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Ďakujeme Ti za odvahu zorganizovať si vlastnú zbierku na pomoc omamám a deťom zo znevýhodneného
prostredia. Vyzbierané peniaze použijeme na ďalší rozvoj programu, zamestnanie nových omám a ich
vzdelávanie, aby mohli čo najlepšie pomáhať deťom v ranom veku.
Spísali sme pre Teba pár praktických tipov, ako na to. Držíme palce!

Prečítaj si o programe Omama, aby si vedel/a odpovedať na rôzne otázky v priebehu
zbierky.
Vytvor si krátky oslovovací text – čím osobnejší, tým lepší. Týmto textom oslovíš
svojich blízkych i vzdialenejších známych, priateľov či kolegov, aby Ťa v maratóne,
narodeninách, či len tak nakopli darom pre dobrú vec. Malo by to byť postavené na
Tvojom príbehu a motivácii (napríklad prečo bežíš práve pre omamy).
Darcovia by mali vidieť, ako sa s ich darom naloží. Mali by
mať pocit, že ich peniaze budú použité na konkrétnu vec.
Mnohých darcov osloví práve téma.
Podstatná je časová urgentnosť. V rámci oslovovania
nezabudni známym vysvetliť, že je nutné darovať teraz,
pretože zbierka je časovo obmedzená.
Dôležité sú aj vhodné fotky (v dobrej kvalite a súvisiace
s témou zbierky).
Môžeš k výzve, pre ilustráciu, pridať aj link na jedno z videí
o projekte, ktoré Ťa osloví.

Tip od zakladateľa Cesty von, Pala Hricu: Môžeš darcom dať i nejaký „benefit“.
„Ja som napríklad zverejnil mená podporovateľov na tričku, v ktorom som bežal. Mali tak
pocit, že bežia so mnou. Mnohí sa tešili a chceli tam byť.“

Za pár minút si vytvor výzvu na webe Darujme.sk, kde vložíš krátky oslovovací text.
Tu budú môcť darcovia prispievať.

www.cestavon.sk

Malá kopa pýta viac. Na začiatku, ešte pred oslovením známych, je dobré prispieť
prvým vlastným darom (suma nemusí byť vysoká). Pôsobí to motivačne, pretože
každý, kto výzvu uvidí už nebude prispievať na účet, kde svieti nula. Ľudia prirodzene
nasledujú iných. Ak povieš, že i ty si prispel, je to motivácia.
Priprav si databázu čo najviac kontaktov / mailov, ktorým oslovovací mail i s
odkazom na web pošleš. Funguje to tak, že čím viac adries oslovíš, tým väčší výnos
i zážitok to bude. Je to skvelý spôsob oživenia tvojich mäkkých väzieb. Komunikácia
by mala byť prirodzená, oslov ich teda spôsobom, akým spolu bežne komunikujete
(cez sociálne siete, Messenger alebo emailom).
Koho osloviť?
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Tip od Pala Hricu:
„Sú ľudia, ktorí peer-to-peer výzvu posielajú 20 ľuďom. Ja som ju posielal prvý rok 100
známym, druhý rok 200 a tretí 400. Miera konverzie bola okolo 40 % u všetkých, ale mal
som veľmi osobné oslovenie, môže sa to líšiť.“
„Pomohol osobný mail a následne 1-2 posty na Facebooku (v tomto poradí). Len samotný
FB by nefungoval. Ale ak už mám vďaka mailom prvú vlnu darov a všetkým darcom verejne
poďakujem, ďalší ľudia sa pridajú i cez FB.“

Oslov známych čo najosobnejšie, čiže v duchu: „Ahoj, Petra...“ (nie „Milí priatelia“).
Niekedy sa ľudia ostýchajú poslať osobný mail, ale funguje najlepšie. Ľudia to berú
naozaj osobne. Prekvapia ťa jednotlivé odpovede aj povzbudenia. Čím viac osobne
oslovených ľudí, aj tých, ktorých si dlhšie nevidel, tým väčší zážitok a nečakané
prepojenia. Uvidíš :)
www.cestavon.sk

Nezabudni na poďakovanie. Odporúčame každému jednému darcovi osobne ďakovať
a individuálne s ním komunikovať osobnými odpoveďami. Zaberie to nejakú chvíľu,
no je to vhodný čas na získanie osobných vyjadrení, ďalších rád a tipov.
Pripomeň sa tým ľuďom, ktorí prisľúbili podporu, ale ich dar neprišiel. Pristupuj
však k tomu naozaj citlivo, aby nemali pocit tlaku. Darovanie ma byt čistá radosť!
V priebehu výzvy môžeš znova osloviť ľudí, ktorých si kontaktoval/a na začiatku a
pochváliť sa tým, čo sa medzičasom podarilo vyzbierať. Zahrň do správy aj novinky o
vlastnej výzve či o našej organizácii. Popros priateľov o zdieľanie, foť sa (napr. ako sa
pripravuješ na beh) alebo označ tých, ktorí ťa už podporili.

Príklady mailov a príspevkov na sociálnych sieťach
„Vraví sa, že život začína po 40-tke. Ja som ju tento rok mal. A život sa snažím naozaj
užívať. Za to ale vďačím aj zázemiu, ktoré som mal ako dieťa. Zázemiu, do ktorého sa
človek narodí bez toho, aby si „mohol vybrať“. Mnohí toto zázemie ale žiaľ nemajú. Narodia
sa do generačnej chudoby a cesta z nej je ťažšia ako bežať Tvrďáka. Pomôžme spolu deťom,
ktoré majú len tú smolu, že sa narodia na okraji spoločnosti. Ja pre ne budem v sobotu
zdolávať prekážkový beh „Dobrého Tvrďáka“. Ich prekážky sú ale náročnejšie a vaša
podpora im môže pomôcť vyrovnať ich možnosti na štartovacej čiare do života. Vďaka!“
Libor
Maratón pre dobrú vec
"V deň svojich narodenín, 5. 5. 2019 budem bežať maratón v Prahe. Pobežím, aby som podporil projekt
Omama. Deti žijúce v generačnej chudobe tak môžu dostať šancu na lepší život. Budem Vám úprimne
vďačný, ak ma podporíte a namiesto fľaše či bonboniéry prispejete na dobrú vec.
Milí priatelia,
v nedeľu, 5. 5. 2019 pobežím maratón v Prahe a Vy môžete bežať so mnou.
Asi je to osud, keďže sa maratón beží v mojom rodnom meste, presne v deň mojich
narodenín. Namiesto narodeninových osláv chcem týmto behom podporiť dobrú vec.
Budem si veľmi vážiť, ak ma podporíte a prispejete na projekt Omama. Dáme tak spolu
šancu chudobným deťom na lepší život.
Ak sa narodíte do generačnej chudoby, veľmi pravdepodobne budete zle prospievať v
škole a následne máte len malú šancu úspešne sa uplatniť v pracovnom živote. Vaše deti sa
tak znovu narodia do biedy. Na Slovensku sa tento problém najvýraznejšie týka vylúčených
rómskych komunít. Výskumy ukazujú, že pripravenosť detí na školu a ďalšie štúdium stoja
na potenciáli, ktorý vzniká v kľúčovom období raného detstva (0-3 roky). Projekt Omama sa
zameriava presne na túto oblasť. Viac o projekte sa dozvieš TU."

Ak potrebuješ pomôcť či poradiť, ozvi sa na: barbora.noskova@cestavon.sk
Ďakujeme!

