Poznejte svět dobrovolníků – INEX v Horním Maršově
Tisková zpráva z 21. 7. 2015, Horní Maršov – Trutnovsko
Dva týdny stráví v šetrném domu DOTEK v Horním Maršově skupina dobrovolníků ze sedmi zemí z
celého světa. Od 18. do 31. července zde budou řezat dříví, upravovat zahradu nebo se starat o stádo
koz. Do DOTEKu přijeli v rámci mezinárodního dobrovolnického workcampu organizace INEX –
Sdružení dobrovolných aktivit. V sobotu 25. července pak seznámí návštěvníky a místní obyvatele se
svou kulturou.
Mladí lidé z celého světa propadli myšlence dobrovolnictví a bez nároku na finanční odměnu pracují ve
všech koutech naší planety na obecně prospěšných projektech. Chtěli byste se o tomto fenoménu více
dozvědět a zjistit, zda se dobrovolnictví hodí i pro vás?
Pak přijeďte v sobotu 25. července okolo čtvrté hodiny odpolední do DOTEKu na Regionální setkání
INEX a nechte se inspirovat!
Program:
Vernisáž putovní výstavy Příběhy z východního Nairobi
Fotografická výstava Tomáše Prince představuje několik mladých lidí žijících v keňské metropoli Nairobi.
Snímky byly pořízeny během stáže programu GLEN, kterou autor v roce 2012 absolvoval v místní
neziskové organizaci Mathare Youth Sports Association (MYSA). V jejím rámci vedl filmové a fotografické
dílny pro zájemce z řad mladých lidí žijících ve slumech na východě města. Měl možnost seznámit se
s množstvím inspirativních lidí, kteří jsou přes svou hmotnou nouzi velmi aktivními a platnými členy
společnosti a kteří mu svým nadáním, svou životní energií či
způsobem svého přemýšlení o světě dali nahlédnout jiný obraz
slumu a života v něm.
Přednáška Ondřeje Bradáče (INEX) o principech a výhodách
dobrovolnictví
Dobrovolníkem se může stát každý z nás, naopak jen některé
subjekty mohou tyto ochotné ruce a mozky využívat. Kdo všechno
tedy může s dobrovolníky spolupracovat a co všechno s sebou nese
dobrovolnictví? Dozvíte se na inspirativní přednášce Ondřeje
Bradáče, člena vzdělávací sekce organizace INEX, která je určena
široké veřejnosti, ale také členům státní správy a neziskových
organizací.
Dobrovolníci a jejich rodné země
Mladí lidé z celého světa pro vás připravili krátká představení svých
rodných zemí. Nechte se inspirovat k návštěvě zemí jako Velká Británie nebo Indie, na případné dotazy
vám naši hosté zajisté rádi odpovědí. Součástí jejich představení bude i raut Ochutnej svět! cizokrajných
pokrmů, které dobrovolníci vlastnoručně připraví.

O den dříve, v pátek 24. července, se můžete připojit k outdoorovému workshopu lektorky Ireny Pajerové.
Ve tři odpoledne totiž začíná velké povídání o dobrovolnictví. Chcete-li ho zkusit a vědět, co dělat, kam se
přihlásit a jakou zemi si vybrat? Přidejte se k nám, nebudete litovat!
Pro více informací kontaktujte: anna.ctvrtnikova@ekologickavychova.cz
Web: http://sever.ekologickavychova.cz/

