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Jak uvařit dobrou bronťárnu…

Ahoj organizátoři!

Na následujících řádcích se ve zkratce dozvíte, co vše můžete udělat, aby vaše brontosauří akce byla co nejchutnější a
nejšťavnatější  a zvládli  jste ji  upéct se vším všudy. Některé ingredience jsou nutné, protože bez nich by to prostě
nedrželo pohromadě a nedalo se to jíst, jiné jsou spíš na dochucení a vylepšení základního receptu. Ingredience „na
přilepšenou“ se nebojte si vyžádat, ať to vám i vašim účastníkům chutná!

Pokud by vám použití  jakékoliv  přísady nebylo  jasné nebo jste  chtěli  s vařením pomoci,  kontaktujte  nás  (Trojku)
na orchis@brontosaurus.cz nebo napište či zavolejte podle toho, co potřebujete řešit konkrétnímu člověku z Trojky
(aktuální kontakty jsou na webu Orchisu www.orchis.brontosaurus.cz).

Příprava na vaření bronťárny

Nutné ingredience při přípravě akce

Požádejte o schválení akce – Napište Trojce (vedení Orchisu) na mail  orchis@brontosaurus.cz nejpozději tři
týdny před akcí (ale radši dříve!).  Vzorový formulář najdete na webu Orchisu. Je to důležité kvůli našemu
přehledu i kvůli dostatku času vám pomoci se vším důležitým (třeba s propagací akce, rozpočtem a dotacemi,
pojištěním organizátorů ap.). Nepropagujte také prosím své akce před tím, než nám dáte vědět.

Kontaktujte hospodáře Orchisu – Účetnictví vaší akce bude přebírat hospodář Orchisu (či  hospodářka ;)),
proto na něj buďte hodní a včas s ním řešte rozpočet, žádosti o dotace, zálohy, paragony,… Určitě se vám to
vyplatí! Nemusíte mu psát všichni, stačí, když ho kontaktuje váš hospodář akce. 

Dejte vědět, pod kým akci pořádáte – Rozhodli jste se svou akci pořádat pod naší organizací, dejte to okolí
vědět! Umístěte na svůj web logo Orchisu, odkaz na náš web nebo na web Brontosaura, používejte jméno
našeho  článku  ve  své  propagaci.  Budete  mít  za  sebou  dobré  jméno  organizace  s dlouholetou  tradicí
dobrovolnické práce a péče o přírodu a památky.

Připravte  si  dokumenty na  akci  –  Organizátora  nic  nepřekvapí.  Připravte  si  dopředu  všechny  potřebné
dokumenty, které od účastníků potřebujete podepsat (zejména pak prezenční listinu a poučení o  bezpečnosti
při práci a programu). Máme je pro vás k dispozici my nebo koordinátoři programů AP, APam a PsB1. 

Na přilepšenou

Efektivní  propagace –  Aby  vaše  snaha  nepřišla  vniveč,  potřebujete  svou  akci  naplnit  těmi  správnými
účastníky! Můžeme vám v tom pomoci. 

 Zajistíme  zveřejnění  na  webu  Hnutí  Brontosaurus  v kalendáři  akcí.  Potřebné  údaje  nám pošlete
v žádosti o schválení. 

 Zveřejníme vaši akci na webu Orchisu. 
 Pokud  vaše  akce  svým  zaměřením  spadá  pod  programy  AP,  APam  nebo  PsB,  kontaktujte

koordinátory na kanceláři Hnutí, rádi vám s propagací pomohou i jinak :) A nebo řekněte nám a my
jim napíšeme.

Sklad  je  vám  k dispozici –  Spoustu  věcí  nemusíte  na  akci  kupovat,  když  víte,  kde  si  je  půjčit.  Hrnce
do kuchyně,  kancelářské  potřeby,  sborníky  her  nebo  pálavy  –  náš  skladník  má  přehled.  A  když  to  mít
nebudeme, tak vám aspoň zkusíme poradit, kde to sehnat. 

Sledujte své peníze – Nechce se vám ve vašem návrhu rozpočtu stále škrtat? Existují tabulky, které spoustu
věcí spočítají za vás. Pár takových máme, třeba vám ušetří práci. 

