Volný čas dětí
a mládeže

Hodina H – Nela Řiháčková
Nela Řiháčková působí jako dobrovolník v Hodině H několik let. Začínala jako malá, když začala
navštěvovat taneční klub. Dnes tato výjimečná slečna předává dalším začínajícím dobrovolníků to,
co se naučila. Své zkušenosti využívá především při práci s dětmi. Je aktivní členkou týmu Hodiny H.
Pravidelně pracuje se skupinou dětí tanečního klubu a je velikou podporou tradičních akcí, které
Hodina H pořádá na místní i regionální úrovni. Nela je dobrovolnice, která je velice vnímavá,
ohleduplná, zodpovědná a profesionální. Vše, čeho se účastnila, je nyní schopna zorganizovat,
zvládnout a mít na starosti.

V rámci tradičních akcí je jedním z nejsilnějších článků týmu

organizátorů, kdy velice nenápadně a tiše, ale naprosto spolehlivě zvládne veškeré úkoly. Nela bere
za samozřejmou důležitost činností a úkolů, které mnohdy vypadají bezvýznamně a nejsou příliš
atraktivní, ale jsou stěžejními pro úspěch akcí. Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace
především pro děti a mládež, zajistit tak jejich právo na informace, podporovat celoživotní
vzdělávání, rozvoj osobnosti, plnohodnotné trávení volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci,
dobrovolnictví, aktivní zapojení dětí, mládeže i dospělých do veřejného dění, podporovat komunitní
život a jeho rozvoj. Hodina H je tady pro děti a mládež, pro mladé s omezenými příležitostmi,
pro seniory i veřejnost. Hodina H je organizace přátelská rodině. Nela je dobrovolnicí, která zná
organizaci, ve které působí, má zájem o svůj rozvoj, a podílí se tak i na rozvoji Hodiny H. Není
člověkem, který se občas někde objeví a pomůže, je opravdu součástí Hodiny H. Pro pracovníky
a další dobrovolníky Hodiny H je velkou ctí spolupracovat s dobrovolnicí jako je Nela. Vždy si udělá
čas a ráda pomůže, což nebývá pravidlem u mladých lidí v jejím věku, kteří mají celou řadu zájmů
a povinností. Velice si ceníme její osobnosti, kdy dovede pracovat s různými cílovými skupinami citlivě
a na profesionální úrovni.

