
 

 

 

Výzva: Zahrajte dobrovolníkům! 
 
Dobré skutky jsou vždy v předvánočním čase v kurzu. Každý rok se objeví řada 

iniciativ, které nám připomínají, že můžeme na chvíli zapomenout na čísla, 

výsledky, peníze… I Pionýr se přidává s jednou takovou výzvou, která je ale 

inspirovaná úplně jiným datem, než blížícími se svátky. Už 5. prosince totiž 

bude Mezinárodní den dobrovolníků! A to je přece příležitost poděkovat lidem, 

kteří dělají dobré skutky úplně celý rok. Ptáte se jak? Zkuste třeba písničku 

zahranou v rádiu s hezkým věnováním. 

 

Iniciativa „Zahrajte dobrovolníkům“ vznikla v Pionýru během roku 2011, který byl 

Evropským rokem dobrovolnictví. Od té doby se ale udržela a z ohlasů víme, že 

mnoho lidí, kteří svůj čas a energii věnují z dobré vůle ostatním, zahřála u srdce 

a dojala. A to je přece ten nejlepší důvod, jak dobrovolníkům poděkovat. Ukázat 

jim, že jejich práci vidíme, že si jí ceníme, že má obrovský smysl.  

A je docela jedno, jestli jde o někoho, kdo po práci vede dětský oddíl, nebo se  

stará o přírodu v okolí, pomáhá seniorům, nebo třeba o dobrovolného hasiče. 

Dobrovolníci jsou skutečně všude kolem nás, stačí si jich všímat. A pak už zbývá jen 

zvolit stanici, ze které se k „vašemu“ dobrovolníkovi poděkování nejspíš dostane, 

vybrat písničku a zavolat. Stejně tak je možné nechat zahrát například v hudební 

televizi Óčko. (Přehled rádií pro inspiraci najdete na www.pionyr.cz.) 

Samozřejmě je i řada dalších možností, jak dobrovolníkům poděkovat. Posloužit 

mohou například i sociální sítě a dnes tolik populární výzvy. Tak třeba nahrajte 

krátké video s poděkováním a vyzvěte tři další přátele, každý z nich vyzve tři další… 

(Můžete přidat i tzv. hashtag #DekujemeDobrovolnikum – anebo 

#ThankYouVolunteers, jde přeci o mezinárodní den…) Nebylo by snad hezké spustit 

v týdnu kolem Mezinárodního dne dobrovolníků takovou děkovací lavinu? :)  

Zkrátka, způsobů, jak dobrovolníkům poděkovat, je dost. A teď je k tomu i dobrá 

příležitost. Stačí jen chtít. 

 
 
 
Informaci podává: 
Jakub Kořínek 
jakub@pionyr.cz  
777 745 886 

 

Pionýr je spolek dětí, mládeže a dospělých   

a uznaná nestátní, nezisková organizace  

pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase .  
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