Pro lepší svět

KATALOG
AKCÍ
2019

O NÁS

Společnost Dobrokar se zaměřuje na pořádání firemních akcí s dobročinným
přesahem, zvyšování spokojenosti zaměstnanců a zkrášlování veřejného prostoru.
Pomáháme lidem najít životní radost a firmám spokojené zaměstnance.

NAŠE SLUŽBY

Teambuildingy

Vánoční večírky

Rodinné
a firemní dny

Akce
pro klienty

... s dobročinným přesahem

Vaření s přesahem
V rámci tohoto zážitkového programu uvěříte skvělé jídlo pro lidi bez domova z Armády
Spásy, neziskové organizace, která poskytuje duchovní a sociální pomoc potřebným v České republice i po celém světě.

Krásné místo, skvělí kuchaři a originální program připravený jenom pro vás.
Nechte se přesvědčit o tom, že vaření může být krásným zážitkem pro vaše
smysly a zároveň aktivní relaxace.

Uvařte
si skvělý oběd

Pomozte
potřebným

Probuďte
vaše smysly

Nové recepty,
food styling

Pod vedením našich
kuchařů si uvaříte skvělé čtyř-chodové menu
na váš týmový oběd.
Klasická česká kuchyně, asijské menu, nebo
třeba rybí speciality?
Rozhodnutí je jenom
na vás.

Naučíte se spoustu nových kuchařských tipů
a triků, vše přenesete
do praxe a kromě jídla pro vás, připravíte
i dobroty do krabiček
pro lidi bez domova z
Armády Spásy.

Během dne probudíte
všechny vaše smysly. Čeká vás čichový
a chuťový kvíz, při
kterém si vyzkoušíte
známé i méně známé
ingredience na vaření.

Jednoduchý
předkrm,
chutné hlavní jídlo, které
uvaříte za 20 minut, nebo
výborný raw desert? Z akce
si odnesete mini kuchařku
skvělých receptů a naučíte
se i základy food stylingu,
aby vaše jídlo skvěle chutnalo i vypadalo.

Délka akce
4-8 hodin

Počet osob
10- 50

Cena za program
od 1700 Kč/os

Jak se žije nevidomým
Výběrem tohoto programu finančně podpoříte neziskovou organizaci Vodící pes, z.s,
jejímž posláním je výcvik asistenčních psů a podpora klientů se zrakovým znevýhodněním
v oblastech osobního rozvoje, samostatného pohybu a řešení individuálních problémů.

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké je to nevidět? V rámci našeho zážitkového programu si to vyzkoušíte na vlastní kůži, poznáte inspirativní nevidomé osobnosti, zažijete
zábavný týmový program a podpoříte neziskovou organizaci Vodící pes, z.s.

Nevidomá stezka
Vyzkoušíte si, jak je
těžký pohyb a orientace v prostoru pro
nevidomého, či slabozrakého člověka
a jaké kompenzační
pomůcky existují.

Délka akce
4- 6 hodin

Vystoupení
Dog dancing

Debata s nevidomým sportovcem

Dog Challange

Co všechno lze psa
naučit, či jak si s ním
můžete zatancovat,
vám předvede Tereza
Slováková, www.borderaico.webnode.cz

Jaké to je, přijít o zrak, vyrovnat se s tím, absolvovat ty nejtěžší maratony
a triatlony na světě a inspirovat druhé, vám přiblíží Ondra Zmeškal,
www.ondrejzmeskal.cz

Zábavný
týmový
závod, ve kterém si
společně s kolegy
vyzkoušíte některé
překážky, které se učí
zvládat vaši čtyřnozí
přátelé.

Počet osob
10-50

Cena za program
od 1400 Kč/os

Moravské víno a folklór
V rámci programu Moravské víno a folklór podpoříte místní cimbálovou muziku
a dětský folklórní spolek Verbíři z Mutěnic, který usiluje o uchování a rozvoj slováckých lidových tradic.

