Кандидат на посаду Віце-Президента клубу ОГАЕ
Україна: Владислав Семенченко
Вступ:
Я був одним з перших хто створював клуб. Іноді навіть був дуже скептично-наполеглевим
до попереднього керівництва клубу, бо клуб нібито існував, але нічого не відбувалось.
Всіма правдами і неправдами мені вдалось відібрати місце президента клубу у
попереднього керівництва, на той час, не офіційного клубу ОГАЕ Україна. Також отримати
доступ до сторінки нашого клубу у соціальній мережі ВК.
Так я познайомився з чинним, на даний момент, віце-президентом клубу Валентином Панченко. На жаль співпраця спочатку не склалась і стан клубу не змінився.
Через деякий час Павло Гросул зв’язався зі мною і запропонував мені допомогу з клубом.
Але за умови,що він буде президентом. На той час ми були достатньо довго знайомі і я
довіряв цій людині. Тому навіть не спитавши у Валентина я передав Павлові всі
повноваження. Згодом побачивши активність Павла та Валентина у клубі - я поступився
місцем віце-президента для Валентина. Таким чином отримавши місце другого віцепрезидента та для себе встановивши задачу по контролю справедливості, взаємоповаги
та прозорості клубу. А також по веденню деяких соціальних мереж. Наша команда
постійно збільшувалась. Збільшувалась кількість завдань та кількість їх виконавців. І зараз
ми маємо справжній офіційний клуб, про який знають багато людей в Україні та за її
межами. А головне, що зараз ми як одна сім’я і це є головним проводом для гордості.
Після такого маленького екскурсу в історію хочу розповісти вам чому саме я
повинен бути віце-президентом клубу:
- Я завжди був, є і буду людиною, яка підтримує свободу слова, свободу вибору та
взаємоповагу між учасниками клубу.
- Я завжди був, є і буду тим, хто буде піарити наш клуб у інших моїх євровізійних
проектах незалежно від того як складеться ситуація з виборами.
- На посаді віце-президента я буду впроваджувати децентралізацію клубу (зараз
«модне» слово, але у прямому понятті того,що означає дане слово-це буде на
користь клубу загалом і на місцях) Тобто створення нових підклубів на місцях та
продовження роботи існуючих.
- Від себе гарантую прозорість всього,що відбувається в клубі. Це розподілення
фан-пакетів, організації зустрічей та інше.
- Гарантую виконання всіх обов’язків та повноважень, які покладаються на плечі
віце-президента. Та постійну роботу на благо клубу незалежно від власних амбіцій
та результату виборів.
Підтримавши мене ви , в першу чергу , обираєте не віце-президента, а
погоджуєтесь, що нашому клубу необхідно зберегти свою самобутність,
дружелюбність та розвиватись у встановленому напрямку. Що, в свою чергу, я
зможу гарантувати, будучи віце-президентом.
Адже я впевнений, що наш успіх, наша сімейність, постійне бажання зустрітись та
проводити час разом – це наша спільна заслуга, якою я пишаюсь, завжди підтримував на
посаді другого віце-президента і буду мати змогу підтримувати і надалі,якщо ви мені
допоможете в цьому своїми голосами.

ВАШ КАНДИДАТ-Владислав Семенченко.
Владислав Семенченко – це гарантія збереження
клубу, та його розвиток.

