
	  

Zoznam	  užitočných	  služieb.	  

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.	  
	  

• Čistenie	  a	  leštenie	  linolea	  -‐	  snažíme	  sa	  prostredie,	  v	  ktorom	  sa	  hrajú	  deti	  	  udržiavať	  
v	  čistote	  a	  aby	  čo	  najdlhšie	  vyzeralo	  ako	  nové.	  Preto	  	  raz	  ročne	  pred	  začiatkom	  školského	  
roka	  realizujeme	  profesionálne	  čistenie	  linolea	  v	  našej	  škôlke.	  Ak	  máte	  firmu,	  ktorá	  danú	  
službu	  poskytuje,	  môžete	  nás	  podporiť	  poskytnutím	  tejto	  služby	  „pro	  bono“	  alebo	  za	  
výhodnejších	  cenových	  podmienok.	  Ak	  by	  ste	  naše	  aktivity	  chceli	  podporiť	  zakúpením	  
tejto	  služby	  pre	  nás,	  veľmi	  to	  uvítame.	  Hodnota	  tejto	  služby	  je	  1.000	  €.	  

• Starostlivosť	  o	  záhradu	  -‐	  v	  roku	  2016	  sme	  aj	  vďaka	  štedrým	  darom,	  príspevkom	  z	  2	  %	  
a	  získaným	  grantom	  zriadili	  pre	  deti	  nové	  ihrisko	  so	  záhradkou.	  S	  jeho	  údržbou	  nám	  
pomáhajú	  rodičia	  ako	  aj	  deti	  v	  rámci	  času,	  ktorí	  trávia	  v	  záhrade.	  Niektoré	  činnosti	  je	  však	  
potrebné	  realizovať	  odborne,	  alebo	  si	  vyžadujú,	  aby	  boli	  vykonávané	  pravidlne.	  
Strihanie	  stromov	  a	  kríkov	  -‐	  pracujete	  v	  záhradníctve,	  rozumiete	  sa	  strihaniu	  stromov	  a	  
kríkov	  alebo	  vlastníte	  spoločnosť,	  ktorá	  poskytuje	  záhradnícke	  služby?	  V	  záhrade	  sú	  
vysadené	  ovocné	  stromčeky	  a	  kríky,	  ktoré	  pre	  správny	  rast	  potrebujú	  každoročne	  
zastrihnúť.	  Poskytnutím	  tejto	  služby	  nám	  pomôžete	  udržiavať	  záhradu	  pre	  deti	  krásnu	  
a	  bezpečnú.	  
Kosenie	  trávy	  -‐	  bývate	  v	  byte	  a	  radi	  by	  ste	  relaxovali	  nenáročnou	  prácou	  v	  záhrade,	  alebo	  
Vás	  práca	  v	  záhrade	  jednoducho	  baví	  a	  máte	  dostatok	  času?	  Môžete	  nám	  pomôcť	  
s	  kosením	  trávy.	  

• Maľovanie	  v	  škôlke	  -‐	  pre	  udržiavanie	  hygienického	  prostredia	  v	  škôlke	  je	  potrebné	  
pravidelne	  realizovať	  maľovanie	  všetkých	  priestorov	  škôlky.	  Ak	  máte	  firmu,	  ktorá	  danú	  
službu	  poskytuje,	  môžete	  nás	  podporiť	  poskytnutím	  tejto	  služby	  „pro	  bono“	  alebo	  za	  
výhodnejších	  cenových	  podmienok.	  Ak	  by	  ste	  naše	  aktivity	  chceli	  podporiť	  zakúpením	  
tejto	  služby	  pre	  nás,	  veľmi	  to	  uvítame.	  Hodnota	  tejto	  služby	  je	  1.000	  €.	  

• Odporučenie	  škôlky	  -‐	  poznám	  rodičov,	  ktorých	  by	  mohla	  Vaša	  škôlka	  zaujímať.	  Prosím	  
pošlite	  nám	  kontakt	  na	  nich,	  e-‐mail	  alebo	  telefón,	  a	  my	  im	  predstavíme	  našu	  škôlku.	  

• Spestrenie	  programu	  pre	  deti	  -‐	  mám	  nápad	  na	  aktivitu,	  ktorou	  spestrím	  deťom	  
vyučovanie	  v	  škôlke.	  Napr.	  námet	  na	  prednášku	  o	  svojom	  povolaní,	  krúžok	  alebo	  
športovú	  aktivita,	  návrh	  spoločnej	  aktivity	  rodičov	  a	  detí.	  

• Fotenie	  detí	  -‐	  profesionálne	  fotím	  alebo	  viem	  sprostredkovať	  kontakt	  na	  profesionálneho	  
fotografa	  za	  výhodnejšiu	  cenu.	  

• Tvorba	  videa	  -‐	  mám	  skúsenosti	  s	  natáčaním	  a	  spracovaním	  videa	  alebo	  viem	  
sprostredkovať	  kontakt	  na	  osobu,	  ktorá	  sa	  tejto	  oblasti	  venuje	  profesionálne.	  



• Priestory	  pre	  novú	  škôlku	  -‐	  viem	  pomôcť	  s	  hľadaním	  priestorov	  pre	  novú	  škôlku	  alebo	  
viem	  sprostredkovať	  kontakt	  na	  vhodné	  priestory	  pre	  škôlku.	  

• Dobrovoľníctvo	  -‐	  pracujem	  v	  spoločnosti,	  ktorá	  podporuje/umožňuje	  svojim	  
zamestnancom	  na	  určitý	  čas	  platenú	  prácu	  pre	  neziskovú	  organizáciu.	  Môžem	  pracovať	  
ako	  dobrovoľník	  

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

viem	  sprostredkovať	  kontakt	  na	  osobu,	  ktorá	  je	  ochotná	  v	  danej	  oblasti	  pomôcť.	  
-‐ Mám	  tip	  na	  firmu/jednotlivca,	  ktorý	  by	  mohol	  finančne	  podporiť	  projekty	  

občianskeho	  združenia	  alebo	  s	  kým	  sa	  dá	  nadviazať	  iná	  spolupráca	  v	  oblasti	  
fundraisingu.	  

-‐ 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.	  

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

pomôcť	  s	  propagáciou	  a	  tvorbou	  PR	  škôlky.	  
-‐ Pracujem/mám	  kontakty	  v	  médiách.	  Viem	  pomôcť	  so	  zverejnením	  článku	  

o	  projektoch	  ASROW,	  o.z.	  
-‐ Viem	  sprostredkovať	  umiestnenie	  banneru	  škôlky	  na	  adekvátnom	  webe.	  
-‐ Mám	  skúsenosti	  s	  písaním	  blogových	  článkov.	  Viem	  spracovať	  vybranú	  tému	  do	  

blogovo	  pútavej	  podoby.	  Viem	  poskytnúť	  školenie	  pre	  zamestnancov	  a	  členov	  
občianskeho	  združenia	  na	  tému	  písania	  blogových	  článkov.	  

-‐ Môžem	  pomôcť	  s	  prispievaním	  a	  doporučeniami	  do	  diskusných	  skupín	  pre	  rodičov	  na	  
internete	  (www.modrykonik.sk,	  www.najmama.sk,	  www.mamaaja.sk	  ).	  

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

	  

	  


