Vytvoriť a uverejniť výzvu na ĽudiaĽuďom.sk je skutočne jednoduché!

Výzva je vlastne žiadosť o podporu, ktorú môžu žiadatelia (ľudia v núdzi,
aktivisti, mimovládne organizácie, ale i školy či talenty) uverejniť na
portáli ĽudiaĽuďom.sk a nájsť tak ochotných darcov priamo na internete

1.

Zaregistrujte sa na www.LudiaLudom.sk.
Zaberie Vám to len pár minút. V hornom rohu kliknite na
Registruj sa, vyplňte krátky formulár a odošlite ho.
Následne si vytvorte profil stlačením tlačidla vpravo
hore. Vyberte si formu a rolu Vášho profilu, teda či ste
fyzická alebo právnická osoba a či sa zaregistrujete ako
Darca, Príjemca alebo Overovateľ. Do Vášho profilu
doplňte niekoľko údajov o Vás.

2.

Teraz môžete pristúpiť k tvorbe výzvy. V ľavej časti
menu kliknite na Príjemca a na možnosť Vytvoriť novú
výzvu. Do formulára vpíšte text výzvy. Dbajte na
formuláciu viet, preklepy a chyby. Nezabudnite pripojiť
fotografie alebo prílohy, ktoré upútajú darcov a zároveň
zvýšia Vašu dôveryhodnosť.

3.

Toto je niekoľko rád pri tvorbe výzvy:
•
•
•
•

Vymyslite si výstižný názov výzvy, ktorým ju
odlíšite od iných výziev a zaujmete tak darcov.
Snažte sa porozprávať príbeh výzvy. Ľudia majú
radi príbehy, dobre sa čítajú a každý im rozumie.
Používajte zrozumiteľný jazyk. Predstavte si niekoho zo svojich známych a vety formulujte, akoby ste mu
rozprávali, prečo by mal podporiť práve Vás. Snažte sa Váš príbeh popísať výstižne, avšak nie príliš
komplikovane.
Spomeňte Vaše doterajšie úspechy. Pridajte pár viet o sebe či svojej organizácii a ľuďoch v nej. Zvýšite tým
svoju dôveryhodnosť.

4.

Na portáli www.LudiaLudom.sk uverejňujeme všetky výzvy, ktoré sú v súlade s Pravidlami portálu. Výzva musí mať
verejnoprospešný charakter a musí byť adresná. Každú výzvu pred jej zverejnením prečíta Administrátor, ktorý ju
schváli a následne je výzva publikovaná. Výzva by mala byť publikovaná najneskôr do 24 hodín. Aby ste zvýšili jej
šancu na úspech, nájdite si overovateľa, ktorý bude garantovať, že Vaša výzva je pravdivá. Môžete si vybrať niekoho
zo Zoznamu overovateľov, aleb aj navrhnúť vlastného. Malo by úsť o dôveryhodnú osobu z Vášho regiónu (starosta
obce, Váš lekár, miestny aktivita a pod.). Ak nás osloví e-mailom na info@ludialudom.sk, radi mu poskytneme bližšie
informácie.

5.

Nezabúdajte, že uverejniť výzvu je len prvý krok. Rozpošlite informáciu o zverejnenej výzve Vašim priateľom,
známym či kolegom a poproste ich, aby ju šírili ďalej. Využite na informovanie o výzve sociálne siete ako Facebook,
ale aj nástenky vo Vašom okolí. Verte, zaberá to.

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás na info@ludialudom.sk alebo 02/ 350 350 35

