KURATORIAUS NAUDOTOJO VADOVAS
Registracija – 3 žingsniai:
1. Svetainėje www.aukokdaiktus.lt paspauskite Registruotis.
2. Detaliai užpildykite lentelę.
3. Sulaukite paskyros aktyvavimo patvirtinimo iš sistemos administratoriaus.
Svarbu: svetainėje vartotojui bus matoma tik jūsų vardas, pavardė ir trumpa informacija apie jus.
Kontaktai nėra viešinami. Susisiekti su jumis dovanotojai galės tik per platformą.

Kaip įvesti stokojančiuosius bei jų poreikius
Kuriant poreikius sistemoje pirmiausia reikia sukurti stokojantįjį, kad po to galėtumėte prie jo/jos
priskirti vieną ar kelis daiktų poreikius.
Stokojančiojo įvedimo žingsniai:
•
Prieš įvesdami stokojantįjį į sistemą supažindinkite jį/ją su projekto taisyklėmis ir
gaukite žodinį sutikimą, kad projekto tinklalapyje bus matomas jo/jos vardas, gyvenamoji
savivaldybė, bus trumpai aprašyta jo/jos situacija. Kontaktai nėra viešinami.
•
www.aukokdaiktus.lt skiltyje prisijunkite prie sistemos – pasirinkite Admin skiltį ir
paspauskite Stokojantys, Pridėti naują.
•
Detaliai užpildykite lentelę apie stokojantįjį.
Stokojančiojo aprašymas – svarbūs aspektai
Kuo išsamiau aprašykite stokojantįjį, nes nuo aprašymo detalumo priklausys, kam dovanotojai
norės skirti savo pagalbą – dovanotojams turi būti aišku, kokia šeimos ar institucijos situacija,
kodėl reikalinga pagalba.
Stokojančiojo aprašymas – pavyzdžiai:
•
Šeima augina tris mažamečius (3, 5, 8 m. amžiaus) vaikus. Šeimos materialinė padėtis sunki,
artimųjų, kurie galėtų padėti, nėra. Tėvai vaikais rūpinasi, žalingų įpročių neturi.
•
Moteris gyvena viena socialiniame būste. Moteris darbšti, iš pašalpų gyventi nenori, tačiau
dėl dalinio neįgalumo turimų pajamų įsigyti kelių svarbių buities daiktų neužtenka.
•
Vaikų dienos centras – vienintelė institucija XX rajone, teikianti įvairias socialines paslaugas
vaikams iš nepasiturinčių šeimų. Institucijai trūksta finansavimo, todėl ieško pagalbos įvairiais daiktais.

Poreikių įvedimo žingsniai:
• Sistemoje pasirinkite skiltį Poreikiai ir Pridėti naują
• Detaliai užpildykite informaciją apie reikalingą daiktą, priskirkite prie poreikio stokojantįjį.
Reikėtų pasistengti pateikti kuo išsamesnį daikto aprašymą, kad dovanotojai žinotų, kokio
daikto tikimasi. Pavyzdžiui:

jei reikalingas baldas, detaliau nurodykite, kokio dydžio baldo reikia. Galbūt šeima/asmuo
gyvena mažame bute ir didelei spintai ar spintelei vietos nėra;

jei reikalinga buitinė technika, galbūt gali būti dovanojama paprastesnė, pavyzdžiui, skalbimo
mašina gali būti pusiau automatinė;

jei reikalingai žaislai, tačiau ne pliušiniai, galima tai nurodyti skliausteliuose;

jei ieškomi drabužiai ar avalynė, nurodykite reikiamą dydį (vaikų atveju papildomai galima
nurodyti ir amžių), kokiam sezonui drabužiai/avalynė reikalingi.

