
Začátek nového roku je vždy ve znamení administrativy. Ukončení projektů, shrnutí
činnosti za předchozí rok a plánování nových aktivit. Jednou z novinek
v Dobrovolnickém centrum RADKA je vydávání emailových “Dobrolistů”, jejichž
první vydání právě pročítáte. Můžete se tak těšit na pravidelnou dávku dobrovolnických
informací.  

Tým DC RADKA

CO NÁS ČEKÁ - DC RADKA

První aktivitou v novém roce bude v pondělí 10. 1. 2022
setkání Dobroklubu RADKA. 

Některé dobrovolnické aktivity jsou pozastavené, jiné běží
bez omezení. Aktuálně hledáme dobrovolníka
do knihovny. Více informací zde.

DOBROVOLNICKÉ NOVINKY Z ÚSTECKÉHO KRAJE

Znáte Regionální dobrovolnické centrum pro Ústecký
kraj? Provozuje ho Dobrovolnické centrum z.s. v Ústí
nad Labem a na jeho webových stránkách najdete informace
z celého regionu, včetně dobrovolnických příležitostí.

Dobrovolnické centrum <dcr@radka.info>
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DC RADKA se v květnu 2020 stalo partnerským
“Dobropointem”.

CO SE DĚJE V DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnickou příležitost nemusíte hledat jen v ČR.
Co takhle vycestovat do zahraničí a získat nové
zkušenosti i dovednosti? Příležitostí je mnoho - krátkodobé
workcampy, dlouhodobé dobrovolnické pobyty, nebo
vytvoření dobrovolnického týmu. Více informací získáte zde.

CO JSME ZAŽILI

Máme za sebou další rok, který poznamenala pandemie
Covid-19. Nicméně právě v těchto dobách dobrovolnictví
zaznamenává největší zájem. O aktivitách, na kterých se
DC RADKA podílelo, se dočtete zde.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do akce Ježíškova
vnoučata pro domovy seniorů v Klášterci nad Ohří
a Podbořanech, nebo naším prostřednictvím podpořili
pacienty a zdravotníky Nemocnice Kadaň.  

Copyright 2022 RADKA z. s.  
Zde můžete aktualizovat své preference nebo se odhlásit z odběru newsletteru. 
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