
Nadace Wallace Toronta 

Vás zve na jubilejní 10. ročník dobrovolné pomoci tam, kde je to zapotřebí 

Kdy:   pátek 09. 09. 2016 až sobota 10. 09. 2016 (sobota je hlavní den) 

Kde:  Nová Paka, Opolského 148 (areál bývalého kláštera) 

Pro koho: Život bez bariér, z. u., http://www.zbb.cz/ (dále jen ŽBB) 

Stravování: pátek večeře – hradí Nadace, spoluúčast vítána 

sobota snídaně – hradí Nadace, spoluúčast vítána 

oběd pro všechny – hradí Nadace – spoluúčast vítána 

 

Ubytování: 1) v kempu Pecka asi 7 km od areálu http://www.kemppecka.cz/ (150 Kč za osobu a 

noc, asi 35 míst) - v přihlášce označeno jako Pecka – nutno nahlásit nejpozději do 

poloviny srpna (Nadace může finančně pomoci) 

2) přímo v areálu, spol. sociálky (100 Kč za postel, asi 25 míst) - v přihlášce označeno 

jako areál placený (Nadace může finančně pomoci) 

3) v areálu na vlastních karimatkách nebo matracích - v přihlášce jako areál zdarma 

4) v hotelu http://www.penzion-novopackesklepy.cz/ (350 Kč/noc a osobu, asi 20 míst) 

– v přihlášce jako hotel – nutno nahlásit  ZÁVAZNĚ A UHRADIT do konce července!!! 

(Nadace může finančně pomoci) 

Program: 

pátek 

17.00 - 19.00  příjezd + ubytování 

19.00 - 21.30 uvítací setkání v konferenčním sále ŽBB + organizační pokyny na sobotu 

  táborák s možností opékání (v závislosti na počasí) nebo volný program 

sobota 

08.00 - 08.30 sraz + přidělování práce 

08.30 - 14.00 práce podle skupin na přiděleném pracovišti 

14.00 - 15.00 společné setkání a zakončení projektu 

 

Možnosti, jak se na projektu 2016 podílet: 

Osobní účastí 

Sponzorským příspěvkem na účet Nadace:  670100-2204603021/6210 

Kombinací obou způsobů 

Upřímně děkujeme všem, kteří se letošního ročníku zúčastní. Práce je šitá na míru, přesně podle 

potřeb Života bez bariér. Přijeďte! Pomůžete skutečně dobré věci.  

Moc se na vás těšíme. 

Kontakty:  Iveta Kolková ivet.kolkova@seznam.cz, 775 579 669  

Ryan T. Mecham (USA)  ryantmecham@gmail.com,  

Jonathon Tichy (USA)   jtt@princeyeates.com 
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Jak se přihlásit? 

Vyplňte přihlášku buď přímo v přihlašovacím formuláři  zde nebo pošlete emailem na adresu níže, 

NETISKNĚTE je na papír! 

 

ivet.kolkova@seznam.cz  (s kopií na adresu: ryantmecham@gmail.com, jtt@princeyeates.com)  

Kolik práce nás čeká a jaký je její charakter? 

SKUPINA ČÍSLO 

(koho potřebujeme  

do této skupiny)  

MÍSTO PRÁCE 

(kde se bude 

pracovat) 

CHARAKTER PRÁCE  

(co se bude dělat) 

SKUPINA 0 

asi 4 osoby 

muži i ženy, kteří mají 

zkušenosti s prodejem 

na tržišti  

 

Jičín – náměstí, práce 

ve stánku, celý den 

venku, oblečení 

úměrné počasí! 

 

prodej produktů vyrobených nadací  

Život bez bariér (ŽBB) 

SKUPINA 1 

asi 30 mužů (fyzicky 

zdatní) 

 

Prosíme, přivezte si 

vlastní pracovní 

rukavice! 

