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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR 
12. – 14. 10. 2012 

 
Tisková zpráva –  

RADAMBUK se zapojí do 72 hodin – Ruku na to! 

České Budějovice 9.října 2012 

 
Ve dnech  12. - 14. října 2012 odstartuje projekt České rady d ětí a mládeže pod názvem „72 hodin – 
Ruku na to!“, který v Jiho českém kraji koordinuje a propaguje Rada d ětí a mládeže Jiho českého 
kraje.   Půjde v něm o tři dny plné dobrovolnických aktivit, jež proběhnou po celé naší republice. Kdykoliv 
během těchto 72 hodin – a zároveň po jakkoliv dlouhou dobu – se dobrovolníci ve všech krajích Česka 
pustí do aktivit, jimiž pomohou druhým lidem, přírodě nebo svému okolí. Výstupem těchto projektů má být 
kromě hmatatelných výsledků i spousta úsměvů, radosti a dobrých pocitů z nezištné práce. 
 
„Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho,“ shrnuje 
místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, „přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. 
Naučit je vzájemně spolupracovat a citlivěji vnímat svět kolem sebe.“  
 
Od pořádání jednotlivých projektů si organizátoři slibují také posílení vazeb uvnitř místních komunit 
mladých lidí, kterým nabídnou zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. 72 hodin jim může 
sledováním společného cíle napomoci i k navázání užitečných partnerských vztahů s místními radnicemi a 
podnikateli v jednotlivých obcích. „Již nyní máme přihlášeny projekty, které se věnují úklidu měst, lesů, či 
rekonstrukce autobusové zastávky,“ uvádí jako příklad hlavní koordinátor projektu Ondřej Šejtka. 
 
Projekt 72 hodin – Ruku na to! je určen dětem, rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i 
neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim 
cizí snaha nezištně pomoci druhým nebo svému okolí. 
Zájemci mohou vlastní projekty registrovat na webových stránkách www.72hodin.cz , kde naleznou také 
všechny potřebné informace. Inspiračním zdrojem účastníkům projektu mohou posloužit záznamy na 
interaktivní mapě na internetových stránkách projektu Nelíbí se mi to ( www.nelibisemito.cz) , kde mohou 
lidé snadno a rychle poukázat na neutěšený stav dané lokality.  
 
ČRDM pořádá 72 hodin – Ruku na to! v České republice poprvé. Shodný projekt úspěšně probíhá už více 
než deset let v řadě evropských států a zapojilo se do něj více než 200.000 dobrovolníků. Zmíněný projekt 
letos proběhne v podobných termínech jako u nás také na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Slovinsku a 
v Bosně a Hercegovině.  
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Rada dětí a mládeže Jiho českého kraje se stala koordinátorem projektu v Jiho českém kraji  a aktivně 
se do projektu zapojí se svými členskými sdruženími. Akce „Úklid areálu Sportovní haly v Českých 
Bud ějovicích“  bude probíhat v sobotu  13. října 2012 od 9.00 do 12.00 hodin  za podpory náměstka 
primátora pro školství a sociální věci Mgr. Petra Podholy a zúčastní se jí zástupci členských sdružení Rady 
dětí a mládeže Jihočeského kraje. Rádi bychom přispěli k čistotě areálu, ve kterém každoročně v květnu 
pořádáme tradiční přehlídku činnosti sdružení Bambiriádu. V krajském městě České Budějovice je tato 
přehlídka již neodmyslitelně tradičním projektem, který přispívá k rozšiřování povědomí veřejnosti 
o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase. Sraz dobrovolníků je v 9.00 hodin v areálu u Sportovní haly u 
lávky k Plaveckému stadionu. S sebou si vezměte pracovní oblečení, rukavice a dobrou náladu. 

 
Minimální délka trvání projektu není stanovena, maximální délka je 72 hodin. Tak neváhejte a zapojte se 
také!!!! 
 
Kontakt: 

 

E-mail: kancelar@radambuk.cz, info@radambuk.cz 
Tel.: 775 644 003, 775 644 101 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ˇ        Petr Novák a Mgr. Kateřina Babická 
        Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
 
 


