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Dobrovolnictví na fakultě
Naším studentům není současná situace lhostejná, a proto se rozhodli, že pomůžou těm, kteří to nejvíce potřebují.
Pokud chceš být jedním z nich, tak napiš kontaktním osobám a přidej se!

Hlídání dětí v Motole (Studentský spolek Agora)
Studenti z   Agory  hlídají děti zaměstnancům Fakultní nemocnice v Motole

Kontaktní osoba:   Nela Pastrnková

Hlídání a doučování dětí v Thomayerově nemocnici
Více informací zde na   odkazu .

Kontaktní osoba:   Veronika Laufková

Doučování ve školách
Studenti PedF UK pomáhají zabezpečovat péče ve školách a školských zařízení v hl. mestě Praha a Středočeském
kraji o děti pracovníků státní kritické infrastruktury, kteří v současné době zabezpečují zásadní činnosti pro zvládání
závažné epidemiologické situace

Více informací na webu "  Pomoc školám "

Kontaktní osoby:   Lucie Maršálková  a   Veronika Laufková

Doučování žáků
Studenti PedF UK jsou zapojeni do celostátní kampaně, kterou koordinuje   NPI ČR.

  Podrobnější informace o doučování a poptávce škol.

Kontaktní osoba:   Lucie Maršálková

  Studenti PedF UK také pomáhají s doučováním žáků s odlišným mateřským jazykem .
Kontaktní osoba:   Zdena Hofmannová

Studenti PedF UK pomáhají zabezpečovat péče ve školách a školských zařízení v hl. mestě Praha a Středočeském
kraji o děti pracovníků státní kritické infrastruktury, kteří v současné době zabezpečují zásadní činnosti pro zvládání
závažné epidemiologické situace

Kontaktní osoby:   Lucie Maršálková  a   Veronika Laufková

Český Červený kříž
  Pomáháme Praze 2020

Zvládneme to ČCK:   Zvládneme to

Nabízím hlídání / doučování dětí
•   Obecný formulář pro studenty nabízející svou pomoc s hlídáním či doučováním
• Ve skupině   PedF UK Jobs  nabízejí studenti pomoc s domácí výukou dětí. V této skupině je možné i naopak pomoc

poptávat.
•   Nabídka a poptávka dobrovolnické pomoci na UK

Děkujeme všem, kteří se zapojují do dobrovolnické pomoci!
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