JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT?
Je Vám projekt komunitního centra sympatický a rádi byste jej podpořili?
Navrhujeme následující formy spolupráce:

Mimo jiné nás podpoříte i tím, že přijdete na kávu.

DOBROVOLNÁ PRÁCE PRO KOMUNITNÍ CENTRUM
Můžete pomáhat při rekonstrukci objektu Komunitního centra Záryby (současný
obecní úřad) - tj. malování, pokládka koberce, opravy, stěhování. Můžete
jednorázově či pravidelně vypomoci s úklidem. Můžete pracovat v
administrativě či propagaci. Můžete pomoci s rozjezdem dopoledního
mateřského centra. Možností je celá řada.
Proč? Protože je to práce, jíž smysluplně rozvíjíte vztahy s lidmi ze svého
nejbližšího okolí, jste prospěšní, získáváte nové zkušenosti, dostáváte prostor
pro seberealizaci a vlastní nápady, zvyšujete svou hodnotu na trhu práce.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK:
Můžete využít bankovní spojení na účet KC Záryby. Jsme registrovaní u: Fio
banka a.s. V celnici 1028/10 Praha 1. Číslo účtu: 2101171043/2010.
Či přispět dobrovolným příspěvkem do kasiček připravených na našich akcích.
Darovací či sponzorskou smlouvu Vám rádi vystavíme.

HMOTNÁ PODPORA:
Aktuálně sháníme:
• stavební materiál a pomůcky: malířské barvy (různé barvy),
penetrace, tmel,
• nábytek a vybavení: multifunkční stoly a stohovatelné židle pro děti
a dospělé, koberec do dětské herny
• elektronické zařízení: použitý počítač, menší tiskárna, dataprojektor,
vysavač
• kuchyňské zařízení: kávovar, rychlovaná konvice
• výtvarné potřeby: bílé a barevné papíry, lepidla, nůžky, pastelky, vodové a
temperové barvy, štětce, prstové barvy, zbytky různých materiálů
využitelných k dětskému vyrábění
• kancelářské potřeby: papíry, obálky, průhledné desky, tonery do tiskárny
či kopírky, možnost kopírování či tisku apod.

• úklidové a hygienické prostředky: savo, sanytol, jar, wc štětka, tekuté mýdlo,
podlahový hard, vytírací sada, houbičky na nádobí, vlhčené dětské kapesníčky,
toaletní papír, papírové kapesníčky
• drobné trvanlivé občerstvení: káva, čaj, džusy, šťávy, balená voda, sušené
ovoce, muesli tyčinky, sypané musli, želé sladkosti, čokoládové penízky,
ovocné přesnídávky, sušenky, jednorázové kelímku a talířky
• hračky či hry: molitanové kostky, míčky, míče, karimatky, hrací stan,
edukativní hry, společenské hry
• dětské odměny a ceny: drobné hračky, sladkosti či jiné věci (i reklamní), které
bychom mohli využít jako odměny při námi pořádaných soutěžích a hrách pro
děti (například omalovánky, pastelky, bublifuky, balónky apod.)
• darování či slevu na Vámi poskytované služby či produkty

JINÁ SPOLUPRÁCE
Máte nějakou profesní či zájmovou dovednost? Máte nápad, jak rozvinout projekt
komunitního centra? Rádi byste uspořádali přednášku, otevřeli si kurz či kroužek,
nabízeli komerční službu? Rádi byste nakoukli pod pokličku práce v neziskovém
sektoru? I vás vítáme.

KONTAKT:
klara.pirklova@seznam.cz, tel. 605 734 985

