JE TO I PRO MNE? Otevřeno mají všichni:
•
•
•
•
•
•

nepotřebuješ žádné speciální zkušenosti
budeš rovnocenným parťákem ostatních účastníků i organizátorů
se vším tě seznámíme, zajistíme ti potřebné zázemí
můžeš přijet i s kamarády, ale nemusíš
míra zapojení je vždy na tobě
uvedené akce jsou připraveny zejména pro ty, co jedou poprvé

PŘÍLEŽITOSTI
KAMARÁDSTVÍ
ZÁŽITKY
ZKUŠENOSTI
ZÁBAVA
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Akce podporuje:

hnutibrontosaurus
Více informací najdeš v kalendáři akcí na brontosauřím webu

OTEVŘI SI

NABÍDKU DOBROVOLNICKÝCH
AKCÍ PLNÝCH ZÁŽITKŮ

OTEVRISI.BRONTOSAURUS.CZ
HNUTÍ BRONTOSAURUS je neziskovka s pestrou
nabídkou zážitkových a dobrovolnických akcí.
Mladým lidem na nich nabízíme prostor pro
seberealizaci a přinášíme jim užitečné zkušenosti a dovednosti. Otevíráme jim cestu
nejen k dobrovolnictví v České republice
a zahraničí, ale také k novým zážitkům
i přátelstvím.

CO ZAŽIJEŠ NA PRÁZDNINÁCH
S BRONTOSAUREM? Dostaneš se na
zajímavá místa, seznámíš se se stejně
zaměřenými vrstevníky i lidmi z neziskovek,
při hrách a aktivitách si odpočineš i zablbneš,
rozvineš své dovednosti, například v týmové
spolupráci a přispěješ k ochraně naší přírody a péči
o památky.
JAK TO PRAKTICKY PROBÍHÁ? Akce se konají v přírodních lokalitách
nebo na hradech a zámcích. Bývají na nich mladí lidé převážně ve věku
15–22 let, někdy i starší. Na akci je zajištěn program (hry, exkurze, seberozvojové aktivity, seznámení se s neziskovkami...), součástí je vždy
dobrovolnická pomoc dané lokalitě (oprava hradu, sázení stromů, aj.). Zabezpečeno je po celou dobu také kvalitní jídlo a ubytování ve spacácích.
JAK SE PŘIHLÁSIT? Je to snadné:
1. Podívej se na všeobecné informace
o letních akcích na
otevrisi.brontosaurus.cz.
2. Vyber si konkrétní akci a pokud má
svůj web, tak si jej projdi.
3. Vyplň předběžnou
přihlášku u akce
nebo na webu
akce.

ZNAČKAŘSKÝ TÁBOR UKRAJINA 2018
1.–15. 7. 2018, Zakarpatská Ukrajina
Budeme společněznačit nové i udržovat již vyznačené turistickétrasy přes vesničky
i vrcholky hor a polonin s dechberoucími výhledy. Nevšední, netradiční, neotřelý, ale
zároveňmající smysl, zábavný, plný nových zážitkůa poznání, takový je značkařský
tábor na Ukrajině.
15–99 let, 3 800–5 000 Kč, karpatskou.stezkou@gmail.com
NARUBY | 18.–29. 7. 2018, okolí Horního Maršova, Krkonoše
Neboj se. Angažuj se. Rozruš se. Unav se. Bav se. Ymprovizuj. Pojeďs námi prožít
dvanáct přeplněných dní do zdivočeléčásti východních Krkonoš.
16–26 let, 1 700 Kč, prazdninynaruby@brontosaurus.cz
WORKCAMP ŽÍTKOVÁ 15-20 | 22.– 29. 7. 2018, Žítková, PR Hutě
Akce pro všechny, kteří se chtějí zapojit do konkrétní pomoci při udržování druhového
bohatství květnatých orchidejových luk. Nabízíme zábavnou práci a smysluplnou
zábavu spolu s 10 účastníky ze zahraničí.
15–20 let, 0 Kč, rjanik@freepoint.cz

LUHY ŘEKY DYJE | 11.–18. 8. 2018, Břeclav, kančí obora
„Buď sám tím člověkem, které chceš vidět kolem sebe.“
Dobrovolnická akce pro středoškoláky a všechny starší... Kombinace pomoci
lužní přírodě, poznávání okolní fauny a ﬂory, výletů v Lednicko-valtickém areále
14–31 let, 500 Kč, ardea.breclav@brontosaurus.cz
KIMURI | 19.–26. 08. 2018, Pasíčka
Chceš pomoct handicapovaným zvířatůmna záchranné stanici, seznámit se s novými
lidmi a zkrátka prožít týden po kterém se budeš ptát: „Pročto nemohlo trvat dýl?”
Pak je Kimuri ta pravá akce pro tebe.
15–22 let. 990 Kč, ja.f lip@seznam.cz
FESTCAMP – NAJDI SVOU SÍLU II. | 23.–31. 08. 2018, CHKO Moravský kras
Tvořivědobrovolnický dvoujazyčná (Cz/Ang) akce, síla kreativity novéhořemesla (f lm,
foto) v kombinaci s tradičním (kování, tkaní) v jedinečné atmosféře.
15–26 let, 2 870 Kč, evc.svycarna@centrum.cz

DALŠÍ DOBROVOLNICKÉ AKCE JAKO AŤŽIJE KRÁL!?, SVĚT POTÉ,
NEBOMALÉČESKO ZA DUNAJEMNAJDEŠ NA WWW.BRONTOSAURUS.CZ

