Milý organizátore, milá organizátorko,
děkujeme Ti, že ses rozhodl*a uspořádat brontosauří víkendovku na pomoc přírodě a zařadil*a jsi ji do
programu Akce Příroda. Věříme, že naše spolupráce bude úspěšná, bude přinášet radost, pomoc daným
lokalitám i úsměvy na tvářích účastníků a účastnic.
Tento „dopis“ Ti má být pomocníkem při chystání a realizaci akce, abys na nic důležitého nezapomněl*a a,
pokud by se Ti nedostalo naší pozornosti nebo jsi něco nechápal*a, aby ses nebál*a ozvat.
Velmi krátce o programu AP
Program AP by měl být značkou smysluplné práce a skvělého zážitkového programu. Dlouhodobě
spolupracujeme s jednotlivými lokalitami a samozřejmě s vámi, našimi organizátory a organizátorkami.
Při chystání akce by ses měl*a zamyslet, jestli splňuje “tři základní pilíře” našeho programu. Jak konkrétně je
na víkendovce naplníš, je už na tvé fantazii i možnostech. Budeme rádi, když účastníci*ice budou odjíždět s
pocitem dobře odvedené práce, nadšení*y programem a také informováni*y o lokalitě, kde víkendovka proběhla.
Pilíři jsou:
1. Dobrovolná a smysluplná pomoc přírodě
2. Environmentální vzdělávání
3. Kvalitní zážitkový program
Pokud akci uspořádáš pod AP, má to samozřejmě své výhody. O Brontosauru je slyšet a lidé mají jasnou
představu o tom, co děláme. Pomůžeme Ti s propagací (třeba na facebooku) nebo s hledáním vhodné
lokality. Vždy se můžeš o čemkoli poradit s koordinátorem programu.
PŘED AKCÍ
Vyplň akci do BISu
Brontosauří Informační Systém (BIS) je první krok k tomu, jak nám dát vědět, že akci chystáš. Je to vlastně
velká databáze akcí, účastníků*ic i odvedené práce. Když vyplníš informace o chystané víkendovce a zaškrtneš
políčko „zveřejnit na webu“, akce se zobrazí v brontosauřím kalendáři na stránkách brontosaurus.cz.
Každý článek má svoje přístupové jméno a heslo, kterým se do BISu dostaneš. Když o něj požádáš svého
předsedu či předsedkyni, určitě Ti jej řekne nebo Ti pomůže akci do BISu zadat. Důležité je vyplnit termín, místo,
název,
kontakt a zatrhnout, že se víkendovka koná pod Akcí Příroda. Pokud přístup do BISu nezískáš, obrať se na
koordinátora AP.
Také prosím vyplň jména organizátorů či organizátorek a označ je jako organizátory. Je to nutné pro hromadné
pojištění za
způsobenou škodu. Nejzazším termínem je první den akce! Nezapomeň také, že alespoň jeden organizátor či
organizátorka
musí mít osvědčení organizátora (OvHB, OHB).
Informuj koordinátora
Když napíšeš na akce-priroda@brontosaurus.cz, jakou se chystáš uspořádat akci, koordinátor Ti zajistí
propagaci na facebooku (doporučujeme pro akci založit událost). Taky Ti pošle propagační materiály, zeptá
se, zda nepotřebuješ s něčím pomoct… prostě se o Tebe bude zajímat. Můžeš taky poprosit o nějakou
masovější propagaci (pokud se Ti nedaří sehnat účastníky*ice) nebo třeba o zapůjčení nářadí. Vše je ale potřeba
řešit včas! Čím dříve akci do BISu zadáš, tím spíše účastníky*ice seženeš.
Mozek
Ve velkém mozku se sdílí veškeré informace Brontosaura. Najdeš tu aktuality, důležité dokumenty k pořádání
akcí a spoustu dalších informací. K některým dokumentům se však dostaneš, jen pokud se přihlásíš. Uživatelské
jméno je brontosaurus a heslo Brontosaurus40.
