
 

 

ÚTERÝ 16. 10. 

17: 00 ZAHÁJENÍ DNŮ DOBROVOLNICTVÍ 2018   

Studentský klub UP (Zbrojnice) 
 

Představení Dobrovolnického centra Univerzity Palackého a Dnů dobrovolnictví. Představení 
organizace Potravinová banka Olomouc 

17:00 - 18:00 - SWAP OBLEČENÍ 

Přines, co nenosíš a odnes si nové kousky. Zdarma bez omezení velikostí, stylů, trendů - 

ekoLOGICKY. 

18:00 - 19:30 DOBROVOLNICTVÍ PRO/NA ZEMI ANEB CO VŠE ZMŮŽE DOBROVOLNICTVÍ 

Přednáška hnutí Brontosaurus. Přijď se dozvědět více o vztahu ekologie, ochrany životního 

prostředí a dobrovolnictví. Přednášku vede vedoucí sdružení Brontosaurus.  

20:00 - 21:30 PROJEKCE FILMU „CO SE NENOSÍ“ (Jeden svět) 

“Při pátrání ve stopách módního průmyslu, od obchodních řetězců až k asijským 

velkovýrobnám, si Reet ověřuje, jak je taková nadprodukce dlouhodobě neudržitelná, jak 

hazarduje se zdravím lidí a neúměrně plýtvá zdroji celé planety.” 

 

DĚLÁŠ DOBRO? ODMĚNÍME TĚ! 

Pro každého, kdo přinese potvrzení o svém dobrovolnictví, máme připraveny poukázky do 

kaváren (Kafe jak lusk, Caffe 87, Caffé la Fée, Coffe Library, Bistrá kráva), volňásky do 

Divadla na cucky a Moravské filharmonie, lístky do bazénu, slevy do papírnictví Optys, 

poukaz na knihu z knihkupectví Tychos a 10% sleva do bezobalového obchodu. 

Kdo dřív přijde, ten dřív vybírá! 

 

 

PROGRAM 



 

 

STŘEDA 17. 10. 

9:00 - 15:00 DOBROPRÁCE PRO SLUŇÁKOV  

  Centrum Sluňákov 

Přijď si protáhnout svaly a uteč na chvíli do krásné přírody Litovelského Pomoraví. Dozvíš 
se, jak funguje udržitelný dům. Všichni účastníci obdrží certifikát a jízdné bude proplaceno 
DCUP. 

Kapacita je omezena. Přihlášení přes aplikaci www.dobrovolnictvi.upol.cz 

Ekologické centrum Sluňákov - bus č. 18 (st. Horka, škola), 20 (st. Horka); vlak (st. Horka n. 

Moravou). 

 

MALTÉZSKÁ POMOC – Den otevřených dveří  

  Wurmova 7, Olomouc 

Organizace Maltézská pomoc otevře své dveře pro všechny, kdo se chtějí dozvědět o jejích 
aktivitách nejen na poli dobrovolnictví.  

15:00 – 17:00 UNDERSTANDING VOLUNTEERING – CZ – US – PERSPECTIVE 

Studentský klub UP (Zbrojnice) 

Přednáška Mrs. Grety MgDonough ((Katedra křesťanské sociální práce, CMTF UP) 
....Přednáška bude v anglickém jazyce. 

How to be community friendly? What are the possibilities of community  
engagement? What are the latest trends in community activism? 

 
16:00 – 17:30 CHARITNĚ-SOCIÁLNÍ DOBROVOLNICTVÍ V KATOLICKÝCH FARNOSTECH 

  CMTF, Na Hradě 5, Místnost H3 

Přednáška doktora Jakuba Doležela (Katedra křesťanské sociální práce, CMTF UP) 
Určeno pro charitní pracovníky, farníky a studenty. 

 

 

 

  



ČTVRTEK 18. 10.  

15:00 – 16:30 DOBROVOLNICTVÍ BEZ HRANIC - Workshop organizace INEX-SDA 
 

Studentský klub UP (Zbrojnice) 
 

Mezinárodní dobrovolnictví jako cesta ke kompletnímu vzdělání. Mezinárodní dobrovolnické 
projekty nejsou zdaleka jen způsob, jak ,,pomáhat´´ smysluplně trávit čas a poznávat svět. Je 
to taky způsob, jak se naučit všechno to, co nám nenabízí akademická půda a co nám dá 
potřebnou výbavu pro osobní, občanský i profesní život.  
 
10:00 / 10:35 / 11:10 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC 
 
  Sídlo ACHO, Křížkovského 6 
 
Olomouc zaplavila povodeň, lidé jsou odříznutí ve svých domovech, nefunguje elektřina, 
plyn, telefony, místní tisk mlčí. V charitě vzniká kromě střediska humanitární pomoci také 
redakce povodňového zpravodaje. Ponořte se s pracovníky ACHO do událostí z července 
1997 a zkuste si, jaké je to být členem krizového štábu. Zjistíte i to, z koho všeho se mlže při 
mimořádné události vyloupnout záslužný dobrovolník. Přihlašování na: 
www.dobrovolnictvi.upol.cz  
 
18:00 - 20:30 CENA REKTORA UP ZA ZÁSLUHY V OBLASTI DOBROVOLNICTVÍ  

               Kaple Božího Těla na Konviktu, Univerzitní 3. 
 

Druhý ročník slavnostního předávání Cen rektora UP za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. 
Rezervace míst na: vojtech.vodsedalek@upol.cz  

PROGRAM 
 
18:00   slavnostní zahájení, slovo rektora 
18:15  klavírní recitál 
18:30   předávání cen 
19:00  sklenička + občerstvení  
19:45   vystoupení improakademie  
20:30   konec 
 

http://www.dobrovolnictvi.upol.cz/
mailto:vojtech.vodsedalek@upol.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.romspido.upol.cz/o-nas  
 

www.dobrovolnictvi.upol.cz  
 

FB: Dobrovolnické centrum UP 

vojtech.vodsedalek@upol.cz, 605362578 
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