Dobrovoľnícke podujatie NAŠE MESTO 2019
Dobrovoľnícke práce na hrade Devín a v Antickej Gerulate v
Rusovciach - čistenie areálov národných kultúrnych pamiatok
- piatok 7. júna 2019
Hlavné mesto SR Bratislava spolu s Múzeom mesta Bratislavy sa už 4. rok zapojí do najväčšieho podujatia
firemného dobrovoľníctva na Slovensku organizovaného Nadáciou Pontis - NAŠE MESTO, ktoré sa bude
konať 7. - 8. júna 2019 v rôznych slovenských mestách.
V rámci celoslovenskej dobrovoľníckej akcie NAŠE MESTO 2019 sa prostredníctvom dvoch dobrovoľníckych
akcií Múzea mesta Bratislavy v spolupráci s magistrátom hlavného mesta na dvoch významných národných
kultúrnych pamiatkach - na hrade Devín a v areáli Antickej Gerulaty v Rusovciach - zapojí cca 165
dobrovoľníkov vrátane 55 vlastných dobrovoľníkov, zamestnancov Múzea mesta Bratislavy, magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy, GIB a BTB.
Dobrovoľníci vyčistia areály národných kultúrnych pamiatok od náletovej zelene, odpadkov, kamennej
sute, namaľujú drevené prvky v areáloch kultúrnych pamiatok s cieľom zatraktívniť prostredie a zvýšiť
bezpečnosť návštevníkov.
************
info o čase & prácach:
Aktivita 1. Hrad Devín: Čistenie časti areálu hradu Devín od náletovej zelene a odpadkov, kamennej sute,
maľovanie drevených prvkov
 piatok 7.6.2019, 9:00 - 14:00
Celkový počet dobrovoľníkov: 120 dobrovoľníkov (80 firemných + 40 vlastných dobrovoľníkov z hl. mesta):
Dobrovoľníci budú vykonávať práce:
- likvidácia náletovej zelene na murivách, chodníkoch a dlažbách areálu národnej kultúrnej pamiatky
- trhanie buriny, vyrezávanie kríkov na určených miestach
- odnášanie vyrezanej náletovej zelene na určené miesto
- vyzbieranie a prenášanie kamenej sute
- zbieranie odpadkov v areáli hradu
- zametanie chodníkov
- výsev trávnika, prenášanie zeminy
- natieranie drevených prvkov
- pomoc pri prácach archeologického výskumu
 Aktivita 2. Antická Gerulata v Rusovciach: Čistenie areálu Antickej Gerulaty od náletovej zelene, úprava areálu,
natieranie lavičiek a plota
 piatok 7.06.2019, 9:00 - 14:00
Celkový počet dobrovoľníkov: 45 dobrovoľníkov (30 firemných + 5 - 15 vlastných dobrovoľníkov z hl. mesta):
Dobrovoľníci budú vykonávať práce:
- likvidácia náletovej zelene na murivách a chodníkoch areálu národnej kultúrnej pamiatky
- trhanie buriny, vyrezávanie kríkov na určených miestach
- úprava trávnikov, dosádzanie a presádzanie kvetov
- odnášanie vyrezanej náletovej zelene na určené miesto
- vyzbieranie kameňov v areáli múzea a prenesenie na určené miesto
- úprava kamennej drte - hrabanie
- natieranie lavičiek (cca 20)
- natieranie plota (dĺžka cca 100 m)


ZABEZPEČENIE AKTIVÍT:



Koordináciu akcie za hl. mesto a komunikáciu s Nadáciou Pontis pre tieto akcie zabezpečuje Martina Tichá,
Oddelenie stratégie a projektov (martina.ticha@bratislava.sk, tel. 0903 985 938 ) spolu s Múzeom mesta
Bratislavy, akcie sa zúčastnia ako koordinátori dobrovoľníkov aj pracovníci MMB a GIB.



