Výhody a služby pro základní články
(ZČ), kluby a regionální centra (RC)
Hnutí Brontosaurus (HB)
1. Členové ZČ, klubu, RC mohou čerpat členské výhody Hnutí Brontosaurus.
Ty jsou stručně sepsány zde, ale je jich více a přibývají.
2. Účastníci oficiálních akcí pod HB a jejich organizátoři jsou pojištěni
(úrazové pojištění). Pro vedoucí a organizátory a vedení ZČ, klubu, RC je
zajištěno také pojištění odpovědnosti za škodu.
3. ZČ, RC a kluby mají možnost společné propagace akcí a aktivit (nabídka
propagačních předmětů a letáků, společná reklama - tištěná, na FB, google,
aj.) + možnost rozesílat tiskové zprávy přes Press servise hrazeným
ústředím HB. Rádi budeme informovat o vašich akcích a činnosti – vydání
tiskových zpráv, informace na webu a FB Hnutí Brontosaurus, aj.
4. Poskytujeme informační servis zasílaný základním článkům, RC a klubům
(mimo jiné informace o dotačních a grantových příležitostech, novinky
v oblasti volnočasových aktivit – legislativa, metodické materiály, apod.,
informace ze střešních organizací České rady dětí a mládeže, Zeleného
kruhu aj.). Nabízíme kontakty spravované ústředím HB – pro mezinárodní
projekty, na lokality pro pořádání akcí, na odborníky, aj.
5. Zajišťujeme celou řadu školení a seminářů pro členy, organizátory,
vedoucí a vedení ZČ, klubu, RC - zdarma nebo s výraznou slevou.
Poskytujeme organizátorské metodiky, pracovní materiály pro realizaci akcí
a aktivit, apod.
6. Nabízíme prostor na serveru pro data ZČ, klubů, RC zdarma, také zajištění
domény pro váš web.
7. Pro akce ZČ, RC, klubů jsou určeny slevy na pronájem chat HB. Máte
možnost využít zasedací místnosti a klubovny v Brně pro akce, schůze ZČ,
RC a klubů zdarma.

8. Máte možnost konzultovat problémy, které ZČ, klub, RC řeší s pracovníky
ústředí HB (právní, finanční, administrativní, z oblasti výchovy a
vzdělávání).
9. Nabízíme sdílenou licenci na účetní program pohoda a poradenství
v oblasti účetnictví a financí.
10. Máte možnost čerpat dotace přes ústředí HB (dotace MŠMT na práci s
dětmi a mládeží, příspěvky v rámci dobrovolnické krátkodobé služby MV na
dobrovolníky na víkendové akce a tábory, popř. další příspěvky z dalších
získaných dotací a grantů či z příspěvků získaných v rámci individuálního
fundraisingu, např. na opatření v oblasti ochrany přírody, aj.)
11. Lze se zapojit do našich soutěží a programů či celostátně realizovaných
projektů (pro dětské oddíly např. soutěž Duhové střípky či Brďák roku),
nabízíme společné akce, setkávání a výměny zkušeností.
12. A nakonec je tu také možnost sdílet a šířit myšlenky výchovy a
neformálního vzdělávání dětí a mládeže a ochrany přírody a péče o
přírodní a kulturní dědictví pod hlavičkou celostátní respektované
organizace s více čtyřicetiletou tradicí.
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