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duben

Název média

Název článku/pořadu

Jihlavská Drbna

Loucký stacionář Pohodář
zve na den otevřených dveří.
1.4.
Nabídne také výrobky svých
klientů

RegionVysocina.cz

Den otevřených dveří
louckého Pohodáře

3.4.

Noviny jihlavské radnice, s.
10

Odborníci jednali o inkluzi

duben

Romano hangos

RegionVysocina.cz

Čistá Vysočina - budou
uklízet i uživatelé a
pracovníci Charity
Vysočinu budou uklízet i
uživatelé a pracovníci
sociálních služeb jihlavské
Charity

Datum
zveřejnění

Web odkaz z archivu apod. pokud existuje
http://www.jihlavskadrbna.cz/zpravy/spolec
nost/2748-loucky-stacionar-pohodar-zve-naden-otevrenych-dveri-nabidne-take-vyrobkysvych-klientu.html
http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/
den-otevrenych-dveri-louckeho-pohodare132213/
http://www.jihlavskelisty.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/201704/2017-04.pdf

duben

http://www.romanohangos.cekit.cz/index.ph
p

5.4.

http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/
vysocinu-budou-uklizet-i-uzivatele-apracovnici-socialnich-sluzeb-jihlavske-charity132263/

Jihlava.city.cz

Drogově závislí a romské děti
6.4.
společně uklidí Vysočinu

http://jihlava.city.cz/zpravodajstvi/drogovezavisli-a-romske-deti-se-zapoji-do-ukliduokoli-v-projektu-cista-vysocina/9646

Jihlavská Drbna

V rámci Čisté Vysočiny budou
uklízet i uživatelé a
6.4.
pracovníci sociálních služeb
Charity

http://www.jihlavskadrbna.cz/zpravy/spolec
nost/2778-v-ramci-ciste-vysociny-budouuklizet-i-uzivatele-a-pracovnici-socialnichsluzeb-charity.html?utm_source=copy

Jihlava.city.cz

Den otevřených dveří
7.4.
Denního stacionáře Pohodář

http://jihlava.city.cz/akce/den-otevrenychdveri-denniho-stacionare-pohodar/9503

Kous.cz

Čistá Vysočina – budou
uklízet i uživatelé a
pracovníci sociálních služeb
Charity

7.4.

http://kous.cz/?p=5389

RegionVysocina.cz

Čistá Vysočina v jihlavském
Vrakbaru

20.4.

http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/
cista-vysocina-v-jihlavskem-vrakbaru136460/

Jihlavská Drbna

Do úklidu Vysočiny se zapojili
také lidé z jihlavského
21.4.
Vrakbaru. Vyčistili dvě
lokality

http://www.jihlavskadrbna.cz/zpravy/spolec
nost/2878-do-uklidu-vysociny-se-zapojili-takelide-z-jihlavskeho-vrakbaru-vycistili-dvelokality.html?utm_source=copy

Kous.cz

Čistá Vysočina na Vrakbaru

http://kous.cz/?p=5422

21.4.

Romský mentor na jihlavské
ZŠ Havlíčkova: „Už chápu, jak
21.4.
se cítí člověk, který je
odlišný“

http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/
romsky-mentor-na-jihlavske-zs-havlickova-uzchapu-jak-se-citi-clovek-ktery-je-odlisny136499/

Jihlavský Deník

Klienti Vrakbaru uklidili okolí
21.4.
pivovaru a stadionu

http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/klient
i-vrakbaru-uklidili-okoli-pivovaru-a-stadionu20170421.html?utm_source=newsletter&ut
m_medium=email&utm_campaign=newslett
er

Jihlava.city.cz

OBRAZEM: Děti a pracovníci
Vrakbaru společně uklidili
22.4.
část Jihlavy

Romea.cz

"Už chápu, jak se cítí člověk,
který je odlišný," říkaly děti
ze ZŠ Havlíčkova po
26.4.
workshopu s Monikou
Mihaličkovou

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/dom
aci/uz-chapu-jak-se-citi-clovek-ktery-jeodlisny-rikaly-deti-ze-zs-havlickova-poworkshopu-s-monikou-mihalickovou

Jihlavská Drbna

FOTO: Služby Oblastní
charity Jihlava navštívil
náměstek primátora
Vratislav Výborný

http://www.jihlavskadrbna.cz/zpravy/spolec
nost/2916-foto-sluzby-oblastni-charityjihlava-navstivil-namestek-primatoravratislav-vyborny.html?utm_source=copy

RegionVysocina.cz

Děti z Erka uklízely v Jihlavě
v rámci akce Čistá Vysočina

28.4.

Jihlavský Deník

Děti z Erka uklízely Jihlavu

29.4.

RegionVysocina.cz

Kous.cz

Kous.cz

Telčské listy, s. 6

26.4.

Služby Oblastní charity
Jihlava navštívil náměstek
29.4.
primátora Výborný
Romský mentor na jihlavské
ZŠ Havlíčkova: „Už chápu, jak
30.4.
se cítí člověk, který je
odlišný“
Humanitární sbírka
duben
Charity

http://brno.city.cz/zpravodajstvi/obrazem-deti-a-pracovnici-vrakbaru-spolecne-uklidilicast-jihlavy/9959

http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/
deti-z-erka-uklizely-v-jihlave-v-ramci-akcecista-vysocina-136531/
http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/detiz-erka-uklizely-jihlavu20170429.html?utm_source=newsletter&ut
m_medium=email&utm_campaign=newslett
er
http://kous.cz/?p=5475

http://kous.cz/?p=5481

http://www.telc.eu/obcan/telcske_listy

