcich zozbierať zapečatené pokladničky a pod.
- uskladniť pokladničky so zbierkou
- zozbierať menovky, poverenia.
Ako dlho bude zbierka trvať?
Zbierka v každom meste by mala trvať v čase 19.marca – 25.novembra 2012( podľa fáz) min. jeden deň podľa osobného
rozhodnutia.
V prípade otázok volaj 0908965002, píš: v.bajzova@rmzk.sk alebo ciernikova@rmzk.sk
PRIHLÁŠKU vyplníte tu:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDMzOHFUbnBwa0tUSjZUWDZXYWpONlE6MQ
POŠLITE najneskôr na 1 fázu do 15. marca 2012
Po prihlásení Vám pošleme možnosti výberu predmetov, ktoré budú v prvej fáze zbierky k ponuke ( medovníky
s veľkonočným a jarným motívom, náramky, prívesky na mobil) .

*******************************************************************************************************
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