Нужна е помощ в управлението на МяСТО
МяСТО се управлява от членовете си – всеки допринася по различен начин: залепя
плакати, посещава събития, прави снимки за реклама, помага в администрацията, помага
организация на събития или в задачите на Управителната група. Предложения за допълнителни
събития или места за срещи са винаги добре дошли. Членовете са свободни да организират
събития, разяснителни срещи и работилници и да ги рекламират в списъка с предлаганите
услуги.

Помагане в управлението на МяСТО
•
•
•
•

Можете ли да разлепвате постери, разнасяте листовки, каните хора на събития?
Можете ли да помогнете по време на събитието, например с: печене на хляб, подреждане
на залата или мястото за среща, приветстване, и т.н.?
Имате ли идея за събитие, даващо важна информация, което вие може да организирате
за членовете на групата?
Може ли да помогнете с администрацията на Управителната група?

Ако може да отделите някой час от времето си или повече, ще се радваме да се свържете с нас.
Моля, пишете на следния имейл: miasto_...@tutanota.com
(името на имейла съдържа града/квартала, в който работи групата)

Постоянните ни нужди са:
•
•
•
•
•
•
•

домошно печен хляб (за събитията)
хора, които да правят кратки работилници и презентации за разясняване на идеята
МяСТО на потенциални нови членове
администрация с компютърни умения – отговаряща на въпроси на настоящи и бъдещи
членове и т.н.
идеи за събития и места за провеждането им
снимки за нашите новинарски писма и т.н.
хора, които да помагат с разгласяването на МяСТО – поставяне на постери и т.н.
помагачи в организиране на събития (вижте идеите по-долу).

Организиране на събития
Всеки член може да организира събитие или среща за членовете на МяСТО – просто
решете какво искате да правите, после го рекламирайте като “предлагане” в нашата директория.
При желание нашата администрация ще помогне с разгласяването му чрез пращане на имейл до
всички членове, FB или Twitter. Използвйте също безплатни сайтове.

Няколко идеи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тематични разходки: пролетни цветя, диви животни през лятото, фуражиране,
скициране, фотография
Летен пикник или барбекю в парк, градина или на плажа
Тематични вечерни събития: хоби, писане, народна музика и танци, етнически гозби
Практически занятия помогни-си-сам по бизнес, за стареещи роднини, отслабване и т.н.
Декориране, боядисване и гранидарски екип
Практически занятия по продаване в eBay, занаятчийски панаири, правене на уебсайтове.
Практически занятия: занаяти, био градинарство, храна, здраве и т.н.
“Дворна” разпродажба, продажба от багажниците на коли, размяна или подаряване
Женски събирания за поддържане на здраве и красота
Демонстрация и лекции за работа и хоби
Общи събития с друга МяСТО група
Вечери на киното и музиката
Mузикални изпълнения
Събития за творческа втора употреба - процес за преоразуваме на ненужни продукти и
изхвърлени предмети в материали и продукти от по-добро качество и добри за околната
среда.

ЕКИП ОТ ПОМАГАЧИ
•
•
•
•
•

(Хора, които отделят време, когато могат)

Помагачи при социални събития: организационна помощ, подреждане на зала,
приветстване на гостите, печене на хляб, сервиране, миене и т.н.
Приятели: поддържащи хората без интернет информирани; отговарящи на въпроси,
получени до поделен имейл; записващи търговията на хората, които нямат интернет
Рекламен екип: Рекламиране на МяСТО посредством табла за обяви, пресата, имейли,
сайтове, Twitter, FB и т.н.
Помагачи в администрацията
Имаме нужда от доброволци да се обаждат на членовете
За всички доброволци пишете на следния имейл: miasto_...@tutanota.com

Управителна група
Управителната група поддържа МяСТО активна и растяща с помощта на групи и
индивидуални членове. Членовете са добре дошли на срещи, вземащи участие в разговорите и
дискусиите и гласувайки по различни въпроси. В настоящия момент няколко членове
неофициално помагат в администрацията. Всякаква помощ е добре дошла.
Управителният екип и техните задачи в общи линии:
• Координатор: Оглавява срещите; подпомага Управляващия екип; посредничи;
разраства членството и разгласява идеята МяСТО (например, чрез представяне на МяСТО
на външни събития), изпраща новини и събития по имейл и т.н.
• Производител на директория: Събира информацията Търсене и Предлагане на
регистриралите се членове и я организира в директория.
• Помощник координатор: Организира и разгласява срещи на Управителния екип, прави
календар на срещите и води записки по време на срещите; циркулира записките до
Управителния екип за поправки, подрежда информацията в папки.
• Членски секретар: Приветства нови и потенциални членове и ги кани на срещи. Прави
им акаунти, дава им формуляра за търсене & предлагане.
• Организатор на събития: Организира и рекламира обществени събития, подпомаган от
Управителния екип и помагачите на събитието.

