Nadace Wallace Toronta
Vás zve na 11. ročník dobrovolné pomoci tam, kde je to zapotřebí
Kdy:
Kde:

pátek 08. 09. 2017 až sobota 09. 09. 2017 (sobota je hlavní pracovní den)
Brno – přesný rozpis v programu

Pro koho:

IQ Roma servis, z.s., Vranovská 846/45, http://www.iqrs.cz/

Jedná se o organizaci, jejímž hlavním posláním je být prostředníkem, který podporuje možnosti,
příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a
důstojnost v rámci společnosti.
Mottem společnosti je "PRO DŮSTOJNÉ SPOLEČENSKÉ UPLATNĚNÍ ROMŮ"
Stravování: pátek večeře – hradí Nadace, vaše spoluúčast vítána
sobota snídaně – hradí Nadace, vaše spoluúčast vítána
oběd pro všechny – hradí Nadace – vaše spoluúčast vítána
Ubytování:

v hotelu (odhadujeme 200 Kč za noc a osobu, upřesníme později), nadace může
pomoci s financováním

Program:

pátek
18.00 - 18.30
18.30 - 20.00

sobota

příjezd – kaple CJKSPD Brno, Stránského 41
fireside

08.30 – 09.00 sraz v sídle IQ Roma, Vranovská 846/45 – přidělení pracovišť
09.00 - 14.00 práce podle skupin na přiděleném pracovišti
14.00 - 15.00 zakončení projektu, oběd
17.00 – 20.00 taneční večer – kaple Stránkého 41 – vystoupí skupina Heavy Horses
Možnosti, jak se na projektu 2017 podílet:
Osobní účastí
Sponzorským příspěvkem na účet Nadace:
Kombinací obou způsobů

670100-2204603021/6210

Upřímně děkujeme všem, kteří se letošního ročníku zúčastní. Práce je opět šitá na míru, přesně podle
potřeb IQ Roma. Přijeďte! Pomůžete dobré věci.
Moc se na vás těšíme.
Kontakty:
Iveta Kolková ivet.kolkova@seznam.cz, 775 579 669
Jak se přihlásit?
Vyplňte přihlášku níže a pošlete emailem na adresu ivet.kolkova@seznam.cz NETISKNĚTE nic na
papír. NEPOSÍLEJTE poštou.

Kolik práce nás letos 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 1
6 mužů (fyzicky zdatní)
+ 2 ženy

Vranovská 846/45

malování - učebna, asi 20 m2 – příprava zdí
a stropu (odstranění staré malby, čištění,
sádrování), vlastní výmalba, závěrečný úklid

uvnitř

Prosíme, přivezte si
vlastní pracovní
rukavice!
SKUPINA 2
6 mužů (fyzicky zdatní)
+ 2 ženy

Vranovská 846/45
uvnitř

malování - učebna, asi 20 m2 – příprava zdí
a stropu (odstranění staré malby, čištění,
sádrování), vlastní výmalba, závěrečný úklid

Prosíme, přivezte si
vlastní pracovní
rukavice!
SKUPINA 3
6 mužů (fyzicky zdatní)
+ 2 ženy

Vranovská 846/45
uvnitř

malování - učebna, asi 20 m2 – příprava zdí
a stropu (odstranění staré malby, čištění,
sádrování), vlastní výmalba, závěrečný úklid

Prosíme, přivezte si
vlastní pracovní
rukavice!
SKUPINA 4
asi 14 osob
muži i ženy, fyzicky
zdatnější
SKUPINA 5
4 osoby
muži i ženy, výtvarně
zdatnější

Vranovská 846/45
venku

vymalování vstupu sídla organizace (průjezd
mezi branami) a následný úklid

venku

popsání průjezdu a dlažeb za použití šablon
s hodnotami IQ Roma (nasprejování přes
šablony) na stěny, dlažbu atd.

Vranovská 846/45

mytí oken – asi 35 oken

uvnitř

úklid sídla společnosti + terasa

Vranovská 846/45

SKUPINA 6
40 osob
muži, ženy

SKUPINA 7
4-5 osob

Vranovská 846/45

muži i ženy

uvnitř

SKUPINA 8
4 osoby
muži i ženy

Vranovská 846/45

SKUPINA 9
1-2 osoby, muži i ženy,
výtvarně zdatní

Vranovská 846/45

SKUPINA 10
30 - 40 osob
muži, ženy, děti

úklid kavárny, umytí výloh

úklid nahrávacího studia

uvnitř
pomoc s menu (krasopisný vzor, popis
výlohy)

uvnitř

úprava venkovního neudržovaného prostoru
velikosti cca 100 m2, úprava terénu, posekání
porostu, srovnání nerovného terénu náspu
(otázka techniky) a celkové zvelebení a úklid
prostoru – prosíme, přivezte si vlastní hrábě,
metly, lopaty, rukavice

Husovická 2 (asi 5
minut pěšky od
Vranovské)
venku, závisí na
počasí

SKUPINA 11
2-4 osoby

hlídání dětí - program pro děti, které nebude
bavit žádná z nabízených aktivit, nebo které
už budou z práce unavené

Vranovská 846/45
venku i uvnitř

Přihláška na 11. ročník projektu Nadace Wallace Toronta, 8. – 09. září 2017,Brno
Přihlášky netiskněte! Jenom vyplňte a pošlete na:
ivet.kolkova@seznam.cz , nebo volejte 775 579 669
Jméno:
Kontaktní telefon a email:
Příjezd – datum a čas:
Číslo skupiny, v níž chcete pracovat:
Požaduji nocleh (nehodící se škrtněte):
Chci oběd (nehodící se škrtněte):

ne
ne

ano
ano

Velmi nám pomůže, když si přivezete:
pevné pracovní rukavice, škrabky na stěny, stěrky na mytí oken, hrábě, metly, lopaty
Na všechny se moc těšíme!

Za Nadaci Iveta Kolková

