Klub rodičů Pražského humanitního gymnázia
Vážení rodiče,
věříme, že vzdělávání je založené na osvojování dovedností, znalostí, zkušenostech, schopnostech,
praktických experimentech, prožitcích, volnočasových aktivitách i dobrodružných expedicích.
Věříme, že každý člověk je jedinečná osobnost, která může své dovednosti a zkušenosti sdílet, aby se z ní učili
ostatní. Dovolte mi, abych vám představil různé možnosti, jak se zapojit do dění na gymnáziu. Nabízíme vám
partnerství a spolupráci v míře, kterou si budete moci zvolit vy sami.
Zapojením do Klubu rodičů Pražského humanitního gymnázia /Klub rodičů PHG/ vám dáváme příležitost
napojit se více do dění na gymnáziu v rolích, které nám mohou nejvíce pomoci. Míru spolupráce a zapojení
vašich možností a schopností zvolíte vy sami.
Můžete být aktivním dobrovolníkem, můžete nás něco naučit, můžete sdílet vaše zkušenosti, dovednosti,
zážitky či využít vaše schopnosti a možnosti, abychom je přetavili v sílu, která pohne naším vzděláváním nebo
rozetne gordický uzel, můžete se s námi rozhodnout překročit horizont, za který nevidíme, můžete pomoci
vylepšit náš servis ve službách, které poskytujeme vašim dětem nebo rodičům, můžete se stát našimi hlavními
partnery a donátory a umožnit studium dětem, jejichž rodiny nemají tak silné rodinné zázemí, jako je vaše.
Jednotlivé kategorie a role zapojení jsou charakterizovány níže, dle vašeho uvážení je můžete sami doplnit.
Dovoluji si podotknout, že veškeré informace, které nám o sobě sdělíte, jsou pro nás přísně důvěrné a diskrétní
a my se zavazujeme, že se nedostanou mimo PHG. Pokud si to z osobních důvodů budete přát, zajistíme
anonymitu vašeho daru či pomoci. Cílem synergie Klubu rodičů PHG a vedení gymnázia je navázání užší
spolupráce a využití veškerého potenciálu, který nám dáte k dispozici, abychom děti na gymnáziu učinili
spokojenější a šťastnější.
Děkuji vám za jakékoli vaše ohlasy, názory a nápady, které tuto nabídku ke spolupráci posunou vpřed.
Mgr. Rostislav Konopa, ředitel gymnázia

Chci být DOBROVOLNÍKEM
•
•
•

předávám část svého času, energie a schopností, za kterou nedostávám žádnou finanční odměnu, ale mám
dobrý pocit z pomoci ostatním, získávám zkušenosti a nová přátelství
jako dobrovolník můžu připravovat třídní výlet, pomoci organizovat akce pro děti, můžete se na mě spolehnout
jako pedagogický doprovod
chci se aktivně podílet na přípravách školních akcí (vánoční besídka, jarmark, karneval, výlety, exkurze,
expedice, ples, pečení, slavnosti atd.)

Chci být MENTOREM nebo PRŮVODCEM
•
•

jsem tím, kdo nabízí své zkušenosti a dovednosti získané dlouhou praxí nebo vzděláním
jsem spisovatel, novinář, lékař záchranné služby, pilot.... mohu uspořádat zajímavý seminář nebo workshop
na konkrétní téma, např. fotografování, tvůrčí psaní, střelba z luku, dokážu vyrobit nůž, zvládnu stojku na jedné
ruce, žonglovat nebo naučím děti lyžovat, umím se potápět, jsem orientační běžec, umím jezdit na koni, dokážu
meditovat, jsem mistr bojových umění, hraji na kytaru, umím kreslit nebo vyřezávat, dokážu zorganizovat

•
•

tvůrčí dílnu…atd.
mohu dětem ukázat prostředí, do něhož se jen tak nedostanou (zákulisí divadla, metra, hasičskou zbrojnici,
policejní stanici, zpravodajské studio, venkovskou farmu, sportovní klub, vesmírnou stanici…atd.
pracuji na zajímavém místě, kam děti mohu pozvat, kde si mohou vyzkoušet něco, co jinde nemohou

Chci být POSKYTOVATELEM SLUŽEB
•
•
•
•

jsem podnikatel, kouč, umělec, lékař, dopravce, právník…, který chce výhodně poskytnout své služby v různém
oboru (poradenství, legislativa, právní služby, účetnictví, překladatelství, web design, IT, grafické studio,
stavebnictví, doprava…a jiné
mám ověřené kontakty na lidi, kteří by mohli být gymnáziu užiteční, a bude mi ctí vás navzájem propojit
vlastním farmu, horskou chatu, hotel v lyžařském středisku, sportovní klub.…, který bychom mohli využít pro
pobytovou nebo zážitkovou exkurzi dětí na gymnáziu
chci se stát vaším dodavatelem, mám zboží či službu, kterou vám mohu výhodně nebo zdarma nabídnout

Chci být SPONZOREM
•
•
•
•

chci být partnerem / sponzorem při organizaci konkrétní gymnaziální akce pro děti
mohu a chci věnovat jednorázový či opakovaný věcný nebo peněžní dar coby příspěvek do tomboly pro děti
na lyžařský kurz, vodácký kurz, maturitní ples, vzdělávací exkurzi, pravidelnou či příležitostnou akci…atd.
mohu a chci se stát patronem některého z projektů, akcí či slavností gymnázia
mohu a chci vám věnovat nějaký hodnotný věcný dar pro potřeby dětí v PHG, obohatit materiálové vybavení
školy…atd.

Chci být DONÁTOREM GYMNÁZIA
•
•

chci se dlouhodobě finančně podílet na podpoře nadaných studentů z horších ekonomických či sociálních
vrstev, kteří díky peněžním darům donátorů mohou získat vzdělání na gymnáziu
mohu a chci umožnit těmto dětem prostřednictvím své velkorysé finanční pomoci studovat na Pražském
humanitním gymnáziu

Chci být někým, kdo přesahuje vyjmenované kategorie:
(Je možné, že jste se ani do jedné z těchto kategorií nevešli? Bude nám ctí, pokud nám napíšete, jakým
způsobem byste se chtěli do dění v PHG jako potenciální partner zapojit.)
Buďte prosím co nejkonkrétnější…
konopa@phgymnazium.cz
Tel.: 724 025 354

