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Projekt Komise mládeže – „Popadni hokejku a hraj hokejbal?!“ 

 
Pro přípravu a realizaci projektu „Popadni hokejku a hraj hokejbal?!“ doporučujeme využít 

seznam přípravných kroků, jako vodítko a plán organizace projektu. 
 
 
Seznam přípravných kroků: 

• Vytipování vhodných škol ke spolupráci. 
• Kontaktování škol:  

§ s možností umístění letáků a rozdání školních předmětů dětem,  
§ umístění banneru na jejich sociální sítě (doporučena vazba také na školky), 
§ nabídka školního setu nebo jeho doplnění. 

• Zvážení umístění 1 - 3 kusů bannerů (doporučeno hokejbalové hřiště, školy nebo frekventní 
místa). 

• Výběr míst pro náborovou inzerci (doporučeny obchodní centra, zastávky autobusů, lokální 
drobná inzerce v daném místě, inzerce v prostředcích MHD, inzerce v lokálním deníku aj.) 

• Aktualizace stránky o náboru hráčů na webu klubu včetně kontaktního čísla. 
• Článek o zapojení se klubu do projektu PHHH na web/sociální sítě. 
• Článek o náboru na webu/sociálních sítích v průběhu jeho konání. 
• Realizace klubové kampaně na sociálních sítích. 
• Příprava vybavení pro nové hráče: 

§ zajištění hokejek z projektu náborový set,  
§ zajištění dalšího vybavení k zapůjčení (doporučeno),  
§ příprava láhví, samolepek pro nově příchozí. 

• Přítomnost jedné kontaktní osoby klubu na 3 úvodních trénincích, na které klub zve 
(komunikace s rodiči a novými hráči). 

• Získávání zpětné vazby od nových hráčů a rodičů odkud se o klubu/náboru dozvěděli. 
• Zaslání fotodokumentace a všech materiálů, podkladů k projektu. 
• Vyplnění zpětné vazby v aplikaci Survio ČMSHb. 

 
 
Další přípravné kroky: 

• K projektu a jeho přípravám je vyhlášena dvojice webinářů v termínech 9.6 a 15.6.2020 od 
19:00. Účast na přípravných webinářích je doporučena. 

• Ke kampani projektu na sociálních sítích a přípravám bude vyhlášena dvojice webinářů na 
začátku srpna 2020. Účast na přípravných webinářích k sociálním sítím je povinná. 

• V případě konsultace příprav a plánování projektu neváhejte využít kontakt km@hokejbal.cz 
nebo nabory@hokejbal.cz  

 
 
V Pardubicích, 1. června 2020 
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Mgr. Martin Komárek, v.r. 

předseda KMM ČMSHb 
 


