
Termíny kdy brigáda proběhne:  

8.3 až 19.3. – Informační pochůzka 

14.4. až 16.4. – Roznos oznámení o distribuci sčítacích formulářů 

17.4. až 26.4. – Distribuce sčítacích formulářů do domácností  

27.4. až 11.5. – Sběr vyplněných sčítacích formulářů 

Terénní práce budou probíhat ve všech dnech (včetně Sobot, Nedělí a svátků). 



Popis jednotlivých funkcí komisaře: 

1)Informační pochůzka – dostanete chytrý telefon s mobilní aplikací, kde se nachází předem nastavená trasa vaší pochůzky, včetně domů bytů a adresátů. U 

každé adresy zkontrolujete, zda údaje v aplikaci jsou správné, pokud nejsou opravíte je. Tímto se tak seznámíte s místem kde budete po celou dobu brigády 

sčítat. 

2) Roznos oznámení o termínu distribuce – opět podle aplikace v chytrém telefonu vhazujete klientům informační leták o vaší návštěvě o termínu distribuce 

(3. krok). Seznam klientů se v aplikaci již snížil o vyškrtnuté adresy (zbouraný dům nebo rekreační zařízení), takže jdete již menší okruh. Nikde nezvoníte 

pouze vhazujete leták, kde se klient dozví, že může sčítání provézt elektronicky přes internet nebo dostane sčítací formuláře. 

3) Distribuce sčítacích formulářů – Klienti, kteří se nesečetli online dostanou podle harmonogramu schůzek od vás sčítací formuláře. Klientům v případě 

potřeby poradíte s vyplněním a domluvíte si schůzku, kdy sčítací formuláře vyberete (4. krok), popřípadě se dohodnete, že klient může sčítací formulář 

vhodit do poštovní oranžové schránky, nebo na poštovních pobočkách. Tímto Vám opět odpadne práce při 4. kroku. 

4) Sběr listinných sčítacích formulářů – Již po čtvrté navštívíte svůj sčítací okrsek a podle harmonogramu, který budete mít v aplikaci, navštěvujete adresy 

pro sběr formulářů. Pouze zkontrolujete povinně vyplněné údaje a odevzdáte je na sběrné místo. 

Jak probíhá spolupráce? 

1) Uzavřeme spolu dohodu o provedení práce 

2) Dostanete školící materiály k domácímu studiu, které probíhá od 15.2. do 5.3. 

3) Práci s mobilní aplikací si vyzkoušíte se svým vedoucím sběrného místa. Vedoucí Vám bude oporou při problémech po celou domu spolupráce. 

4) Pracovat budete každý pracovní den od 15:30 do 20:00, víkendy 8:00 až 13:00 a 13:30 až 18:00. 

5) Brigády probíhají od 8.3. do 19.3. a od 14.4. do 11.5. Práce je flexibilní můžete si práci rozvrhnout v daných krocích na dny, které máte k dispozici, 

když máte hotovo, máte ostatní dny volno. 


