Stanovení cíle pro 2016

Kroky k naplnění cíle

Pozitivní Formulování cíle:

1. Oblast:
Priorita

Úkol

Termín

Termín splnění:

plnění vlastních cílů ke
splnění snů jiných

Z čeho se skládá můj cíl:

Co změnit (rozvinout), abych dosáhl/a cíle:

Cíl
Pomoci se začleňováním lidí s postižením
Pomoci k sociální odpovědnosti a filantropii
Pomoci v seberozvoji
Pomoci lidem k nastavení cílů
Vzájemně se motivovat

2. Oblast:
Priorita

Úkol

Termín

Úkol

Termín

Jak poznám (vypadá), že jsem dosáhl cíle:

Co mi v tom pomáhá:

3. Oblast:
Kdo mi v tom pomáhá:
První krok a termín do kdy splním:

Priorita

Fundraisingová aktivita zaměřená na:
Podpora projektů v ČR
Podpora lidí s hendikepem
Podpora lidí, kteří se sami snaží aktivně svou
situaci změnit

Jak se odměním:

www.facebook.com/pomahamebehem

Proč pomáhám?

Rád bych, aby Pomáháme během bylo místo,
kde budeme aktivně sdílet nápady i zkušenosti,
které jsme nasbírali při cestě za svými sny a cíli a
vznikla tak platforma, kde se mohou potkat lidé,
kteří chtějí aktivně pomoci s těmi, kteří mají
prostředky a společnými silami pak pomoci i
potřebným lidem okolo nás. To povede k
vzájemnému obohacení nás všech.

Lidé, kterým se snažím pomoci, jsou pro mě
velkou inspirací díky tomu, jak usilovně bojují,
nevzdávají se a navíc se dokáží radovat i z
obyčejných věcí.
Za to mají můj neskonalý obdiv, úctu i podporu.

Tomáš

Dlouhodobě podporujeme projekty pod

Jak můžete pomoci?
Koupí dárkového předmětu
Účastí na akci
Příspěvek za aktivitu (např Kč za Km)
Prostě jen tak na daný projekt
Podporou a šířením Pomáháme během

Sbírkový účet Výboru Dobré Vůle
Číslo účtu: 625625625/0300
qr platba

Pomáháme během je postaveno na myšlence
spojit osobní rozvoj a radost, kterou plnění
osobních cílů dává, s možností sbírat prostředky,
které pomohou s plněním snů a rozdáváním
radosti i lidem okolo nás prostřednictvím
vybraných sociálních projektů či nadací.

Pomáhat lidem okolo není nic výjimečného. Dělá to
většina lidí, co znám. Pomáhají rodině, kamarádům,
kolegům v práci nebo přispívají různým
neziskovkám.
Zkrátka je to v nás ono - pomáhej bližnímu svému je v nás prostě zakódováno.
A to je dobře.
Proč já osobně pomáhám?
Asi první impulz sahá až do dětství, kdy jsem žil v
Teplicích - lázeňském to městě, kde se krom jiného
léčí i pohybové ústrojí. Chodil jsem tehdy do
plaveckého oddílu a s námi na bazén také chodily
děti s pohybovým hendikepem. Jako kluci jsme si z
nich dělali legraci, napodovali jejich neumělé
plavecké styly atp.
Nicméně někde za tím se skrýval hluboký obdiv.
I přes svůj hendikep se tyto děti radovaly z volnosti
pohybu, kterou jim voda poskytovala. Co na tom
záleželo, že bez pomoci se tam neměly možnost
dostat.
Jakmile tam byly, dováděly, plavaly, jak jen jim jejich
omezení dovolovalo. Celý bazén byl pak naplněn
onou radostí a odhodláním nevdávat se a bojovat.
O mnoho let později, když jsem se rozhodl účastnit
se svého prvního maratonu, jsem si znovu uvědomil
jaké mám štěstí, že mohu a jsem schopen běhat a
nemusím úplně řešit každou korunu. Uvědomil jsem
si i to, kolik je lidí okolo, které toto štestí nemají. To
vedlo k tomu, že jsem zorganizoval svůj první
fundraising.
A popravdě řečeno to byl také důvod, který mě ve
výsledku spolu s podporou rodiny dostal až do cíle.
Skoro celou druhou polovinu závodu, kdy už jsem to
chtěl opravdu vzdát, mě pohánělo právě vědomí, že
pokud závod dokončím budou věnovány peníze na
charitu, v opačném případě nikoli. A tak jsem krok za
krokem směřoval do cíle, abych mohl splnit svůj slib.
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Děkujeme

každá pomoc se počítá

