Önkéntes munkával a gyermekekért
2008 szeptemberében indult a Raiffeisen Bank Önkéntes
Munka programja, amelyben közel 600 banki dolgozó
(alkalmanként 20-25 fő) vett részt. Az ország különböző
településein, elsősorban gyermekvédelmi intézményekben
végeztek önkéntes munkát a munkatársak, akiket az ott élő
gyerekek lelkesen fogadtak.
Önkéntes Munka program helyszínei:
2012-ben:
• Halásztelek, Tündérkert óvoda - udvari játékok felújítása
2011-ben:
• Csemő, Pacidoki Alapítvány - karám hántolása, csiszolása, festése
• Halásztelek, Tündérkert Óvoda – udvari fa és fém játékok lefestése
• Jakabszállás, Együtt Jakabszállás Gyermekeiért Alapítvány - óvoda
udvarán játékok felújítása, festés, csiszolás
• Szegvár, Szegvári gyermekotthon –
• Budapest, Fészek Gyermekvédő Egyesület- fakockák újrafestése,
dekoráció készítése, játékok lemosása
• Budapest, Meseház óvoda - udvari fa és fém játékok lefestése
• Vác, Hársfa utcai óvoda - balesetveszélyes sövények kiirtása,
sövények formára vágása
2010-ben:
• Kozárd, Kozárd Polgármesteri Hivatal - fák ültetése a helyiek által tervezett területeteken
• Bőny, Általános Iskola - fagyalok, tuják ültetése, festés
• Felsőzsolca, Platthy Ida Napköziotthonos Óvoda - festés, rózsatő ültetése, gyomnövények kiirtása,
rendrakás
• Budapest, Fővárosi Önk. Kmetty Csecsemőotthon - festés, csiszolás, fagyalok, tuják, cserjék ültetése
• Miskolc, BAZ megyei Kórház – festés
• Budapest, Fővárosi Önk. Esze Tamás gyermekotthona - festés, gazolás
• Budapest, Epres Ovi - festés, fák metszése, gazolás
• Csömör, Mátyás Király Általános Iskola - padlás pakolása, rendrakás, nyílászárók javítása, festés
2009-ben:
• Székesfehérvár, Felsővárosi Óvoda - festés, homokcsere, kerti bútor felújítás
• Budapest, Fővárosi Önkormányzat Bólyai Gyermekotthona - festés, homokcsere, tujaültetés
• Kecskemét, Faragó Béla Gyermekotthon - lábtenisz pálya kialakítása, kosárpalánk alatti terület
betonozása
• Komló, Kodály Gyermekotthon - belső festési munkálatok
• Szombathely, Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - kültéri bútorok festése, virágültetés
• Tiszadob, Gyermekotthon - festés, tetőfedés, kerti tó kialakítása
• Budapest, Fővárosi Önk. Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona - facsemete ültetése, falfestés, focipálya
felfestéseinek felújítása, hátsó kapu és szemetesek lefestése
• Nagybarca, BAZ megyei kórház, Jubileumi Park - függőhíd oldalának kijavítása, tisztítás, festés,
padok felújítása
• Győr, Győr-Moson-Sopron megyei Gyermekvédelmi Központ Bóbita Gyermekotthon - festés, udvar
parkosítása, cserjeültetés
• Szeged, Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága
- facsemete ültetése, festés, rózsaültetés, levelek gereblyézése
2008-ban: Budapest, Fővárosi Önkormányzat Hűvösvölgyi Gyermekotthona – festés, homokozó felújítása,
kerti hulladék összegyűjtése, rendezése