Mutěnice- tradiční moravská vesnice s vinohrady, kam se člověk podívá. Zažijte na vlastní kůži, jaké je to být vinařem v malém vinařství, poznejte krásu
a historii Mutěnic a podpořte rozvoj folklóru v tomto malebném kraji.

Cesty vína,
krásy Mutěnic

Práce na vinici,
zpracování hroznů

Víte, jakými fázemi
musí víno projít před
tím, než se dostane
do lahve? To a mnohé další zajímavosti
se dozvíte během komentované procházky kolem Mutěnic.

Že vinaření není jen
zábava, ale hlavně
tvrdá práce na vinohradu si vyzkoušíte
na vlastní kůži. Zjistíte
také, jak s vínem poté
pracují tradiční vinaři.

Délka akce
4-8 hodin

Počet osob
10- 40

Řízená degustace,
Sommeliérké minimum
Během večerního zážitkového programu si vyzkoušíte základní dovednosti
sommeliéra, těšit se můžete na řízenou degustaci
z Vinařství Zemský, či zábavný týmový program s
názvem Vine kvíz.

Cena za program
od 2400 Kč/os

Vystoupení
cimbálovky
Příjemný den završí
vystoupení cimbálové muziky a dětského
folklórního spolku
Verbíři z Mutěnic,
který v rámci akce finančně podpoříte.

Den pro zdraví
Během programu podpoříte neziskovou organizaci Nadační fond pro rozvoj plného vědomí, která nabízí bezplatné kurzy jógy a mindfulness dětem z dětských domovů v ČR.

Krásné místo, skvělí kuchaři a originální program připravený jenom pro vás.
Nechte se přesvědčit o tom, že vaření může být skvělým zážitkem pro vaše
smysly i zároveň aktivní relaxace.

Cvičení
Že cvičení nemusí být
jen fyzicky náročná dřina, ale zábava, po které
vám bude lépe na těle,
i na duši, vám dokáží
naši lektoři. Můžete si
vybrat mezi cvičením
body balance, či TRX.

Délka akce
4-8 hodin

Mindfulness

zdravá strava

Chcete pociťovat vnitřní
klid, zažívat stav štěstí,
vnímat život s nadhledem, být tady a teď a
mít radost z každodenních maličkostí? Pak je
tento workshop právě
pro vás.

Jaké suroviny nakupovat,
jak z nich připravit dobré
jídlo za krátký čas i jak si
pak toto jídlo opravdu vychutnat, aby vám dodalo
energii na celý den.

Počet osob
20-50

Cena za program
od 1400 Kč/os

Informační dieta
Jak se zbavit závislosti na mobilu, počítači, nebo televizi a
vrátit se zpět k sobě a
k přírodě vám představí náš zážitkový
workshop.

Tolerance v barvách
V rámci tohoto zážitkového večírku podpoříte neziskovou organizace Stud, z.s, která již od
roku 1996 pomáhá lidem z LGBT (gay, lesbické, bisexuální a transgender) komunity vyrovnat se s vlastní orientací a usiluje o zrovnoprávnění těchto lidí s ostatními členy společnosti.

Užijte si skvělou party plnou barev, hudby, výrazné výzdoby a zábavného programu, která vám představí život LGBT komunity a zároveň přispívá k většímu
pochopení, přijetí a toleranci.

Módní přehlídka
Zažijte módní přehlídku
mladých
módních návrhářů,
podívejte se na extravagantní modely
představující sebevědomí a hrdost z bytí
a projevení svého
vlastního já.

Délka akce
4-6 hodin

Účesy, focení,
tanec, koktejly
Vyzkoušejte si tematický fotokoutek, plný
barevných paruk a
převleků, nechte se
upravit v pojízdném
stánku Barber shopu
Kentaur, nebo třeba
ochutnejte skvělý koktejl z baru Skog.

