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* zaproszenie do udziału w projekcie placówki
  ochrony zdrowia,urzędy, biblioteki itp. 
 

* przedstawienie schematu organizacyjnego
  i funkcjonowania najważniejszych założeń 
  projektu „NAPISZ LIST! - TULOV”
    
* przedstawienie celów oraz zadań związanych
   z przedsięwzięciem (solidaryzacja, jednoczenie
   społeczeństwa wraz z elementami terapii

* możliwość wpisania  projektu w kalendarz
  corocznych wydarzeń szpitala

IDEA
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* wyznaczenie z udziałem Fundacji Korona
  koordynatora oraz osób które będą 
  wspierały przedsięwzięcie.  

* zadaniem koordynatora oraz osób 
  wspierających będzie nadzorowanie oraz 
  organizacja samego projektu 

2 LIDER
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STRATEGIA 1
listy są wysyłane przez wolontariuszy do pacjentów 
i personelu medycznego innych miast

STRATEGIA 2
listy są wysyłane przez wolontariuszy do pacjentów 
i personelu medycznego danego miasta

STRATEGIA 3
listy są wysyłane przez pacjentów do innych placówek
ochrony zdrowia danego miasta

STRATEGIA 5
listy wysyłane są przez pacjentów do innych placówek
ochrony zdrowia innych miast

STRATEGIA 6
listy wysyłane są przez pacjentów do wolontariuszy

* koordynator projektu ustala z centralą 
  Fundacji Korona model działania projektu

#KORONA
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* koordynator projektu ustala miejsce
  dostarczenia listów przez mieszkańców.
  
* przykładem może być miejska biblioteka,
  na terenie której będzie znajdowała się  
  oklejona skrzynka.

4 MIEJSCE DOSTARCZENIA
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* koordynator projektu ustala z daną
  placówką medyczną miejsce dostarczania
  listów lub osobę, która je odbierała

5 MIEJSCE DOSTARCZENIA



6 KURIERZY

TULOV
#KORONA

* koordynator wyznacza kurierów,
  którzy zachowując  wszelkie procedury
  bezpieczeństwa będą odbierać listy ze 
  szpitali oraz wyznaczonych punktów
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7 DZIEŃ ODBIORU LISTÓW

* koordynator projektu wspólnie
  z kurierami ustala dzień oraz
  godziny odbioru listów

* ze względów organizacyjnych Fundacja 
  Korona rekomenduje aby dniem odbioru 
  był piątek 
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8 FACEBOOK

* koordynator projektu wraz z osobami
  wspierającymi jego działania zostaje
  dołączony do zamkniętej grupy na 
  portalu społecznościowym Facebook

* koordynator po uprzednim dołączeniu do 
  grupy otrzymuje status administratora
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9 ZESPÓŁ

* formowanie zespołu koordynującego
  projekt w danym  mieście. 
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10 ZNAJOMI

* koordynator zaprasza znajomych
  do grupy dedykowanej projektowi na
  portalu społecznościowym Facebook
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1011 MESSENGER

* koordynator zakłada dla wolontariuszy
  grupę na komunikatorze messenger 



TULOV
#KORONA

1012 WOLONTARIUSZE

* koordynator wybiera spośród członków
  grupy na portalu społecznościowym 
  Facebook osoby chcące brać udział
  w projekcie.
 
* w kolejnym etapie osoby te zostają
  dołączone do grupy na komunikatorze
  messenger
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1013 ZASADY

*koordynator przedstawia wolontariuszom
  opis projektu wraz z procedurami przygotowany
  na podstawie materiałów słowno graficznych 
  otrzymanych z centrali Fundacji Korona

* każdy z wolontariuszy biorących udział w projekcie
  otrzymuje niezmienny numer na cały czas trwania 
  akcji, który umieszcza w lewym górnym rogu listu 
  i prawym dolnym rogu koperty

* osoby dorosłe adresują swoje listy / kartki do 
  osób dorosłych, umieszczając je w białych 
  kopertach

* dzieci adresują swoje listy / kartki do dzieci, 
  a następnie umieszczają je w kopertach 
  kolorowych
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1014 ZASADY

* koordynator projektu nadaje 
  wolontariuszom numery według
  zasad i schematu projektu
    

nr wolontariusza

nr wolontariusza

KOPERTY DLA DZIECI

* koperty kolorowe (cała paleta barw)
* koperty białe z różnymi zdobienia
  (wstążki,naklejki,tasiemki, rysunki itd.).

KOPERTY DLA DOROSŁYCH

* koperty białe 
* można również napisać list i umieścić
  go w pięknej kopercie z papeterii jak
  również kolorowej, ale następnie całość 
  trzeba włożyć do koperty białej - to ważne 
  ponieważ odbiorca listów musi wiedzieć, 
  że list jest na pewno dla osoby dorosłej.
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* koordynator wyznacza miejsca, do których
   każdego tygodnia będą pisane listy
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141016 TWÓRCZOŚĆ

* wolontariusze piszą listy
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16141017 WYSYŁKA

* zebranie listów, wysyłka
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16141018 ZAPROSZENIE LIDERA

* zaproszenie koordynatora projektu 
   w danych mieście do zamkniętej grupy 
   na komunikatorze messenger, dedykowanej 
   liderom ze wszystkich miast na terenie 
   naszego kraju
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16141019 IMPORTANT

* PLACÓWKA OCHRONY ZDROWIA, KTÓRA WYRAZI 
  CHĘĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI OTRZYMA NIEZBĘDNE 
  MATERIAŁY PROMOCYJNE TAKIE JAK ULOTKI, PLAKATY 
  ITP., A INFORMACJA O JEJ PRZYSTĄPIENIU DO 
  PROJEKTU POJAWI SIĘ W MEDIACH 
  SPOŁECZNOŚCIOWYCH

* W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WOLONTARIUSZY 
  CHCĄCYCH SZYĆ MASECZKI, KOORDYNATOR 
  PROJEKTU NAPISZ LIST!-TULOV Z DANEGO MIASTA 
  WSPÓLNIE Z CENTRALĄ FUNDACJI KORONA MOŻE
  PODJĄĆ DECYZJĘ O DOŁĄCZANIU MASEK DO 
  PISANYCH LISTÓW

* JEŚLI TEN ETAP PROJEKTU SPOTKA SIĘ 
  Z POZYTYWNYM ROZPATRZENIEM, KOORDYNATOR 
  OTRZYMA SPECJALNE WYTYCZNE ABY ZACHOWAĆ 
  PROCEDURY OPRACOWANE PRZEZ FUNDACJĘ 
  KORONA
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