Workcamp
Od 10. do 24. července 2012 proběhne ve Vysokém
Veselí a okolí tábor dobrovolné práce - workcamp, na
který přijede celkem deset dobrovolníků z Evropy a
Asie, konkrétně z Francie, Itálie, Spanělska, Finska,
Turecka, Ruska, Taiwanu a Japonska. Jsou to vesměs
studenti vysokých škol ve věku od 19 do 24 let.
v

Co je to workcamp? Workcamp neboli tábor dobrovolné práce je dvou
nebo tří-týdenní akce, jejíž účastníci přijedou z různých zemí světa a
společně pracují. Na oplátku za tuto práci společně bydlí, stravují se,
společně se baví, jezdí na výlety po okolí a poznávají nové prostředí a lidi.
Co budou dobrovolníci dělat tady u nás? V plánu máme práce ve všech
obcích na trase naučné stezky. Dobrovolníci natřou lavičky a informační
panely na stezce, uklidí kostel na Hradíšťku a ve Velešicích, vymalují
autobusovou čekárnu v Češově, zasází keře u kostela v Kozoj edech, upraví
park u vyhlídky na Kákovicích. Ve volném čase plánujeme výlety po okolí.
Kdo workcamp pořádá? Workcamp pořádá Sdružení stezka Češov Vysoké Veselí ve spolupráci s INEX - Sdružením dobrovolných aktivit. Na
pořádání workcampu (jídlo pro dobrovolníky, pracovní pomůcky, materiál
- například barvy a další) přispělo město Vysoké Veselí a obce Češov,
Kozoj edy, Sběř a Žeretice.
Jak se mohu do zdejšího workcampu zapojit? Můžete se připojit k práci
i zábavě najeden nebo více dnů, nebo třeba darovat dobrovolníkům
přebytky z Vaší zahrádky. Vítáme i další nápady:-) Pokud nás uvidíte, tak
se zeptejte přímo českých vedoucích, nebo zavolejte na číslo 776 763 825
nebo se připojte ke skupině "INEX-SDA 105 Workcamp Vysoke Veseli"
na Facebooku a určitě se domluvíme:-)
Chtěli byste se zúčastnit workcampu v zahraničí ještě letos nebo příští
rok? Podívejte se na webové stránky INEX - Sdružení dobrovolných
aktivit (http://www.inexsda.czl). kde najdete veškeré informace a také
seznam workcampů v zahraničí, na které se můžete hlásit.
Co je INEX - Sdružení dobrovolných aktivit? Je to nezisková
organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví,
přijímá zahraniční dobrovolníky na projekty (workcampy a jiné aktivity) v
Česku a české dobrovolníky posílá na projekty do zahraničí. Umožňuje
lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce poznávali rozdílné kultury.

