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Pogoji sodelovanja pri akciji Očistimo Slovenijo in podjetja
I. Akcija je prostovoljski projekt, kar pomeni, da za udeležbo ni zagotovoljenih
nagrad ali povračil stroškov, prav tako pa, kot vsako prostovoljstvo, terja od vas
nekaj dobre volje, ki se praviloma ob končanem delu podeseteri. Akcije se
udeležujete na lastno odgovornost.
II. Izpeljava akcije je izreden organizacijski in logistični zalogaj, ki vključuje široko
mrežo prostovoljcev, partnerskih organizacij in občin. Izvedla se bo vrsta aktivnosti z
različnimi specifikami po občinah itd. Da na terenu ne bi prihajalo do nesporazumov
in da bi bili na koncu vsi zadovoljni, vas prosimo za prijavo.
III. Absolutno podpiramo vsako družbeno odgovornost in korporativno prostovoljstvo
podjetij, a menimo, da prava družbena odgovornost zajema široko podporo
organizacij in projektov tudi z vidika dolgoročnosti obstoja le-teh. Ker društvo nima
fiksnega vira financiranja, na projektu pa poleg množice prostovoljev že več
mesecev delamo tudi zaposleni v društvu, se nam zdi prav, da gospodarski subjekti
naše napore podprete s kritjem stroškov za organizacijo. Le tako bomo lahko tudi v
prihodnje ostali aktivni.
Število zaposlenih, ki se
udeležujejo akcije SKUPAJ

Finančni prispevek za organizacijo
v evrih (brez DDV)

do 20 zaposlenih
med 20 in 50 zaposlenih
več kot 50 zaposlenih

250,00
650,00
1.050,00

IV. V primeru, da smo z vami že partnersko, donatorsko ali sponzorsko povezani
strošek za organizacijo za vas odpade.
V. S prijavo na akcijo bomo za vaše zaposlene na terenu celovito poskrbeli. Z vami
bo stopil v stik občinski koordinator in vam podal predlog, kje bo vaše območje
čiščenja oziroma katero drugo aktivnost bi lahko izvedli ter kje. V primeru čiščenja
boste z naše strani opremeljeni z rokavicami in vrečami, prav tako bo poskrbljeno za
odvoz odpadkov z dogovorjenih mest. Za interno organizacijo, informiranje, prevoz,
malico in ostala okrepčila poskrbite sami.
VI. Za vaše interno komuniciranje je na voljo promocijski material, ki ga najdete
tukaj. Vabimo vas, da ga prosto uporabite.
Hvala, ker nam pomagate premikati meje. Za nova sodelovanja smo vedno odprti.
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