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Ahoj, já jsem spoluzakladatelka Českého klubu v Tauranze, který jsme založili v říjnu
2012, (kdy nás tu bylo 5 rodin a každý se ujal nějaké role ve výboru) a po celou dobu
taky presidentem. Od začátku jsem měla pocit že v této i dalších rolích bychom se
mohli střídat. A teď je čas se vystřídat. Děkuji všem za milé a podpůrné zprávy. Klub
bude fungovat vesele dál!
Takže proč tu klub máme a nadále chceme mít?
1.
Zaštiťujeme školu a školku pro děti, finančně a organizačně.
2.
Jsme kontaktovatelní jako organizace pro ostatní státní a soukromé organizace.
3.
Bez klubu by za námi nejezdily zajímavé osobnosti a akce, jako třeba filmové
festivaly, umělci, zpěváci, herci, muzikanti…
4.
Můžeme žádat o finanční podporu, na školku, školu a výše zmíněné kulturní
akce, které nejdou dělat zadarmo a pronajímat si komunitní prostory za zlevněné ceny.
5.
Děláme si nové kamarády, lidi se kterými si rozumíme, máme stejný smysl pro
humor nebo koníčky.
6.
Děláme si nové obchodní konekce: networking!!!
7.
Sdílíme různé vychytávky a zkušenosti.
8.
Dobrovolníci získávají nové pracovní zkušenosti nebo praxi, my jim píšeme
reference a to se jim hodí při získávání práce. A mám radost, že se tak nejednou
úspěšně stalo.
9. “Týmové výhody”: rodiče ve výboru mají poloviční školné a nerodiče poloviční
vstupné na akce.
10.
…určitě je toho víc: zamyslete se nad tím sám!

Proto ráda svou pozici předávám a těším se na další vývoj a úspěchy klubu, akce a
mety školky a školy. Klub budu nadále podporovat v roli organizátora speciálních akcí
a učitelky ve školce.
Moje role presidenta (a zakladatele) klubu byla absolutně úžasná zkušenost,
obsahovala setkání se spoustou zajímavých lidí a nových přátelství. Moje ‘mojo’ je
nápady a podnikání, a tento podnik definitivně stál za to! Díky všem za podporu,
pomocnou ruku, a nadšení pro věc, ať už v roli dobrovolníka nebo účastníka akcí.
Prosím pokračujte a podporujte naše nové (I staré) dobrovolníky. Nejlépe konkrétně
tak, že budete dál chodit na akce, napíšete občas mailík když se vám něco líbilo, nebo
se na něco těšíte, nabídnete pomoc, ať už třeba sebemenší, a poděkujte jim: to je
naše jediné platidlo, dobrovolníci nečekají na finanční odměnu. Dělají to zadarmo.
Udržovat klub při životě v rozkvětu dá docela hodně práce a úsilí, které často na
povrchu není vidět. Díky.

Dana

