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posílíme brontosauří komunitu 
rozšíříme povědomí o naší činnosti mezi další lidi 
členství novým lidem přinese sounáležitost s hnutím, vztah i lepší kontakt
zapojování lidí vede k novým organizátorům a tahounům
množství členů ukazuje kolik lidí za hnutím a naší vizí stojí
více členů znamená silnější organizaci před donory i veřejností
zveme do organizace, za kterou všichni stojíme

Milí organizátoři a milé organizátorky letních táborů, 

V rukou držíte komunikační manuál, který je pro vás průvodcem v komunikaci aktivit a činnosti
Hnutí Brontosaurus účastníkům vašich akcí. 
Když jsme společně se zástupci článků na Valné hromadě snili o tom, jaký by měl být Brontosaurus
za pár let až bude slavit 50. výročí, velkým společným přáním bylo, abychom rostli a aby o nás
široká veřejnost měla povědomí. Pojďme tomuto přání společně naproti. Protože když nebudeme
říkat kdo jsme a co děláme, když nebudeme lidi zvát, aby se stali součástí Hnutí, o naší bohulibé
činnosti bude pramálo kdo vědět a naše činnost se bez přílivu nových lidí stane neudržitelná. 
Abychom vás v šíření dobrého jména Hnutí povzbudili a dodali vám odvahu, sepsali jsme tento
krátký manuál, který vám v tom doufejme může pomoct. 

Pořádáš letní akci, tábor nebo víkendovku? Určitě stojí za to účastníky vtáhnout do činnosti Hnutí.
Jak na to? Jednoduchým představením toho co děláme, pozváním na další akce a nabídkou
členství. 

Proč je to důležité? 

Jak na to? 

Pověz kdo jsme 
a co děláme 

Pověz 
o příležitostech k

zapojení v HB

Pozvi ke členství 
v HB



Povídejte o konkrétních příkladech, kde Brontosaurus pomáhá nebo pomáhal. Zaměřte se na to
podstatné z naší činnosti, čímž je dobrovolnictví pro přírodu a památky a práce s mládeží. Není
cílem demonstrovat celou paletu brontosauří činnosti, ale nadchnout příběhy z Hnutí či nejlépe
přímo těmi vašimi. 
      Povězte o svém působení, vyprávějte svůj příběh o péči na lokalitě, povězte o aktivitách vašeho
článku. 

Ve zkratce: co je Hnutí Brontosaurus a co dělá: 
Chceme svět, ve kterém lidé nejsou lhostejní ke svému okolí, respektují a ctí přírodu a kulturní
bohatství a společně o ně pečují. Proto sdružujeme mladé lidi a dáváme jim příležitost udělat něco
dobrého, bavit se, rozvíjet se a růst a zároveň přitom pomáhat světu kolem nás. 
Hnutí Brontosaurus propojuje smysluplnou dobrovolnickou práci se zážitky a zkušenostmi na celý
život. Máme téměř padesátiletou tradici, viditelné úspěchy, jasné cíle a více než 1 000 hrdých
členů, kteří za ním stojí. Každoročně vyrážíme s dobrovolníky kosit orchidejové louky, sázet
stromy, opravovat hrady nebo třeba stavět školu v Himálajích. 

Kdo jsme a co děláme

Příklady z činnosti Hnutí Brontosaurus

Zřícenina hradu Lukov 
Zříceniny kdysi slavného hradu Lukova na úpatí Hostýnských vrchů se díky neúnavné
práci generací brontosaurů opět probudily k životu. Na záchraně jednoho z největších
moravských opevnění pracujeme od roku 1983. I díky práci našich dobrovolníků získal
Lukov titul Památka roku 2016. 

Ekocentrum Hodonín
Brontosauři pomáhali Centru ekologické výchovy Dúbrava zvelebit zanedbanou zahradu
tak, aby sloužila jako živá učebna pro děti. Vysadili jsme stovky keřů a stromů do živých
plotů, modelu lužního lesa a arboreta, přispěli k vybudování ukázkových biotopů –
mokřadu, stepi, vápencové skály a dalších. 

Značení turistických tras na Ukrajině 
Dobrovolníci z Česka a Ukrajiny spolupracovali při rozvoji šetrné turistiky v
Podkarpatské Rusi. Každoročně jsme značili desítky kilometrů turistických tras kolem
Koločavy a Volovce.  



Vydat se na další akce 

Pozvěte účastníky na další akce, jarní či podzimní víkendovky a letní tábory. Všechny akce jsou
přehledně zveřejněné na webu brontosaurus.cz. Pokud vy sami nebo váš článek pořádá akce, na
které je můžete pozvat, neváhejte. Osobní doporučení je tím nejlepším, které můžeme účastníkům
předat. 

Motivujte k účasti na celohnuťovských velkých akcí, které nabízí setkání s dalšími lidmi napříč
Hnutím a nakouknutí do dalších činností a příležitostí, které se v Hnutí dějí. Takovými akcemi je
Potáborový festival v září - setkání všech účastníků letních akcí a příznivců Hnutí plné koncertů,
dobrovolnické práce, workshopů a setkávání. A organizátorské setkání Refresh v prosinci, které
nabízí prostor pro realizaci zkušeným organizátorům a inspiraci a nové možnosti pro organizátory
začínající. V obou případech opět nejvíce zapůsobí, když se na akce vydáte vy organizátoři a
nezkušené účastníky vezmete s sebou. 