Počet osob
80-600

Vogue
dance workshop
Tanec Vogue, inspirovaný
egyptskými hieroglyfy,
vznikl kolem roku 1960
v New Yorku a nejvíce jej
proslavil stejnojmenný
videoklip od Madony, na
podporu gay komunity.

Cena za program
od 1300 Kč/os

Obrazová výstava,
inspirativní debata
Opravdový vhled do
LGBT problematiky
získáte na akci během
inspirativních debat
se zástupci komunity,
nebo třeba prohlídkou obrazové výstavy
zachycující
historii
i současnost hnutí.

Pomoc lesní školce
Během dne podpoříte vybranou lesní školku z Asociace lesních mateřských školek. Tato
platforma nabízí alternativu k tradičnímu předškolnímu vzdělávání dětí, klade důraz na
pobyt v přírodě, ochranu přírody a rozvoj fyzické kondice dětí.

Vraťte se na chvilku do dětských let, poznejte, jak fungují lesní školky, a zapojte se do kreativní práce s krásným výsledkem na konci. Odměnou vám bude
dobrý pocit i poděkování od malých předškoláků.

Výroba nábytku

Výroba hraček

Jaké je to vyrobit
skříň, postýlku, nebo
třeba blátěnou kuchyňku pro děti?
Tyto a další produkty zvládnete vyrobit
pod vedením našich
zkušených lektorů.

Zapojit se můžete i do
výroby hraček pro děti,
jako opravdové a pojízdné dřevěné auto,
houpací koník, nebo
třeba funkční deskové
didaktické hry.

Jestli rádi malujete, i pro
vás najdeme v lesní školce zapojení. Můžete si vyzkoušet velko-formátové
malování na maringotku, nebo třeba společně
s dětmi kreativně zkrášlit
výrobky vašich kolegů.

Počet osob
20-100

Cena za program
1900 Kč/os

Délka akce
4-8 hodin

Kreativní tvoření

Jednoduché stavby
Stavění pod vedením
profíků není žádná věda.
V rámci teambuildingu
umíme postavit i jednoduché stavby (venkovní
knihovny a umývárny, záchody, přístřešky
a pod.).

Zahrada Schizandra

Během teambuildingu podpoříte neziskovou organizaci Prah, která již dvacet let prosazuje práva lidí s duševním onemocněním, nabízí klientům podporu v oblastech práce, bydlení, vzdělávání, či terapie a pomáhá zlepšovat vztah veřejnosti k této ohrožené skupině.

Líbí se Vám představa stmelit váš tým, vybudovat něco krásného a hlavně
podpořit dobrou věc? Pak právě pro vás máme skvělý projekt rekonstrukce
zahrady organizace Práh jižní Morava, z.ú., v brněnských Tuřanech. Co vznikne?

Zahradní jezírko

Terapeutická
místnost

Dominantou
zahrady bude krásné
zahradní jezírko s
dřevěným molem pro
posezení a relaxaci.

V horní části prostor
vznikne dřevěná terapeutická místnost
pro klienty s krásným
výhledem na celou zahradu.

Ve středové části zahrady
vznikne venkovní ohniště s posezením, které
najde využití pro setkání
klientů i kulturní akce,
které zde probíhají.

Počet osob
15- 50

Cena za program
od 1500 Kč/os

Délka akce
1-25 dní

Ohniště s posezením, plazníky

Květinová zahrada,
stromové zákoutí
Celý prostor nově
vzniklého parku osázíme stromy a keři,
vznikne zde stromové a skalní zákoutí, či
motýlí zahrada.

Kreativní den
V rámci kreativního dne se skvěle pobavíte a vytvoříte originální produkty, které zkrášlí
prostory vybrané neziskové organizace (viz. obrázek z Dětské nemocnice v Brně), nebo
je můžete věnovat do dobročinné dražby.

