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Združenie Rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 

Bratislava, o.z. sa zapája druhýkrát do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku. 

Názov Projektu:  TRIKRÁT PRE DRUHÝCH 

Cieľ Projektu: -   skrášlenie školského námestia-odstránenie grafitov (náter múrikov, domčeka, čistenie grafitov) – o.z., MČ  

- skrášlenie športového areálu - náter plota, unimobuniek, futbalových bránok, kryty – KŠK, MČ.  

- obnova šatní v škole - vypratanie priestorov z bunkrov a náter obvodových stien v šatniach – o.z., škola, MČ 

Termín konania:  piatok 10.6.2016, od 09:00 hod do 16:00 hod, náhradný termín v prípade nepriaznivého počasia: 17.6.2015, od 09:00 do 16:00 

     sobota 11.6.2016, od 09:00 hod do 12:00 hod, náhradný termín v prípade nepriaznivého počasia: 18.6.2015, od 09:00 do 12:00 

Finančné prostriedky:  grant od Nadácie Pontis: 400 eur, MČ Karlova Ves: do 450 eur, KŠK: do 300 eur, škola: 100 eur  

Počet firemných dobrovoľníkov:  171  Občerstvenie: citronáda, čaj, káva, koláče, bagety – od MČ KV) 

Koordinátori:   rodičia – Martin Gabaj, Kamil Zeman, Petra Pavelková (hľadajú sa ďalší rodičia na koordináciu firemných dobrovoľníkov) 

KŠK: p. Laitmanová, p. Futo, p. Kadnár   

škola: Pavol Bernáth, p. Krepel, Soňa Medveďová, Margita Sabová – doteraz prihlásení 

Príprava projektu: Obnova šatní: začiatok od 5.5 do 9.6 – triedenie, delenie a vynášanie odpadu (spolu so žiakmi z 8. ročníka odrobených už 85 

hodín), hľadáme dobrovoľníkov – náter stien penetrákom a vyspravenie omietky – záujem zašlite emailom na 

martin.gabaj@hotmail.com  

Už po desiatykrát sa zapoja firemní zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 

2007 v Bratislave a postupne sa pridávali aj ďalšie mestá. V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu, či už vo forme manuálnej práce alebo cez 

aktivity zamerané na odovzdávanie skúseností a vedomostí. Cieľom podujatia nie je len personálne pokrytie aktivít ale aj podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za 

prostredie, v ktorom pôsobia či podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, 

mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta. Organizátormi podujatia Naše Mesto sú Nadácia Pontis a skupina firiem Engage. Nadácia Pontis je jedna z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú 

filantropiu, rozvíja dobrovoľníctvo zamestnancov a pro bono služby pre neziskové organizácie, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci v zahraničí a rozvojovému vzdelávaniu na 

Slovensku. V oblasti firemného dobrovoľníctva je na Slovensku aktívna skupina firiem Engage. Ide o medzinárodnú sieť známych a spoločensky zodpovedných firiem, ktoré rozvíjajú rôzne formy zapájania 

zamestnancov do dobrovoľníctva. Každoročne spoločne organizujú najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe Naše Mesto. V dňoch 10. a 11. júna 2016 slovenské mestá ožijú prívalom 

dobrovoľníckej energie. Už po desiatykrát sa zamestnanci firiem, ktorí v bežných dňoch pracujú ako manažéri, bankári, či priamo vo výrobe, zmenia v maliarov a záhradníkov, alebo svoj čas venujú 

seniorom a ľuďom s postihnutím. Viac info nájdete na stránkach: http://www.nasemesto.sk. 

martin.gabaj@hotmail.com
http://www.nadaciapontis.sk/
http://www.nadaciapontis.sk/engage-firmy-s-dobrovolnictvom
http://www.nasemesto.sk/

