
Jméno a příjmení studenta Studijní skupina

Počet zapojených studentů:

Termín realizace:

Způsob propagace:

Dobročinné aktivity - závěrečná zpráva

Do jakých dobročinných aktivit jste se zapojil/a?

Podrobný popis Vašich dobročinných aktivit:

Do přílohy zprávy vložte ucelenou evidenci své činnosti (např. PrtSc, foto/video, apod.)

          darování krevních složek (krev/plazma)

          organizace sbírky pro vybranou organizaci / jedince (uveďte v další části formuláře)

          rozšiřování povědomí o vybraném dobročinném projektu (uveďte v další části formuláře)

          jiné, uveďte níže:

          návštěva a výpomoc ve vybrané instituci (uveďte v další části formuláře)

Přínos pro VŠEM / Studenty VŠEM:
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Jan Novák KEMBC0X

akce 4 + já, do sbírky přispěly desítky studentů

1) Pravideln  jsem navšt voval domov senior , kde jsem pomáhal senior m s po íta ovou gramotností a u il je využívat r zné 
komunika ní aplikace, aby mohli z stat v kontaktu se svými blízkými. V p íloze naleznete fotodokumentaci a PrtSc sdíleného 
p ísp vku (s ozna ením @studium_vsem). 
2) Pro klienty zmi ovaného domova senior  jsem mezi svými spolužáky zorganizoval sbírku knih, psacích pot eb, sešit  s 
k ížovkami a sudoku, karetních her a dalších pom cek vhodných pro stimulaci mentálních dovedností. Foto z p edání výt žku 
jsem umístil na sociální sít  a v p íloze zasílám PrtSc. 
3) V souvislosti s výše uvedeným jsem své spolužáky i širší ve ejnost informoval o tom, že je zapot ebí seniory i v pokro ilém 
v ku zásobit r znými aktivitami, které udržují/rozvíjejí jejich mentální i motorické dovednosti. 
4) Na základ  mých p ísp vk  m  oslovilo n kolik spolužák , zda by se ke mn  mohli p i jedné z návšt v domova senior  p ipojit 
a také pomoci. Se skupinkou 4 spolužák  jsme tedy spole n  zorganizovali "Digitální odpoledne" pro seniory, kte í byli z této akce 
nadšení. 

Mé zapojení probíhalo po celý trimestr. Sbírka prob hla od 1. do 16.11.2021 v Klubu VŠEM. "Digitální odpoledne" prob hlo 
4.12.2021.

Veškerou svou aktivitu jsem sdílel na sociálních sítích s ozna ením @studium_vsem a @studentivsempomahaji. V den zahájení 
sbírky jsem také osobn  dohlížel na její pr b h a p ípadným zájemc m osv tloval danou problematiku. V rámci organizace 
Digitálního odpoledne jsem oslovoval své spolužáky v rámci studentských skupin, zda se také necht jí p ipojit.

Studenti VŠEM byli obeznámeni s problematikou po íta ové gramotnosti mezi seniory a zárove  se sami mohli zapojit do 
dobro inné aktivity, nap . p ísp vkem do sbírky i osobní návšt vou. Domnívám se, že mladí lidé by m li být nápomocní starším 
osobám (nejenom vlastním p íbuzným), protože sami mohou ve stá í pot ebovat pomoci s r znými innostmi, které souvisejí 
nejen s vývojem technologií.

P íloha "Dobro inné aktivity.zip" obsahuje 6 PrtSc a foto/videodokumentaci z p edání výt žku sbírky (20 soubor ).
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