
CO JE „72 HODIN“?

Jedná se o tři  dny plné dobrovolnických aktivit,  které se v ČR konají  již  po páté.
Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém
Česku pustí  do aktivit,  které pomohou druhým, přírodě či  jejich okolí.  Výsledkem
těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti,  dobrých pocitů z vykonané práce a
mnoho dalších pozitivních účinků.

CÍL PROJEKTU „72 HODIN“

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby
společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se
jim nelíbí.  Naučit  je  spolupracovat  a  víc  vnímat  svět  kolem sebe.  Díky pořádání
jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a
zajímavé  podněty  pro  smysluplné  trávení  volného  času.  Dále  také  navázat
partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.

ZAPOJENÍ NAŠÍ ŠKOLY:

ROK 2016

„Pojď,  to  dáš!“  byl  náš   projekt  zaměřený  na  úpravu  školního  hřiště  a  přístupu
k hlavnímu vchodu do budovy školy. Chlapci 6. – 9. ročníku rozváželi hlínu, kterou
zajistil  pro tento projekt pan školník.  Děvčata těchto ročníků hlínu rozhrabovala a
hroudy hlíny rozbíjela na menší kousky. Všechny problémy (nerovnosti, příkopy) na
hřišti se nám podařilo během projektu dát do pořádku.

Druhým cílem, který jsme si dali v projektu, bylo přemístění popelnic na vydlážděný
prostor  do  méně  frekventovaných  míst  v areálu  školy  a  úprava  prostranství  po
popelnicích. Chlapci vozili panu školníkovi písek a dlaždice a pan školník připravený
prostor  částečně  vydláždil.  Vzhledem  k technickým  problémům  nám  nebyla
dovezena další  fůra  hlíny,  a  tudíž  se  nám nepodařilo  upravit  prostor  u  popelnic.
Projekt sice skončil, ale my si nedodělaný vstup do školy dokončíme na jaře.

ROK 2015

„Práce nezná hranic“ byl projekt zaměřený na úpravu školní zahrady. Společně jsme
upravili  skalky, vyměnili  podloží smyslové stezky, upravili  chodníčky na zahradě a
provedli celkový úklid školní zahrady.

ROK 2014

„Napravujeme“  byl  projekt  zaměřený  na  nápravu  škod,  kterou  způsobili  neznámí
vandalové, kteří nám během jednoho večera ze školní zahrady  odcizili túje z živého
plotu a několik tújí poškodili. V rámci projektu jsme zakoupili nové túje a společně
jsme je vysadili místo odcizených a poškozených. Starší žáci se věnovali přípravě a
výsadbě, mladší žáci pomáhali při konečných úpravách okolí.