NA AKCI
Akci si samozřejmě maximálně užívej a postarej se o to, aby si ji užili*y i účastníci*ice. Pokud Ti později přijedou
na další víkendovku, kterou pořádáš, je to ta nejlepší zpětná vazba, jakou si můžeš přát. Neměl*a bys však
zapomenout na tři věci:
Bezpečnost práce
Abys předešel*la nepříjemnostem, vysvětli účastníkům*icím pravidla práce s nářadím a zásady bezpečnosti.
Vyhneš se tím také právním nepříjemnostem, kdyby se doopravdy něco stalo.

Prezenční listina
Na tu určitě nezapomeň a nech ji vyplnit hned na začátku akce (kvůli pojištění) všechny účastníky*ice i
organizátory*ky! Získáš tak informace potřebné k vyplnění do informačního systému a také kontakty na všechny
účastníky*ice. Najdeš ji na mozek.brontosaurus.cz, ale koordinátor Ti ji také pošle poštou s propagačními
materiály, když budeš chtít (zeptá se Tě na to předem).
Informuj účastníky a účastnice o AP a Hnutí Brontosaurus
Je super, když účastníkům*icím řekneš, kdo zajišťuje akci, co všechno dělá HB a jak se mohou dále zapojit.
Koordinátor Ti rád pošle letáčky, brožury, nálepky, abys mohl vesele propagovat.
Foť
Pěkné fotky jsou hezkou vzpomínkou pro lidi, kteří se akce zúčastní i pro ty, kteří ji organizují a také je potřebujeme pro
propagaci HB a
do výstupů z projektů.
PO AKCI
Doplň informace do BISu
Je potřeba napsat seznam účastníků a účastnic, které máš v prezenčce. Prvoúčastníky*ice musíš přepsat z prezenčky,
neprvoúčastníky*ice najdeš podle jména v BISu. Veledůležitou informací jsou také odpracované hodiny. Za další
vyplněné kolonky budeme rádi, ale nejsou nutností.
BIS je ucelený seznam všeho, co se pod HB děje, získávají se z něj údaje pro statistiky, propagaci i pro
dotace na další roky pro jednotlivé články (takže je ve vašem zájmu si hlídat, že máte vše poctivě vyplněno).
Zjisti zpětnou vazbu
Na http://brontosaurus.cz/zpetna-vazba/ můžeš vytvořit formulář na zpětnou vazbu, kterou pošleš účastníkům*icím,
abys věděl*a, co se jim na akci líbilo, a co do příště vypilovat. Přihlásit se můžeš buď pod univerzálním heslem
“vyplnto” nebo pod heslem vašeho článku, o které si můžete požádat. Formulář je provázaný s BISem, takže si můžeš
vybrat akci, na kterou chceš dotazník vytvořit. Ten automaticky obsahuje několik otázek týkajících se dobrovolnické
práce, v případě formuláře pro tábor obsahuje otázky k propagaci. Ostatní otázky si tvoříš sám*sama podle
programu a toho, co tě zajímá. Jako motivaci k vyplnění můžeš účastníkům*icím do formuláře nahrát odkaz na stažení
fotek z akce, který se zobrazuje po odeslání dotazníků. Doporučujeme také dotazník poslat co nejdřív po akci. Oboje
ti pomůže k tomu získat odpovědi od co nejvíce účastníků*ic. Nezapomeň, že cílem je dělat lepší akce, ne někoho
kritizovat. Proto se neboj zpětnou vazbu využít!
Pošli nám fotky
Fotky jsou „hmotným“ důkazem, že akce byla, a jsou velmi důležité pro celkovou propagaci HB i dotace.
Fotky (stačí výběr těch nejlepších) můžeš poslat přes email nebo třeba přes uschovna.cz. Budeme rádi, když
připojíš taky pár slov o tom, jak se akce povedla.
Přejeme, ať se akce vydaří!
Za Akci Příroda

Adam Schejbal
akce-priroda@brontosaurus.cz
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