Očekáváme, že i po skončení nouzového stavu se na nás dál budou obracet lidé, kteří potřebují
pomoci. Senioři nadále zůstávají ohroženou skupinou, školy stále nefungují v běžném režimu a
pomoc dobrovolníků je tedy i nadále potřeba.
Prostřednictvím naší webové aplikace si můžete sami vybrat, se kterou žádostí o pomoc chcete
pomoci. Jakým způsobem?
1. PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE

Přihlašovací údaje jsou:
jméno: dobrovolnik@munipomaha.cz
heslo: pomaham2020
Kliknutím na Přihlášení se dostane dovnitř aplikace.
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2. VÝBĚR ŽÁDOSTI O POMOC

Žádosti o pomoc, kterých se zatím nikdo neujal a je potřeba s nimi pomoci, najdete po rozkliknutí odkazu
Veřejné poptávky.

Otevře se seznam žádostí. V tuto chvíli Vám nejsou k dispozici žádné osobní údaje osoby, která
potřebuje pomoc, vidíte ale, v jaké lokalitě je pomoc potřeba a s jakou činností.

Po kliknutí na odkaz ve sloupečku Příjemce pomoci se vám otevře detail celé žádosti, kde se k ní můžete
přihlásit.
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Nevidíte v seznamu žádnou žádost o pomoc?

Znamená to, že všechny žádosti o pomoc jsou vyřízeny a v tuto chvíli není pomoc potřeba. To ale
neznamená, že se další den neobjeví další. Naopak, pravděpodobně se objeví velice rychle, proto
prosíme, po nějakém čase zkuste naši stránku opět zkontrolovat. Můžete se také stát součástí naší nové
facebookové skupiny MUNI pomáhá Dobrovolníci, kde bude o aktuálních žádostech informovat.
3. PŘIHLÁŠENÍ SE KE KONKRÉTNÍ ŽÁDOSTI O POMOC
Po rozklinutí vybrané žádosti o pomoc uvidíte její detail.
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V sekci REGISTRACE DOBROVOLNÍKŮ se k ní můžete přihlásit.
Je potřeba vyplit údaje: UČO, jméno, email, telefon

Po jejich vyplnění se přihlásíte kliknutím na tlačítko v pravém dolním rohu REGISTROVAT SE.

Aplikace vás požádá o potvrzení, že máte všechny údaje v pořádku zadány.
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Po odsouhlasení jste k vybrané žádosti o pomoc přihlášeni. O této skutečnosti je automaticky informován
pracovník Dobrovolnické centra, který Vás bude následně kontaktovat emailem, aby Vám předal kontakty
na příjemce pomoci a další pokyny.
A je to hotovo, můžete pomáhat!
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli prostřednictvím Masarykovy univerzity pomoci.
Webová aplikace koc.munipomaha.cz vznikla v průběhu posledních týdnů a neustále na ní pracujeme a
zdokonalujeme ji. Je rovněž výsledkem dobrovolnické činnosti a příkladem, že Vaše pomoc může mít
různý charakter. Chcete pomáhat jinak? Máte vlastní nápad nebo projekt, který chcete realizovat, ale
potřebujete zázemí? Napište nám na mail@munipomaha.cz. Budeme se těšit na spolupráci!
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