
  

 

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY  

na pomoc při akcích v EKOCENTRU PALETA 

 Velikonoční dílny - pomoc při dopoledních výtvarných dílničkách pro děti z MŠ a 1.st.ZŠ  

o 10. - 12. 4. 2019 (Natura Park Pardubice, 8 - 12h)  

o 15. - 17. 4. 2019 (Natura Park Pardubice, 8 - 12h) 

 

 Dny Země - pomoc na stanovištích pro děti a rodiče, výtvarné a ekologické aktivity  

o 24. 4. 2019 (MŠ Erno Košťála Pardubice - Dubina, 14 – 17h)  

o 25. 4. 2019 (Prachovice, 6 – 15h, odvoz  z/do Pardubic zajištěn)  

 

 Příměstský tábor – asistence vedoucím při aktivitách s dětmi v klidném a příjemném 
přírodním prostřední (hry, vyrábění, pomoc dětem při jídle, s doprovodem na oběd aj.)  

o 22. – 26. 7. 2019 (Natura Park Pardubice, denně 7:30-16:30 nebo dle domluvy)  

o 19. – 23. 8. 2019 (Natura Park Pardubice, denně 7:30-16:30 nebo dle domluvy) 

 

Jako dobrovolníci nám můžete pomoci také mimo akce pro veřejnost a to s údržbou areálu Natura 
Parku, s přípravami a později i s provedením environmentálních programů pro školní kolektivy a se 
spoustou dalších činností. Vaše pomoc bude vítána a v případě akcí pro veřejnost je vlastně nezbytná 
pro plnohodnotný průběh akcí.  

 

Požadujeme: 

 věk nad 15 let; 

 pozitivní přístup k ekologii; 

 kladný vztah k dětem. 

Nabízíme: 

 možnost získání zkušeností při práci s dětmi a veřejností; 

 podporu ze strany pracovníků Ekocentra Paleta; 

 potvrzení o dobrovolnictví (praxe pro účely studia nebo uplatnění na trhu práce) a výstupní 
hodnocení spolupráce; 

 pojištění dobrovolníka Dobrovolnickým centrem KONEP v rámci smlouvy o dobrovolnické 
službě; 

 kontakt a péče koordinátora dobrovolníků, možnost pravidelných intervizí a supervizí. 

 

Dobrovolník je součástí přátelského týmu a doplňuje práci profesionálů. Osvojí si nové informace 
týkající se environmentální výchovy, získá náhled na fungování neziskových organizací.  Rádi Vás 
přivítáme! 

 

Kontakty: 

Ing. Lucie Křivková, koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP 

Koalice nevládek Pardubicka, z. s., Klášterní 54, 530 02  Pardubice 

e-mail: krivkova@konep.cz, tel.:  775 551 412, www.konep.cz 

mailto:krivkova@konep.cz

