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12. - 14. října 2012

Tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR

DOKÁŽEŠ ZA 72 HODIN ZLEPŠIT SVÉ OKOLÍ?

RUKU NA TO!



Ruku na to!

Co můžu očekávat?
Odpověď je velmi jednoduchá. Během 72 hodin 
budou děti a mladí lidé v celé ČR dobrovolně pra-
covat na projektech, kterými zlepší své okolí. Pro-
jekt nabízí všem zúčastněným šanci zažít neopa-
kovatelné zážitky se svými kamarády a hledat 
odpověď na otázku – Dokážu za 72 hodin zlepšit 
své okolí?

Zaměření a náročnost projektu závisí na možnosti 
každého dobrovolníka nebo dobrovolnické 
skupiny. Originální nápady, služba pro jiné               
a společný zážitek jsou jedinými podmínkami. 
Příkladem projektu může být oprava dětského 
hřiště, uspořádání divadelního představení              
v domově důchodců, úklid nepořádku v parku, 
vyčištění podchodu od samolepek či zajímavá 
výstava fotografií pro veřejnost.

Všechny projekty v rámci akce 72 hodin – Ruku na 
to! musí proběhnout v termínu od 12. do 14. října 
2012. Minimální délka trvání projektu není stano-
vena a maximální délka je pak 72 hodin (tři pra-
covní dny). 

Máš nápad, ale nevíš kdy ho uskutečnit?

Chceš zažít s kamarády legraci a dobrodružství?

Chceš dokázat, že máš srdce na správném místě?

Co dokážeš za 72 hodin?

Myslíš si,
 že by se mělo něco v tvém okolí změnit?

Chceš se zapojit d
o celostátního projektu?
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Pomůžeš dobrovolně svému okolí?

RUKU NA TO!

Oficiální start projektu v pátek 12. října 2012!

Projekt 72 hodin – Ruku na to! je celostátním projektem neziskových organizací v České republice. Společným úsilím chceme vytvořit prostor pro děti 
a mladé lidi a upozornit na hodnotu dobrovolnické práce v České republice. Projektu 72 hodin – Ruku na to! koordinuje Česká rada dětí a mládeže.

        Více informací:
Česká rada dětí a mládeže | Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1

e-mail: 72hodin@72hodin.cz | www.72hodin.cz

Tisk letáku finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