 

objekt kláštera, uvnitř, 

s přecházením k autu, 

které bude stát venku 

na dvoře  

 

vynášení kovových traverz, částí motorů, 

cihel, dřevěných trámů a jiných těžkých 

předmětů a jejich třídění do přistavených 

nákladních aut 

SKUPINA 2 

20 – 30 osob (muži  

i ženy) 

 

uvnitř 

 

mytí oken v budově stacionáře 

SKUPINA 3  

2 osoby 

(muži i ženy, zruční) 

 

uvnitř 

 

výroba dřevěných paletek 

SKUPINA 4 

3-4 osoby 

muži i ženy, fyzicky 

zdatnější 

 

uvnitř 

 

výroba keramických odlitků do forem 

SKUPINA 5  

4 osoby 

muži i ženy, kteří umí 

šít na stroji 

 

uvnitř 

 

sešívání látek, příp. výroba drobných 

předmětů z textilu a obvazů 
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SKUPINA 6 a 7 

v každé 10-15 osob, 

muži, ženy i děti 

 

uvnitř 

 

skup. 6 - výroba z filcu – stříhání podle 

šablony, lepení 

skup. 7 - výroba krabiček z papíru a tapet 

SKUPINA 8 a 9 

2 osoby + 2 osoby 

(elektrikáři, s  praxí 

a 2 IT odborníci s 

praxí) 

 

uvnitř 

 

skup. 8 - výměna žárovek, oprava zásuvek 

apod. 

 

skup. 9 - kontrola počítačů a další podle 

požadavků ŽBB 

SKUPINA 10 

4 – 6 osob 

muži i ženy 

 

uvnitř 

 

mytí kompenzačních pomůcek (chodítka, 

postele apod.) 

SKUPINA 11 

asi 10 – 30 osob 

muži, ženy, příp. starší 

děti 

 

venku,  

jen za příznivého 

počasí  

 

očištění a nátěr plotů 

SKUPINA 12 

3-4 osoby 

muži i ženy 

 

uvnitř nebo venku, 

závisí na počasí 

 

program pro děti, které nebude bavit žádná 

z nabízených aktivit, nebo které už budou 

z práce unavené  

SKUPINA 13 

kdokoli 

 

venku, závislé na 

počasí! V dešti nebude 

 

hrabání zahrady – prosíme, přivezte si vlastní 

hrábě, metly, lopaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přihláška na 10. ročník projektu Nadace Wallace Toronta, 9.  – 10. září 2016, Nová Paka 

(vyplňte co nejdříve, termíny pro ubytování jsou napsány u každého typu zvlášť) 

Jméno + odbočka/sbor:  

Kontaktní telefon a email: 

Příjezd – datum a čas: 

Číslo skupiny, v níž chcete pracovat: 

Požaduji nocleh (zvolte):  ne 

ano – zvolte možnost a počet osob  

autokemp Pecka (150 Kč/noc)  - nahlaste závazně do poloviny 

srpna - počet osob: 

areál placený (100 Kč/noc) – počet osob: 

areál zdarma – počet osob: 

hotel (350Kč/noc) – přihlaste se závazně do KONCE 

ČERVENCE!!! 

Velikost trička – zvolte: XS S  M L XL 2XL 3XL 

Oběd:  řízek a brambory  guláš  vegetariánské rizoto   smoothie 

Poznámka od vás: 

 

Poznámka od nás:  

Velmi nám pomůže, když přivezete: 

pevné pracovní rukavice – týká se skupiny 1,  

stěrky na mytí oken – skupina 2,  

hrábě, metly, lopaty – skupina 13  

 

Přihlášky netiskněte! Stačí poslat emailem nebo zavolat, nepotřebujeme žádný papír, potřebujeme 

vědět, zda přijedete. 

Pro odeslání emailem použijte tuto adresu: 

ivet.kolkova@seznam.cz  (s kopií na adresu: ryantmecham@gmail.com, jtt@princeyeates.com)  
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