
ONLINE TEAMBUILDINGY 
podpora týmu při práci z domova

kreativní teambuildingsuperhero hunt

hledání nových cestenergetický restart



Společnost Dobrokar se zaměřuje na pořádání firemních teambuildingových programů  
s dobročinným přesahem a zvyšování spokojenosti zaměstnanců. Pomáháme lidem najít ži-
votní radost a firmám spokojené zaměstnance.

O NÁS



NAŠI KLIENTI

“Working with Dobrokar has been very good for our summer event. 
They took care of every detail and we appreciated their work so much!” 
Michelangelo Ischia, Deutsche Telekom, tel: +420 733 626 638 

Teambuildingové aktivity od Dobrokaru vylepšily standardní pracovní setká-
ní našeho evropského inovačního týmu a umožnily všem členům týmu lépe 
se poznat v netradičním, zábavném a inspirativním prostředí. Děkujeme. 
Zdeněk Vrbka, Konica Minolta, tel: +420 724 243 043

S Dobrokarem se skvěle spolupracovalo od začátku až do konce. 
Produkční tým dokázal vymyslet akci JICu na míru, vše zařídit a ná-
sledně nás teambuildingem provést. Reakce mých kolegů a kolegyň 
byly v jednom, velmi pozitivním duchu: jsme nadšení, že jsme mohli 
konat dobro a zároveň se u toho pobavit a odpčinout si. 
Michaela Sagitariová, JIC, tel: +420 776 462 227



ONLINE TEAMBUILDINGY 
Jak to funguje?

Co je online teambuilding? 
Online teambuilding je program zaměřený na stmelení týmu  
u zaměstnanců na homeoffice. Program je veden zkušeným lektorem 
přes Google Hangouts, trvá 1.5-2 hodiny a účastní se jej 3-10 lidí. 

Proč by vás to mělo zajímat? 
V současné situaci jsme každý den vystaveni novým výzvám. Naše  
programy nabízí možnost neformálního setkávání při práci z domova  
a posílení dobré nálady, kreativity a energie vašich zaměstnanců. 

Kolik to stojí? 
Cena programu je  6.900 Kč.

Dobročinný přesah
1.000 Kč z každého kurzu věnujeme vaším jménem na podporu  
vybrané neziskové organizace. 



SUPERHERO HUNT
VE SMITHSONIAN MUSEUM



Představení
Superhero hunt je online teambuildingový program  
vhodný pro posílení neformálního setkávání členů týmu pracujících  
z domu. Program je zasazen do online prostředí amerického 
národního muzea The Smithsonian Museum.

Co vám to přinese
Zažijete s kolegy 90 minut plných zábavy.
Odreagujete se na chvilku od pracovního vytížení. 
Stmelíte tým, zlepšíte spolupráci a podpoříte dobrou věc 
(na konci hry finančně podpoříte vybranou neziskovou organizaci).

Co vás čeká 
Staňte se na chvíli superhrdinou a vyrazte s kolegy 
záchránit svět před Dr. Zlem. Čeká na vás série znalostních, pozo-
rovacích i tvořivých úkolů, při kterých se s kolegy skvěle pobavíte,  
dozvíte se něco zajímavého a zároveň podpoříte dobrou věc.  

3-10 1.5 

O PROGRAMU
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KREATIVNÍ TEAMBUILDING
BÁRA HERUCOVÁ



O co jde 
Online teambuildingová video konference, zaměřená  
na podporu kreativity vašeho týmu při současné nelehké 
situaci spojené s karanténou.

Oblasti a témata
I. Společné sdílení (prostor pro vaše radosti i starosti).
II. Cvičení pro rozproudění kreativity (jednoduchá tvůrčí ak-
tivita vás rozesměje a ukáže vám, že i doma můžete tvořit).
III. Strategie rozvoje týmové kreativity (společná práce  
na plánu podpory kreativity, potřeby členů týmu v tématu).

Co Vám účast přinese
Posílíte dobrou náladu a spolupráci v týmu.
Podpoříte kreativní potenciál při práci z domova.
Vytvoříte strategii rozvoje  kreativity v současné situaci.

Profil lektora
Bára Herucová je herečkou a lektorkou kreativity  
a nenásilné komunikace. Působí v neziskových  
organizacích zabývajících se zážitkovým vzděláváním,  
a tématy spojenými se společenskou odpovědností. 
Ráda se inspiruje zajímavými projekty a  lidmi. 

