1.A

ŽÁKYNĚ:

BAROTOVÁ LUCIE
DOČKALOVÁ RENATA

Lucie a Renata chodí do Klokánku, kde věnují svůj volný čas dětem ze základní školy.
Chodí zde 1x za týden nebo 1x za 14dní- podle toho kolik mají učení do školy a dle svých dalších
zájmových aktivit. Vždy ve čtvrtek 1,5 – 2hodiny se věnují dětem a doučují je z matematiky, chemie
a anglického jazyka.

3.B ŽÁKYNĚ:

RUBÁČOVÁ MARIE
ŠUPČÍKOVÁ KRISTÝNA

Kristýna a Marie chodí také do Klokánku, kde věnují svůj volný čas dětem, které ještě nechodí
do základní školy. Vždy ve čtvrtek 1,5 – 2hodiny se věnují „předškolákům“. Připravují pro ně různé
hry, chodí s nimi na procházky, čtou jim pohádky, kreslí s nimi a pomáhají jim organizovat jejich
volný čas.
Další dobrovolníci se připravují v Občanském sdružení Spektrum .

3.A ŽÁKYNĚ:

DOBROSLÁVKOVÁ EVA

EVA bude pracovat jako dobrovolník v Domově Důchodců v Holešově, kde bude klienty aktivizovat,
číst jim knihy, vyprávět si s nimi o různých tématech, chodit s nimi na procházky, na kávu, čaj, hrát
s nimi společenské hry.

3.A ŽÁKYNĚ:

BUREŠOVÁ LUCIE

LUCIE chodí do Pečovatelského Domu v Chropyni. Věnuje svůj volný čas starším klientům a snaží se
jim zpříjemnit jejich volné odpoledne, např.: čtením knížek, luštěním křížovek, procházkou,
rozhovorem vyplní Lucie kousek jejich dne, který je jinak stereotypní a dlouhý, za což jí jsou uživatelé
velmi vděční.

A připravují se další dobrovolnice ze 3.A, které budou pracovat v zařízení Naděje v Otrokovicích.
HOŘÁKOVÁ Michaela
ZAORALOVÁ Justýna

Jejich cílem je klientům domova se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, poskytovat
pomoc a podporu v každodenních situacích, podporu samostatnosti, pomoc při navazování dobrých
vztahů s lidmi.
3.A
VOLCOVÁ Veronika
SOBKOVÁ Petra
UHLÍŘOVÁ Andrea
Tyto dobrovolnice budou pracovat na dětském oddělení v Psychiatrické léčebně. Budou se věnovat
dětem v jejich volném čase (různým aktivitám, přípravě do školy a sportu).

Dobrovolníci přicházejí sami, přinášejí svůj čas i síly a obohacují klienty o ducha nezištnosti a
vzájemnosti, bez něhož by jejich pomoc neměla jeden ze svých nejdůležitějších rozměrů.
Děkujeme všem našim dobrovolníkům za jejich nezištné pomáhání.
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