MANUÁL

SLAVÍM NAROZENINY PRO ASISTENCI

Místo narozeninových dárků vyzvěte jednoduše lidi kolem sebe,
aby vám darovali několik hodin osobní asistence pro lidi s postižením.
Je to snadné, ukážeme vám krok za krokem,
jak založit narozeninovou výzvu.

Startujeme teď na: DARUJME.CZ
jděte na → AMBASADOR → VYTVOŘIT VÝZVU → PŘIHLÁSIT SE či
REGISTROVAT → NOVÁ DÁRCOVSKÁ VÝZVA → datum je automaticky
nastaveno, není třeba měnit → ORGANIZACE Asistence, o. p. s. → PROJEKT
„Pomozte a darujte hodiny osobní asistence“ → ČÁSTKOU napište libovolnou
cílovou částku, kterou si přejete vybrat, např. 5000 Kč → CHCI NAVÝŠIT můžete,
ale nemusíte využít → NAHRÁT VLASTNÍ OBRÁZEK NA POZADÍ můžete tento

nebo dle svého výběru (pamatujte jen, že fotku lze zveřejnit pouze se souhlasem
vyfotografovaných osob) → NÁZEV VÝZVY + SHRNUTÍ + PODROBNÝ POPIS je
na vás, co vymyslíte, nebo se můžete inspirovat našimi nápady na konci manuálu
→ VIDEO lze vložit třeba toto → VYTVOŘIT VÝZVU

A MÁTE HOTOVO!
Teď už jen pošlete výzvu do světa: e-mailem, facebookem, sms, instagramem…
(je dobré sdílet odkaz během měsíčního trvání výzvy opakovaně).

pokračování →

INSPIRACE
výzvu lze pojednat stručně jako například Vašek Tobořík
nebo s nadsázkou jako Erik a Michal:
NÁPADNÍK
NÁZEV Jaro, sláva! Tomu, kdo asistenci dává! SHRNUTÍ Rozhodl/a jsem se, že si
na své narozeniny udělám radost a daruji několik hodin osobní asistence
pro lidi s postižením. PODROBNÝ POPIS Pojď do toho se mnou!
NÁZEV Hurá, mám narozeniny! SHRNUTÍ Mám přání jediný – daruj asistenci!
PODROBNÝ POPIS (silná výzva): Podpoř lidi s postižením!

CO PODPOŘÍTE, ČEMU POMŮŽETE
Díky vám můžeme poskytovat osobní asistenci pro 150 lidí s tělesným
a kombinovaným postižením. Tato služba jim umožňuje žít život podle svých
představ, v přirozeném prostředí a věnovat se aktivitám, které si sami vyberou.
Dostupná osobní asistence znamená svobodnou možnost volby
způsobu života. Asistence zajišťuje potřebnou podporu doma
i v prostředí města, zaměstnání nebo třeba školy.

www.asistence.org / www.darujasistenci.cz

Potřebujete pomoci? Rádi Vám pomůžeme!
Kontaktujte Kateřinu Vítovou (tel. 724 031 271),
nebo Michala Prokšíka, (tel. 739 626 686).

