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 Give & Gain 2018 
Již po šesté se zaměstnanci Alliance Healthcare zapojili do dne firemního dobrovolnictví Give & Gain. 

Tato tradiční iniciativa dává zaměstnancům firem možnost přiložit ruku k dílu a přispět tak na dobrou 

věc. Letošním úkolem dobrovolníků z Alliance Healthcare bylo pomoci v Mateřské a základní škole 

speciální Diakonie ČCE.  

Letošní ročník připadl na pátek 18. května. Pomocníci 

se ráno sešli před speciální školou v Praze 4 Michli a po 

přivítání sympatickou paní ředitelkou byli předáni do 

péče pana Miloše, usměvavého údržbáře. Ten vysvětlil, 

s čím potřebuje mateřská a základní škola pomoci, 

rozdal potřebné pracovní pomůcky a mohlo se začít. 

Pracovníci se rozdělili do dvou skupin, jedna skupina se 

dala do natírání drátěného plotu, a druhá do 

zahradních prací.  

„Do projektu jsem se letos zapojila poprvé. Líbí se mi 

myšlenka celé akce někomu pomoci, a také to, že jsem 

mohla opustit svoji denní rutinu. Pokud bude příští rok 

opět příležitost, ráda se znovu zúčastním,“ říká jedna 

z dobrovolnic, která se celý den pilně starala o zahradu. 

Velký dík za odvedenou práci ale nepatří pouze pracantům z Alliance Healthcare. V mezinárodní akci 

Give & Gain byla tento rok celá Česká republika zastoupena celkem 691 dobrovolníky, kteří přišli 

pomáhat ze 30 firem. Dobrovolničilo se v 82 neziskových organizacích a komunitách po celé České 

republice. Pomoc neziskovým organizacím se v České republice v rámci této akce poskytovala již po 

osmé. Za celou tuto dobu bylo pro různé instituce dobrovolně odpracováno již na 50 200 hodin, 6 287 

dobrovolníky. 

 