SVARBU: kiekvienas stokojančiojo poreikis - atskirai

! Visus vienos organizacijos/vieno žmogaus/ vienos šeimos poreikius suveskite atskirai, t.y. atskirai
reikia suvesti, kad stokojančiajam reikia, pavyzdžiui:

Stalo (su stalo aprašymu);

Spintelės (su spintelės aprašymu);

Šaldytuvo (su šaldytuvo aprašymu);

M dydžio drabužių (su drabužių aprašymu).
Visų daiktų poreikių suvedimas atskirai reikalingas tam, kad dovanotojai matytų visus jūsų
stokojančiojo poreikius bei, kad padovanojus, pavyzdžiui, stalą, kiti poreikiai sistemoje išliktų
matomi.
Esant skubiems poreikiams įvedus juos į sistemą rašykite mums į info@aukokdaiktus.lt – juos
paviešinsime mūsų Facebook paskyroje, kad pasiektų kuo daugiau potencialių dovanotojų.

Atsiliepė dovanotojas – kas vyksta toliau?
•
Kuratoriui ateina automatinė žinutė apie daikto dovanojimą – sistemoje daiktas
automatiškai rezervuojamas;
•
Kuratorius išsiaiškina, ar dovanojamas daiktas yra tinkamos būklės ir
asmeniui/institucijai tinka pagal išmatavimus, kokybę ir kt. parametrus;
o jei daiktas nėra tinkamas, kuratorius daikto statusą sistemoje grąžina į Aktyvus.
•
Jei daiktas yra tinkamas, kuratorius su dovanotoju susitaria dėl daikto perdavimo:
o dovanotojas perduoda daiktą kuratoriui, o šis – pagalbos gavėjui;
o dovanotojas pats perduoda paramą pagalbos gavėjui (jei stokojantysis sutinka);
o pagalbos gavėjas pats paima daiktą iš dovanotojo.
•
Kai daiktas pasiekia stokojantįjį, kuratorius sistemoje jį pažymi kaip Padovanotas.
Sistemoje daikto statusą pakeisti galite pasirinkdami Poreikiai, Rezervuoti:


Jei priskirsite daiktui statusą Patenkintas, jis platformoje dovanotojams nebebus
matomas.

Jei priskirsite daiktui statusą Aktyvus, daiktas ir toliau bus matomas potencialiems
dovanotojams.

Keičiant poreikio būseną iš
reikia pašalinti poreikyje priskirtą daiktą (paspausti X ženklą):

Rezervuoto į Aktyvų taip pat

Dovanojimo viešinimas
Dovanotojams svarbu žinoti, kad jų daiktas nukeliavo tiems, kuriems tikrai reikia, todėl įvykus
daikto dovanojimui nepamirškite jiems padėkoti:

Padėkokite elektroniniu paštu ar telefonu;

Jei dovanotojas sutinka būti viešinamas, padėką su dovanoto daikto(-ų) nuotrauka
paviešinkite institucijos tinklalapyje ar Facebook paskyroje:
o
pasirūpinkite, kad nuotrauka būtų kokybiška, estetiška, nediskredituotų
pagalbos gavėjo;
o
nuotraukoje nebūtina vaizduoti asmenų, kurie paramą naudoja. Galima
nuotraukoje vaizduoti tik gautą daiktą jo naudojimo fone pvz. namuose.

Esant didesniems dovanojimams nuotraukas su padėkomis taip pat siųskite ir
platformos administatoriams, kad padėką galėtume paviešinti ir Aukok daiktus ir laiką
Facebook paskyroje.
Pozityvūs dovanojimų pavyzdžiai įkvepia ir kitus žmones dalintis dėvėtais, geros kokybės daiktais –
pritraukti dar daugiau dovanojimų!

Nauja Aukokdaiktus.lt skiltis Daiktai
Šioje skiltyje galite savo organziacijai/globojamiems stokojantiems rezervuoti Dovanotojų
aukojamus daiktus.
Pasirinkus konkretų daikto skelbimą
išsiųskite žinutę daikto savininkui. Išsiuntus
žinutę sistema daiktą iš karto rezervuoja
jums.