Aktivity budú odborne zastrešovať: Dr. Katarína Harmadyová, vedúca pracoviska Múzea mesta Bratislavy na NKP
Hrade Devín a Dr. Jaroslava Schmidtová z Múzea mesta Bratislavy - Antickej Gerulaty (tel. 0915 752 864), ktoré
určia práce a lokality, čo všetko je potrebné urobiť



Nadácia Pontis poskytuje pre zapojených dobrovoľníkov špeciálne dobrovoľnícke tričká s logom podujatia NAŠE
MESTO 2019. Dobrovoľníci budú mať biele tričká, koordinátori hnedé:
tričká – dobrovoľníci
tričká – koordinátori dobrovoľníkov

PUBLICITA - INŠTRUKCIE:


Nadácia Pontis zabezpečuje PR programu, mediálne pokrytie akcie po celom Slovensku a pod.

Viac informácií o podujatí http://www.nasemesto.sk/
MINÚTA PO MINÚTE NA SME.SK
 Denník SME bude na stránke www.sme.sk prezentovať Naše Mesto (7.6. od 9:00 do 19:00) vo
formáte Minúta po minúte a v sobotu sumárnym článkom, kde bude vytvorená fotogaléria.
 Formát Minúta po minúte je špeciálny článok na hlavnej stránke www.sme.sk, kde budú
chronologicky pribúdať správy / fotografie z Nášho Mesta (TU si môžete pozrieť minuloročnú
Minútu po minúte).
 Cieľom je, aby sme vytvorili čo najväčší obraz toho, ako sa vďaka dobrovoľníkom mení Slovensko
na lepšie miesto pre život.
 VEĽMI Vás preto prosíme o spoluprácu a zasielanie zaujímavých fotografií alebo krátkych videí do
redakcie denníka SME počas piatkových a sobotných aktivít. Prečítajte si inštrukcie (nižšie) a fotky
či krátke videá z aktivít posielajte na adresu nasemesto@sme.sk a zároveň na
foto@nadaciapontis.sk.
INŠTRUKCIE K FOTOGRAFIÁM/KRÁTKYM VIDEÁM
 Foťte iba dobrovoľníkov a klientov, ktorí s fotením súhlasili (tí, ktorí nesúhlasili, majú tričko oblečené s
obrázkom na chrbte).
 Ak sú na aktivite klienti (deti, žiaci, seniori, zdravotne znevýhodnení ľudia) dohliadnite na to, aby boli fotení
iba klienti, ktorí podpísali súhlas alebo za ktorých podpísali súhlas ich zákonní zástupcovia. Upozornite na to
aj dobrovoľníkov.
 Fotografie môžu byť statické - kde pózujete, ale aj pri práci či rôzne zaujímavé momentky.
 Dôležité je, aby bolo väčšine dobrovoľníkov vidieť do tváre a bolo jasné, čo robia.
 Popíšte jednou vetou, kde ste (organizácia, mesto) a čo robíte, prípadne, čo je Vaším cieľom (napr. Sme
skupina 10 dobrovoľníkov a maľujeme lavičky v Sade Janka Kráľa v Bratislave. Namaľovaných už máme 5,
čaká nás ešte ďalších 20).
 K fotografií pripojte aj nejaký zaujímavý citát, fakt či dojem, aby sme informáciu zatraktívnili aj pre čitateľov.
 V jednom e-maile posielajte max. 2 fotografie/videá.
 Fotografie nemusia byť vo vysokej kvalite nakoľko budú zverejnené prevažne na webe. Videá by mali mať
max. do 1 minúty.
 Fotky s vyššou kvalitou môžu byť potom použité v tlačenom vydaní SME v pondelok 10.6.
 Poteší nás, ak budete fotografie či videá zdieľať aj na Facebooku alebo INSTRAGRAME s označením
#nasemesto ci #mamsrdcenaspravnommeste (fotky musia byť verejné). Tieto fotografie zároveň budeme
dávať do albumu na fb Nadacie Pontis, prípadne na Instagram alebo web www.nasemesto.sk