Zapomeňte na pracovní problémy, uvolněte se, popusťte uzdu své fantazii
a vytvořte společně s kolegy krásné výrobky ze dřeva, keramiky, barev či živých rostlin. Uvidíte, jak kreativní můžete být!

Mozaiky
Nechte naplno pracovat vaši představivost
a vytvořte s vašimi kolegy krásné obrazy, stoly,
květináče, či podnosy z
mozaiky, které zkrášlí prostory vybrané organizace,
nebo je můžete věnovat
do dobročinné dražby.

Délka akce
4-8 hodin

Kokedamy,
obrazy z květin
Vyzkoušejte si kreativní
workshop kokedamy
a naučte se tento originální způsob pěstování rostlin, pocházející
z Japonska. Nebo můžete s vašimi kolegy
vytvořit krásné obrazy
z živých rostlin.

Počet osob
20-100

Výrobky ze dřeva
Poznejte krásu dřeva,
vyzkoušejte si práci
s tímto přírodním materiálem pod vedením
profesionálního lektora
a vyrobte krásné produkty (sochy, nádobí,
loutky) pro vybranou
neziskovou organizaci.

Cena za program
od 1700 Kč/os

Malování
Chcete na chvíli vypnout hlavu a skvěle se
zrelaxovat? Vyzkoušejte náš kurz svobodné
malování a vytvořte s
vašimi kolegy společné obrazy, které zkrášlí
prostory vybrané organizace.

Splněné dětské přání
Posláním organizace Splněné dětské přání je plnit přání handicapovaným
dětem, prostřednictvím jedinečných zážitků jim přinášet radost a motivovat
je k dalšímu rozvoji.

Vytvořte krásné dárkové předměty na dobročinný prodej a podpořte konkrétní dětské přání. Jak že takové přání vypadá? Třeba v červnu 2018 organizace splnila celoživotní sen, návštěvu Eiffelovy věže v Paříži, jedenáctileté
vozíčkářce Karolínce. Vybrat si můžete z následujících workshopů.

Dámské kabelky
Každá žena má ráda krásné, praktické a elegantní doplňky. Takové jsou
i naše kabelky. Každý kus
je zcela originální, jako
vy. Nikdy tedy nepotkáte
nikoho, kdo by se pyšnil
stejným výrobkem z naší
kolekce.

Délka akce
4-8 hodin

Hadrové panenky

Obaly na tablety

Originální hračka i netradiční dárek. Naše panenky, pro děti i dospělé, jsou
vyráběné z látky a zdobené různými doplňky, jako
jsou krajka, korálky, knoflíky apod. Nabízíme je
v různých provedeních od
25 cm až po půlmetrové
kousky.

O tablety je potřeba pečovat, aby mohly svému
majiteli sloužit co nejdéle.
Proto v e-shopu Splněné
dětské přání najdete originální obaly na tablety
všech možných stylů. Každý je stylový a jedinečnýstačí si jen vybrat!

Počet osob
10-30

Cena za program
od 1900 Kč/os

Polštářky
Vyrobte si látkové polštářky s nejrůznějšími motivy– zvířátka, pohádkové
postavičky, květiny. Polštářek může být krásným
doplňkem do interiéru,
nebo si ho můžete brát na
cesty, abyste s sebou měli
vždy kousek domova.

VIDEA Z AKCÍ

Teambuilding Johnson & Johnson

Firemní den Etnetera

Kulfest- kulinářský festival firem

Firemní den Axa

Rodinný den Samohýl Motor

NAŠI KLIENTI

DOBROKAR
Společnost Dobrokar se zaměřuje na zvyšování spokojenosti zaměstnanců,
pořádání firemních akcí s dobročinným přesahem a zkrášlování veřejného prostoru.
Pomáháme lidem najít životní radost a firmám spokojené zaměstnance.

Napište nám. Rádi přineseme více
spokojenosti i do vaší firmy.
Pavel Houška
pavel@dobrokar.cz
+420 739 480 476
www.dobrokar.cz

