Doporučení pro nábor dobrovolníků v čase
pandemie
Co je potřeba?






Stručný text pro web (s čím je potřeba pomoci, proč, koho konkrétně hledáte, v jaké
frekvenci je třeba pomáhat, kontaktní údaje)
Univerzální post pro sociální sítě (stručnější – s čím je potřeba pomoci, kontaktní údaje) –
dopomoci si grafikou (například v programu www.canva.com), možné doplnit i krátkým selfie
videem s prosbou o zapojení veřejnosti
Leták/plakát (struktura stejná jako v případě postu pro sociální sítě)
Zvolit si ve svých řadách koordinátora dobrovolníků (kontaktní osoba pro nábor, vytvoří si
excelovou databázi, bude dobrovolníkům zadávat práci)

Kde všude je možné inzerovat?
Městské komunikační kanály
Obraťte se na městský úřad, který vám může pomoci (bezplatně) zajistit:







Sdílení výzvy na webu města
Sdílení výzvy na sociálních sítích spravovaných městem
Výlep plakátů na městské reklamní plochy
Možnost zanechat tištěné letáky v prostorách spravovaných městem (úřady apod.)
Prostor v hlášení městského rozhlasu, pokud jej město využívá
Pokud má městský zpravodaj flexibilní uzávěrku, zeptejte se na možnosti publikování výzvy i
na jeho stránkách

Frekventovaná místa ve městě:


Zajistěte výlep/zanechání letáků v prostorách frekventovaných míst (po domluvě obchody
s potravinami, večerky, obchody místních podnikatelů, lékárny, ordinace lékařů apod.)

Sociální sítě




Zveřejněte výzvu na vlastní FB (TW, IG…) stránce, případně také na centrální stránce
organizace.
Vyhledejte všechny relevantní neformální FB skupiny, kde se sdružují obyvatelé města a
blízkého okolí, lokálních spolků. Výzvu sami nasdílejte.
Oslovte osobnosti daného regionu (starosta, influenceři, novináři) a požádat je o sdílení výzvy
na jejich soukromých profilech.

Média



Vytvořte si seznam kontaktů na regionální a vybrané celostátní redakce (dostupné na
internetu) a zašlete jim text výzvy formou krátkého tiskového sdělení
Vzhledem k větší časové náročnosti při tvorbě databáze kontaktů můžete s žádostí o pomoc
oslovit tiskového mluvčího městského úřadu (klidně i se zajištěním celého mediálního pokrytí),
v případě velkých organizací také centrálu, jejíž PR tým kontakty již disponuje

Tento
materiál byl vytvořen v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo
projektu CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.

Specializované portály
Výčet specializovaných portálů na rekrutaci dobrovolníků, včetně specializovaných skupin na
sociálních sítích, naleznete zde: https://www.dobrovolnik.cz/z-dobrovolnictvi-aktualne/dobrovolnictviza-casu-podzimniho-koronaviru-v-cr
Doporučujeme také zaregistrovat se do formuláře organizace Skaut zde:
https://docs.google.com/document/d/1Qv2M56SLBL1QtNqHGMBy_eeuV2Jz9dVDLLdDNUmUb9U/edi
t#

Školy
Nebojte se oslovit střední a vysoké školy ve vašem regionu (v případě, že není potřeba zvláštní
kvalifikace dobrovolníka, je možné cílit na všechny studenty bez ohledu na obor). V případě potřeby
kvalifikované pomoci (cílení specificky na studenty sociální práce) požádejte o toto zacílení i školu.
Zkuste školy požádat o:




Vyvěšení výzvy na web školy
Sdílení výzvy na sociálních sítích školy
Hromadný mailing studentům (dle potřebného zacílení)

Tento
materiál byl vytvořen v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo
projektu CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.