Jaké jsou příležitosti k zapojení 

Pro účastníky pobývající v Brně nebo v Praze může být
také zajímavá možnost klubových večerů, které se od
podzimu do léta pravidelně konají. Nabízí jak řadu
zajímavých témat na přednáškách a workshopech, tak
příležitosti k neformálnímu setkávání na společných
srazech. 

Zapojit se do organizování akcí 

Zkušenější účastníky může zaujmout nabídka vzdělávání a zapojení do organizování akcí. Na webu
brontosaurus.cz/zapoj-se je přehled aktuálních příležitostí pro zapojení do organizátorských týmů
či krátkodobých aktivit. Na webu organizator.brontosaurus.cz najdou účastníci rozcestník na
organizátorské kurzy, které Hnutí nabízí. Na kurzech získají účastníci znalosti, zkušenosti a
kvalifikaci pro pořádání vlastních akcí.

Motivujte k účasti na celohnuťovských velkých akcí, které nabízí setkání s dalšími lidmi napříč
Hnutím a nakouknutí do dalších činností a příležitostí, které se v Hnutí dějí. Takovými akcemi je
Potáborový festival v září - setkání všech účastníků letních akcí a příznivců Hnutí plné koncertů,
dobrovolnické práce, workshopů a setkávání. A organizátorské setkání Refresh v prosinci, které
nabízí prostor pro realizaci zkušeným organizátorům a inspiraci a nové možnosti pro organizátory
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O nové lidi jako otevřená organizace stojíme 
Členstvím lze vyjádřit podporu naší organizaci, našim cílům i akcím (jako byla ta vaše)
Členové jsou pro nás důležití - víme, že za námi stojí tolik a tolik lidí 
Členům nabízíme různé výhody
Členům posíláme informace o důležitých akcích a jsme s nimi v osobnějším kontaktu 

Čím oslovit, když někomu nabízíte členství? 

Přidat se k činnosti základního článku

Pro váš článek jsou účastníci akcí obrovskou příležitostí, jak zapojit do toho co děláte další lidi a dát
jim možnost vedle vás růst a učit se. Zvěte účastníky na vaše další akce, nebojte se jim dát
zodpovědnost, buďte s nimi v kontaktu a zapojujte je do toho co děláte. Jednou z nich možná
budou vaši nástupci, kteří převezmou organizování vaší akce nebo činnost článku a umožní tak
pokračování vaší činnosti. 

Pozvěte ke členství osobně, udělejte to hned na akci. Vysvětlete proč o ně jako o členy stojíme.
Povězte, co jim členství přinese jaké ze členství plynou povinnosti. Nabídku členství můžete
následně připomenout v meilu po akci (spolu s přihláškou z webu). 

Pozvěte účastníky ke členství

Účastníky můžeme oslovit ke členství v našem základním článku. Toto členství je tedy pro ty, kteří
k němu chtějí patřit a pečujete o ně v článku vy. Členský příspěvek platí přímo vašemu článku či
klubu, hlasují na vaší valné hromadě a mohou dle vaší libosti dostávat další servis. 
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Zatímco volné členství je pro ty, co neví ke kterému článku nebo klubu se přidat nebo se nechtějí
vázat ke konkrétní partě. Členové jsou registrovaní přímo pod ústředím, které o ně pečuje a členský
příspěvek platí na účet: 2100070590/2010 (do zprávy uvést jméno).

Členství platí vždy do konce kalendářního roku, po novém roce je potřeba si jej obnovit uhrazením
členského poplatku. Výše členského poplatku je 100 Kč do 26 let a 350 Kč nad 26 let. 

Členský příspěvek může být uhrazen i jako součást účastnického poplatku, jen je třeba platbu pak
v účetnictví zaúčtovat rozděleně (účastnický poplatek snížený o členský příspěvek jako jednu
položku a členský příspěvek jako druhou.)

Slevy na akce 
Slevy na Evropskou kartu mládež 
Slevy v eshopu Hnutí
Newsletter s novinkami z Hnutí 
A další. 

Členské výhody 

Souhlas s programovými cíli Hnutí
Brontosaurus (viz dále)
Uhrazení ročního členského příspěvku

Členské povinnosti 



Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k
zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi ní a
člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku. Zajímat se o
problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory druhých lidí hledat jejich
řešení. Podporovat zdravé snahy usilující o odklon od konzumního způsobu života. Dávat si
navzájem radost. V tomto duchu pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce. Pomáhat zejména
mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.

Děkujeme vám, že s námi pořádáte akce a pomáháte nám budovat silnou brontosauří komunitu! 

Programové cíle Hnutí Brontosaurus

Byl vám komunikační manuál užitečný? Chybí vám v něm některé informace? Svoje podněty
můžete psát na akce-priroda@brontosaurus.cz. 


