
Workcamp je mezinárodní dobrovolnický tábor, 
který mùže poøádat místní nezisková organizace 
nebo obec. Mladí lidé z celého svìta mohou pøijet 
do Vaší obce pomoci s opravami památek, stavbou 
høištì, nebo budováním nauèné stezky, èi jinou 
veøejnì-prospìšnou aktivitou pouze za „byt a 
stravu". Tábor je zajímavou kulturní výmìnou 
i událostí v obci. Jak ale takový tábor uspoøádat 
a pøizvat mladé dobrovolníky do Vaší obce?

Akce je podpoøena Nadací Via a Plzeòským krajem.
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Obèanské sdružení RECEPTT, ve spolupráci s obèanským sdružením Pomozme si sami 
a Místní akèní skupinou Èeský Západ - Místní partnerství 
Vás v rámci projektu  zve na semináøRECEPTT na dárcovství
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Semináø probìhne v prùbìhu mezinárodního dobrovolnického 
tábora - workcampu - na Krasíkovì nedaleko obce Kokašice.

Program
10:00  JAK NA WORKCAMP? - SEMINÁØ

co je to workcamp; organizaèní zajištìní; finanèní zajištìní 
workcampu; jak pøizvat dobrovolníky z celého svìta do Vaší 
obce; úloha zprostøedkující organizace, poøadatele a vedoucích 
tábora; denní program workcampu; dobrovolnictví a jeho pøínos 
pro rozvoj regionu; vhodná práce; zapojení místních obyvatel

13:00  SPOLEÈNÝ OBÌD A DISKUSE S ÚÈASTNÍKY WORKCAMPU
14:00  PRAKTICKÁ UKÁZKA PRÙBÌHU TÁBORA

návštìva pracovištì, spolupráce s úèastníky

17:00  ZAKONÈENÍ SEMINÁØE

Dopolední èást semináøe se koná v zázemí tábora 
na fotbalovém høišti v Kokašicích, odpolední 
pak na vrchu Krasíkovì. Úèast na semináøi je 
bezplatná, pøíspìvek na obìd èiní 50 Kè. 

Pøihlášky
Zájemci o úèast  zástupci neziskových organizací, 
starostové a èlenové zastupitelstev i aktivní 
obèané  se mohou pøihlásit do 19. 7. 2006 
na tel. 374 692 021 nebo 777 870 202 nebo 
e-mailem na adrese 

     úterý 25.7.2006, 10:00 hod.

honza@receptt.net. 

     úterý 25.7.2006, 10:00 hod.

Program

na fotbalovém høišti v Kokašicích

pøíspìvek na obìd èiní 50 Kè

Pøihlášky


	Stránka 1

