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AKADEMICKÉ CENTRUM STUDENTSKÝCH AKTIVIT

Vize

► ACSA je zavedenou a uznávanou 
organizací, která díky znalosti jak 
akademického prostředí, tak praxe 
přispívá k tomu, aby lidé dělali věci 
špičkově. Oni sami se na nás obracejí, 
protože umíme najít nejvhodnější řešení 
jejich situace a stát při nich během jeho 
uskutečnění, od začátku až do konce.

Hodnoty



Projekt:                                                

Celorepublikový portál 

Chcipomoct.cz

AKADEMICKÉ CENTRUM 

STUDENTSKÝCH AKTIVIT
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CHCIPOMOCT.CZ

Cíl projektu

► Propojit dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat s lidmi či institucemi, kteří potřebují pomoc.
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JAK DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ?

Řešení personální krize 

Kurz Základy ošetřovatelství pro dobrovolníky: 
www.acsa.cz/verejnost/akce/kurz/zaklady-osetrovatelstvi/

http://www.acsa.cz/verejnost/akce/kurz/zaklady-osetrovatelstvi/
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JAK DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ?

„Haló, volám domů z nemocnice“ 
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JAK DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ?

Dobroocko.cz - pomoc pro očkovací centra
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JAK DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ?

Pomoc při nastavení krizového řízení či jiná odborná pomoc 
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JAK DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ?

Desinfekce prostor ozónem 
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JAK DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ?

Pomoc osobám osamělým 

Spolupráce s 

projektem MPSV: 

Senioři v kraji - el. 

časopise Povzbuzení.
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JAK DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ?

Linky pomoci 777 778 538 
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JAK DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ?

Navíc jsou stále připraveni…

► Distribuci obličejových štítů, roušek a dezinfekce

► doučování a hlídání dětí,

► pomoc se zajištěním nákupů,

► venčení domácích mazlíčků.
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SPOLUPRACUJEME

Máme zájem se propojovat 

► S kým intenzivně spolupracujeme je vidět zde: https://chcipomoct.cz/partneri.html

► Navazujeme partnerství s kraji nebo městy – memorandum.

► Spolupracujeme s vysokými školami.

► Snažíme se síťovat s organizacemi realizujícími dobrovolnická centra.

► Navazujeme spolupráci s očkovacími centry.

https://chcipomoct.cz/partneri.html
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www.acsa.cz

www.facebook.com/ACSA.CZ

www.instagram.com/chcipomoct.cz_acsa

www.linkedin.com/company/10644509/

chcipomoct@acsa.cz

604 229 529 

ÚDOLNÍ 53, 602 00 BRNO, budova U14

MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT

mailto:chcipomoct@acsa.cz
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Děkuji za pozornost


