
Možnosti	  spolupráce	  s	  ASROW,	  o.z.	  

	  

Pozrite	  sa,	  či	  máte	  možnosť	  zabezpečiť	  niektorú	  z	  uvedených	  činností,	  alebo	  ju	  zabezpečiť	  za	  

cenu	  nižšiu	  ako	  je	  trhová	  cena.	  	  

Ak	  Vás	  nič	  neoslovilo,	  ale	  máte	  vlastný	  nápad	  na	  spoluprácu,	  kontaktujte	  nás.	  

	  

	  

• Priestory	  pre	  školu	  -‐	  môžem	  pomôcť	  s	  hľadaním	  budovy,	  viem	  sprostredkovať	  kontakt	  na	  

prenájom	  vhodných	  priestorov,	  kde	  by	  bola	  umiestnená	  škola,	  alebo	  pozemok	  pre	  

postavenie	  takejto	  budovy.	  

• Pedagógovia	  pre	  školu	  -‐	  poznám	  skvelých	  pedagógov,	  ktorý	  sa	  budú	  radi	  podieľať	  na	  

založení	  školy	  a	  chceli	  by	  v	  nej	  v	  budúcnosti	  pracovať.	  Pošlite	  nám	  ich	  kontakt	  a	  my	  im	  

predstavíme	  projekt	  školy.	  

• Fundraising	  	  

-‐ Mám	  tip	  na	  firmu/jednotlivca,	  ktorý	  by	  mohol	  finančne	  podporiť	  projekt	  školy	  alebo	  

s	  kým	  sa	  dá	  nadviazať	  iná	  spolupráca	  v	  oblasti	  fundraisingu.	  

-‐ Mám	  skúsenosti	  s	  fundraisingom	  (zháňaním	  peňazí	  pre	  neziskovú	  orgranizáciu)	  alebo	  

viem	  sprostredkovať	  kontakt	  na	  osobu,	  ktorá	  je	  ochotná	  v	  danej	  oblasti	  pomôcť.	  

-‐ Pracujem	  v	  spoločnosti,	  ktorá	  poskytuje	  finančné	  dary	  organizáciám,	  v	  ktorých	  sa	  

zamestnanec	  venuje	  dobrovoľníckej	  činnosti.	  Mohol/la	  by	  som	  touto	  cestou	  získať	  

pre	  škôlku/školu	  finančné	  prostriedky.	  

• Dobrovoľníctvo	  -‐	  pracujem	  v	  spoločnosti,	  ktorá	  podporuje/umožňuje	  svojim	  

zamestnancom	  na	  určitý	  čas	  platenú	  prácu	  pre	  neziskovú	  organizáciu.	  Môžem	  pracovať	  

ako	  dobrovoľník.	  

• Marketing	  a	  PR	  

-‐ Mám	  kontakty	  v	  spoločnosti,	  ktorá	  poskytuje	  PR	  a	  marketingové	  poradenstvo.	  Viem	  

pomôcť	  s	  propagáciou	  a	  tvorbou	  PR	  školy.	  

-‐ Pracujem/mám	  kontakty	  v	  médiách.	  Viem	  pomôcť	  so	  zverejnením	  článku	  

o	  projektoch	  ASROW,	  o.z.	  



-‐ Mám	  skúsenosti	  s	  písaním	  blogových	  článkov.	  Viem	  spracovať	  vybranú	  tému	  do	  

blogovo	  pútavej	  podoby.	  Viem	  poskytnúť	  školenie	  pre	  členov	  občianskeho	  združenia	  

na	  tému	  písania	  blogových	  článkov.	  

-‐ Pracujem/mám	  kontakty	  v	  tlačových	  službách.	  Viem	  pomôcť	  s	  tlačou	  propagačných	  

materiálov.	  


