Nabídka firemních dobrovolnických dnů 2019
Popis

Termín

Bazar potřeb pro rodiny s dětmi – pomoc s přípravou akce

27. března a 16. října

Popis: benefiční prodejní akce

Den: středa

Zapojení dobrovolníků: pomoc s přípravou věcí k prodeji

Čas: 9:00 – 16:00

Nakrm draka

20. června 2019

Popis: sportovně zábavné odpoledne pro klienty Sue Ryder

Den: čtvrtek

Zapojení dobrovolníků: doprovod klientů, dohled nad

Čas: 12:00 – 17:00

sportovními stanovišti, pomoc s občerstvením
Loučení s létem

14. srpna 2019

Popis: tradiční zahradní posezení s občerstvením a hudbou

Den: středa

pro klienty a přátele Sue Ryder

Čas: 12:00 – 17:00

Zapojení dobrovolníků: příprava akce, doprovod klientů,
pomoc s občerstvením, účast v hudebním tělese
Sue Ryder Charity Cup

12. září 2019

Popis: benefiční turnaj firem v malé kopané

Den: čtvrtek

Zapojení dobrovolníků: pomoc s organizací v průběhu akce

Čas: 14:00 – 21:30

Společensko-sportovní odpoledne

18. září 2019

(Poznejte Sue Ryder aneb co se děje pod pokličkou?)

Den: středa

Popis: společensko-sportovní odpoledne pro klienty

Čas: 12:00 – 17:00

Sue Ryder ve vnitřním i venkovním areálu
Zapojení dobrovolníků: doprovod klientů, dohled
nad jednotlivými stanovišti, pomoc s občerstvením

Popis

Termín

Vánoční tvoření a výzdoba Sue Ryder

Výběr dne v rámci termínu

Popis: kreativní vánoční dílna (možnost s lektorem Sue Ryder)

25. - 29. listopad

Zapojení dobrovolníků: tvoření věnců a svíček, zdobení

Den: pondělí - pátek

stromečků a prostor Sue Ryder

Čas: 9:00 – 16:00

Den v dobročinném obchodě

Celý rok

Popis a zapojení dobrovolníků: akce koncipována jako

den a čas společně vybereme

charitativní bazar, organizovaný a propagovaný firemními
dobrovolníky
Dartašky Sue Ryder

Celý rok

Popis: pomoc s přípravou darovacích balíčků pro sbírky

den a čas společně vybereme

dobročinných obchodů Sue Ryder
Zapojení dobrovolníků: balení balíčků Sue Ryder, hodí se
pro větší počet lidí, sedavou manuální práci proložíme
zážitky v Domově Sue Ryder
Celoroční nabídka manuálních prací dle aktuálních potřeb

Celý rok

Popis: pomoc s různými opravami a údržbou Domova

den a čas se liší dle zvolené činnosti

Zapojení dobrovolníků: dle aktuální potřeby (malování,
zahradnické práce, oprava laviček, úklid atd.)
Expertní dobrovolnictví
Popis: pomoc v odborných oblastech – např. PR, CRM

Celý rok

systém Salesforce, marketing atd.

den a čas se liší dle zvolené činnosti

Kontakt pro zájemce o firemní dobrovolnictví:
Radka Kulhánková

Ivana Krýžová

Email: radka.kulhankova@sue-ryder.cz

ivana.kryzova@sue-ryder.cz

Mobil: +420 774 377 124

+420 773 793 783