O PROGRAMU
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ENERGETICKÝ RESTART
PETRA NEDBÁLKOVÁ



O co jde 
Online týmový program zaměřený na uvolnění stresu,  
posílení energie a zvýšení vaší radosti a spokojenosti  
v pracovním i osobním životě. 

Oblasti a témata
Zdroje štěstí a životní energie, vztahová spokojenost,  
sebeláska, mindfulness- život tady a teď, propojení s tělem 
(praktické cviky pro zdravá záda), zaměření na vděčnost. 

Co Vám účast přinese
Zjistíte, jak se cítit lépe každý den. 
Zlepšíte vaši schopnost soustředění a zklidnění mysli. 
Naučíte se, co můžete udělat pro vaše tělo a mysl z pohodlí domova. 

Profil lektora
Petra Nedbálková je  humanitární pracovnice  
a cestovatelka, nadšená masérka  a certifikovaná 
lektorka jógy a mindfulness, kterou baví práce  
s myslí i tělem.  Zajímá se o psychologii, osobní 
rozvoj, psychosomatiku a alternativní medicínu. 

O PROGRAMU
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HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST
ONDŘEJ ZMEŠKAL



Co získáte
I. Poslechnete si inspirativní životní příběh člověka, který přes svůj  
handicap dokázal věci, které si většina zdravých lidí neumí představit. 
II. V rámci konference nasdílíte problémy, kterým v současné době 
čelíte i strategie a nové cesty, jak jim čelit co nejlépe. 
III. Osvojíte si praktické návyky a zjistíte, jak se namotivovat do akce 
každý den.  

O co jde
Hledání nových cest je interaktivní přednáška, během které vám 
Ondřej Zmeškal zábavnou formou představí svůj příběh, na kterém 
ilustruje, jak člověk může uspět navzdory nepřízni osudu. 

Profil speakra
Ondřej Zmeškal je nevidomý sportovec, bloger a speaker, 
který inspiruje druhé k překonávání překážek. Ondřej absol-
voval ty nejnáročnější běžecké a triatlonové závody světa, 
mimo jiné maraton na Velké čínské zdi, Iron Mana, či 650-ti 
kilometrový přeběh celé České republiky. 

O PROGRAMU
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Jak to probíhá 
Těšit se můžete na praktické tipy, obrázky i historky z natáčení. Před-
náška propojuje témata osobního rozvoje, sportu, handicapu a život-
ních hodnot a je zvláště aktuální v dnešní složité době. 

             čs



KOHO PODPOŘÍTE
Zakoupením online teambuildingu podpoříte částkou 
1.000 Kč neziskovou organizaci dle vašeho výběru...

Nezisková organizace Prah Jižní  
Morava se již 20 let zaměřuje na  
pomoc a podporu lidí s duševním one-
mocněním. 

Posláním spolku Vodící pes je  
podpora klientů se zrakovým zne-
výhodněním v oblastech osobního  
rozvoje, samostatného pohybu  
a řešení individuálních problémů. 

Nezisková organizace Ratolest Brno 
pomáhá sociálně znevýhodněným 
dětem, mladým lidem a rodinám ře-
šit jejich nepříznivou situaci anebo jí 
předcházet.

Cílem nadačního fondu Modrý hroch 
je podpora léčby a hospitalizace dětí 
po úrazech, zpříjemnění nemocničního 
prostředí a zajištění dalších volnočaso-
vých aktivit, které jim zlepší a alespoň 
trochu  i zpříjemní pobyt v nemocnici. 

Posláním Ligy vozíčkářů je podpo-
rovat děti a dospělé se zdravotním 
postižením v jejich každodenním ži-
votě, poskytovat volnočasové aktivity 
a pomáhat jim řešit obtížné situace, 
aby mohli žít podle svých představ. 

Brněnská nezisková organizace   
Klára pomáhá, z.s.  se zaměřuje 
na pomoc pozůstalým a pečujícím  
osobám. 



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 a dejte i Vaší firemní 
akci dobročinný přesah!

NAPIŠTE NÁM

Petr Jeřábek, vizionář a tvůrce

petr@dobrokar.cz

+420 776 234 446

www.dobrokar.cz