1 AP – Akce Příroda, APam – Akce Památky, PsB – Prázdniny s Brontosaurem = programy realizované přes kancelář Hnutí Brontosaurus
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Garant  poradí –  Netroufáte  si  sami  zorganizovat  akci?  Nebo  se  chcete  jenom  poradit  o  náročnějším
programu? Můžeme vám dohodit zkušenějšího organizátora, který vám akci pomůže patřičně dochutit, ale
nepřesolit. 

Už se to vaří, peče, smaží a jí!

Nutné ingredience při realizaci akce

Nechte si vše podepsat – Hned na začátku akce si od účastníků nechte podepsat prezenční listinu a poučení
o bezpečnosti při práci a programu (které taky nezapomeňte provést!). Budete tak právně chráněni, kdyby se
stala nějaká nehoda, a také na to později nezapomenete. 

Dejte vědět, pod kým akci pořádáte i na akci – Nebojte se šířit brontosauří myšlenky! Můžete mít na sobě
tričko Orchisu nebo Hnutí Brontosaurus, můžete vyvěsit brontosauří vlajku do místnosti na spaní, nebo třeba
rozdat  pozvánky  na  další  akce,  nálepky,  letáčky,  placky,…  Propagační  materiály  Brontosaura  si  můžete
domluvit  a  vyzvednout  na kanceláři  v Brně  nebo  se  domluvit  na zaslání  poštou,  ty  orchisí  máme my :).
Pozvěte účastníky na své další akce nebo na akce svých kamarádů, ať je vidět, kolik toho dohromady děláme.

Máme plné břicho, a co dál?

Nutné ingredience po ukončení akce

Odevzdejte vyúčtování hospodáři  Orchisu  –  Nezapomeňte vše  správně spočítat  a  do tří  týdnů odevzdat
vyúčtování akce hospodáři Orchisu. Nebojte se nás taky včas kontaktovat, pokud budete potřebovat v  rámci
vyúčtování s čímkoliv pomoct, a to raději dříve než později.

Odevzdejte prezenční listinu a bezpečnost práce – Předejte nám také vše, co jste si na akci nechali podepsat.
Vše  to  bezpečně  uložíme,  účastníky  za  vás  zavedeme do  BISu2.  Nebudete  tedy  mít  žádné  další  starosti
s administrativou.

Vraťte materiál na sklad – Pořádek dělá přátele. Pokud nám vrátíte materiál zpět nejlépe ve stejném nebo
lepším stavu, rádi vám ho zase příště půjčíme. Klidně se na vrácení domluvte se skladníkem již při půjčování,
aspoň vám nebude doma dlouho překážet.

Dejte nám vědět, jak se vám akce povedla – Uvítáme od vás pár fotek z akce a pár vět o tom, jak se vám akce
povedla a kolik jste toho zvládli udělat pro přírodu, památky či lidi. Napište nám také, kolik vám práce zabrala
člověkohodin (tj. počet lidí x počet odpracovaných hodin na akci), potřebujeme to do statistiky ;).

Na přilepšenou (pro víkendovky, pro tábory s dotacemi nutná přísada…)

Zpětná vazba od účastníků – Pokud se chcete dozvědět, jak se účastníkům akce líbila, není nic jednoduššího,
než se jich zeptat. Na akci na to ale občas nebývá čas a prostor a navíc je někdy lepší nechat zážitky trochu
uležet.  Po  akci  můžete  využít  brontosauří  online  dotazníčky  ke  zpětné  vazbě.  Najdete  je  zde:
http://brontosaurus.cz/zpetna-vazba, přístupové údaje vám rádi zašleme :).

Závěrečná zpráva z akce – Po akci je dobré se ohlédnou a zhodnotit, co se povedlo či nepovedlo, co bylo
originální  a  co  třeba  příště  udělat  jinak.  Pomoct  vám  v tom  může  formát  online  závěrečné  zprávy  na
http://brontosaurus.cz/zaverecna-zprava. Zpráva o vaší akci se pak také lépe uchová dalším generacím a i vy
se k ní snáze můžete vrátit při dalším organizování.

A máme hotovo :) MŇAM!

Přejeme hodně povedených akcí a skvělých zážitků při organizování ;).
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