TESTOVALI
JSME

PROČ TU
JSME?
Ve Žďáru
nad Sázavou žije mnoho lidí,
kteří jsou osamělí, unavení, cítí
se nepochopení a mají málo
příležitostí se setkávat.

n Cíl: získat ročně
celkem 400.000 Kč
n Základem kampaně
bylo testování našeho poslání
formou rozhovorů s lidmi, kteří
navštěvují naše centrum
n Kampaň zaměříme na živnostníky
a malé firmy ze Žďáru nad Sázavou
a okolí
n Máme vytipované firmy, pracujeme
na segmentaci vhodných dárců
n Zároveň navážeme na firmy, které
nám poskytly dar již
v minulém roce

XXX

Ženy s dětmi zůstávají většinu dne samy
doma, nemají k dispozici blízké členy rodiny,
cítí se nejisté, osamělé, ztracené, stejně
jako senioři bez svých blízkých trpí samotou,
pocity méněcennosti a nepochopením.
XXX

Nabízíme možnost místo únavy zažít
radost, místo osamělosti vzájemné
setkávání a sdílení společných
zážitků, inspiraci a odpočinek
v každodenním koloběhu
tisíce drobných
povinností.

Rodinné
centrum Srdíčko
je místem setkávání
nastávajících rodičů,
rodin s dětmi a seniorů
ze Žďáru nad Sázavou
a okolí, kteří u nás najdou
vzdělávací, volnočasové,
kulturní i poradenské
aktivity.

DOSAVADNÍ
VÝSLEDKY

V souvislosti
s kampaní se
podařilo získat:
n Jednorázové dary: 122.700 Kč
n Materiální podpora v hodnotě
35.000 Kč
Jednáme s velkou místní společností
o významném daru

Provozovatel: Kolpingovo dílo ČR z.s.

JAK
JSME SE
POSUNULI

n Testujeme
n Rozesíláme
dárcovský newsletter
v programu Ecomail
n Máme registraci na Darujme
n Upravili jsme webové stránky tak,
aby byly zajímavé nejen pro
návštěvníky, ale i dárce
n Rozumíme dárci
n Absolvovali jsme první osobní
schůzky se zástupci firem
o možné spolupráci

CO
PLÁNUJEME
DÁL

n Rozvíjet
komunikaci
s novými dárci
a pečovat o ty stávající
n Budeme více testovat a plánovat
jednotlivé kroky kampaně
n Kampaň naplno spustíme v listopadu
2021 metodou mail – mail – telefon
n Částku, kterou chceme získat,
rozdělíme do více kampaní
během roku
n Nebojíme se už velkých firem
a určení výše konkrétní částky

