
Zaměstnanci Providentu opět zazimovali 

zahradu v základní škole Ružinovská na 

Praze 4  

Praha 5. 11. 2019 – Po půl roce se 27 zaměstnanců centrály Providentu opět 

vydalo pomáhat do ZŠ Ružinovská na Praze 4. Natřeli druhou polovinu plotu, 

vynesli starý nábytek, přeházeli kompost, zlikvidovali nálety, ostříhali živý 

plot a zasadili ovocný strom. Děti ze starších ročníků se jako vždy rády 

zapojily do práce. 

Tento podzim dobrovolnického dne v Ružinovské základní škole zúčastnilo 27 

zaměstnanců centrály a mezi nimi i mnoho nových tváří. Pochvalují si, že se při 

práci na zahradě poznají jiným způsobem, než za stolem v kanceláři. Za jeden den 

zvládli velké množství těžké práce: vyklučili náletové dřeviny, ostříhali živý plot a 

ten kovový natřeli. Také přeházeli kompost, zasadili ovocný strom a vynesli starý, 

těžký nábytek z budovy. 

V Základní škole v Ružinovské ulici plní povinnou školní docházku žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami – děti s poruchou rozvoje intelektu až do 

pásma těžkého mentálního postižení a děti se souběžným postižením více vadami. 

Potřebují přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí, které jim poskytne 

pocit bezpečí a jistoty. 

„Náš pozemek je rozlehlý a bez pravidelné a dlouhodobé pomoci zaměstnanců 

Providentu bychom péči o něj zvládali jen velmi obtížně,“ říká Irena Hanžlová, 

učitelka ze ZS Ružinovská a dodává: „Pro naše děti je tento den velkou událostí. 

Pomocníky z Providentu vnímají skoro jako rodinu a možnost zapojit se do práce 

na zahradě je pro ně vítaným vybočením z každodenního života.“ 

„Děti nám přichystaly prodejní výstavku podzimních vazeb a dalších dárečků, 

jejichž koupí jsme přispěli na provoz výtvarných dílen. Zároveň jsme do školy 

pořídili i nějaké pomůcky na výtvarnou výchovu,“ říká Kateřina Jarošová, která 

má organizování dobrovolnických dnů v Providentu na starosti. 
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Provident pomáhá v ZŠ Ružinovská  

Tento podzim dobrovolnického dne v Ružinovské základní škole zúčastnilo 27 

zaměstnanců centrály a mezi nimi i mnoho nových tváří. Pochvalují si, že se při práci na 

zahradě poznají jiným způsobem, než za stolem v kanceláři. Za jeden den zvládli velké 

množství těžké práce: vyklučili náletové dřeviny, ostříhali živý plot a ten kovový natřeli. 

Také přeházeli kompost, zasadili ovocný strom a vynesli starý, těžký nábytek z budovy. 

 

V Základní škole v Ružinovské ulici plní povinnou školní docházku žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami - děti s poruchou rozvoje intelektu až do pásma těžkého 

mentálního postižení a děti se souběžným postižením více vadami. Potřebují přátelskou 

atmosféru, klidné a nestresující prostředí, které jim poskytne pocit bezpečí a jistoty. 

 

"Náš pozemek je rozlehlý a bez pravidelné a dlouhodobé pomoci zaměstnanců Providentu 

bychom péči o něj zvládali jen velmi obtížně," říká Irena Hanžlová, učitelka ze ZS 

Ružinovská a dodává: "Pro naše děti je tento den velkou událostí. Pomocníky z 

Providentu vnímají skoro jako rodinu a možnost zapojit se do práce na zahradě je pro ně 

vítaným vybočením z každodenního života." 

 

"Děti nám přichystaly prodejní výstavku podzimních vazeb a dalších dárečků, jejichž 

koupí jsme přispěli na provoz výtvarných dílen. Zároveň jsme do školy pořídili i nějaké 

pomůcky na výtvarnou výchovu," říká Kateřina Jarošová, která má organizování 

dobrovolnických dnů v Providentu na starosti. 

Autor: Hana Burečková 

 

 



 


