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Як розмістити
сайті “Анонс”

матеріал

на

1. ДЛЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ
1. Зайдіть на сайт “Анонс”.
У верхньому правому кутку
натисніть “АВТОРИЗАЦІЯ”.
2. Введіть логін і пароль, натисніть “Увійти”.
3. Щоб розмістити подію, – натисніть “Додати подію”. Щоб
розмістити відомості у довідник, – натисніть “Додати у
довідник”.
4. Заповніть віконечка.
5. Натисніть “Зберегти”.
6. Передивіться розміщений матеріал.
7. Для внесення змін – натисніть “Редагувати” (внизу під
назвою), після правок знову натисніть “Зберегти”.
(Редагувати ви можете лише тоді, коли ви увійшли в
систему, і лише розміщену вами інформацію).

2. ДЛЯ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ
Варіант 1: Заповніть та надішліть форми:
Додати

подію

або
Додати у ДОВІДНИК
Якщо після цього зв’язатися з головним редактором (телефон,
фейсбук), інформація буде розміщена швидше.
Варіант 2: Перегляньте список координаторів та оберіть того,
чиї заходи в найбільшій мірі близькі за тематикою. У цьому
випадку ви не лише зможете організувати корисну подію, але й
отримати підтримку (порадою, організаційно, приміщенням,
залученням цільової групи тощо).
Варіант 3: Зверніться до головного редактора та попросіть, щоб
вас зареєстрували, щоб ви могли особисто розміщувати
повідомлення про події та поповнювати (редагувати) довідник.
Цей шлях можливий лише за наступних умов:
Вас

рекомендував один з координаторів або членів

команди “Анонс”.
Ви є організатором не менш, як п’яти заходів на рік або
представляєте
структуру
(установу,
громадську
організацію чи ініціативну групу), що регулярно
організує та проводить заходи чи є базою для їх
проведення.

Про

сайт

“Анонс.

Події

та

заходи Боярського регіону”.
Сайт “Анонс” створено з наступною метою:
І. ПОДІЇ
1. Допомогти організаторам обирати оптимальний час для
заходів (щоб різні події не призначалися на той самий
час).
2. А також, щоб боярчани та гості міста завжди знали:
де можна відпочити (фестивалі, концерти, вистави, свята,
народні гуляння);
куди повести дитину з розвивальною метою чи просто
розважитись (майстер-класи, конкурси, змагання, дитячі
свята);
до якої корисної справи долучитися (волонтерські заходи,
благоустрій, клуби, групи підтримки);
які заходи із здорового способу життя обрати (туристичні
зльоти, екскурсії, прогулянки на природу, велопробіги,
спортивні змагання) тощо.
ІІ. ДОВІДНИК
Дати можливість боярчанам швидко знаходити інформацію щодо
державних і приватних підприємств, комунальних закладів,
громадських організацій, релігійних громад, клубів, окремих
підприємців та просто боярчан, що надають певні послуги.
Сайт створено в рамках Конкурсу соціальних проектів-2015
(організатори – ГО «Молодь Боярки» та міська організація «Блок
Петра Порошенка «Солідарність»).
Виконавці:
ГО «Центр розвитку громад» (керівник проекту та автор
ідеї – Марія Кириленко).
Києво-Святшинський
центр
соціально-психологічної
реабілітації населення (веб-дизайн – Стас Яценко).

Ініціативна група «Контактер» (Арсеній Гужва – основний
виконавець робіт із створення сайту).

