Vítejte při četbě našeho posledního newsletteru v roce 2021! Některé z
našich plánovaných aktivit jsme zrealizovali a jiné jsme přesunuli do
dalšího roku :). Nicméně pár důležitých informací se týká ještě tohoto
letošního, tak čtěte bedlivě :).
Za celý tým InBáze vám přejeme krásné Vánoce a těšíme se na vás na
našich akcích i v roce 2022!

English version

Русская версия

Vzhledem k zhoršující se epidemické situaci v
souvislosti s šířením onemocnění Covid-19
jsme upravili podmínky pro vstup klientů do
InBáze. Více se dozvíte zde.
V roce 2021 proběhne poslední potravinová
banka dne 21.12. V novém roce budeme opět
pokračovat od 11. ledna 2022 v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech.

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu naši kuchyň v ulici Hrusická 2617/3a Praha - Záběhlice.
Fotografie

a

více

informací

najdete

zde.

Od 6.12. je otevřena registrace na nadstavbový kurz českého jazyka pro děti ve věku 12 - 16 let. Více
informací na webových stránkách zde.

V říjnu proběhlo v InBázi natáčení do pořadu
"Sousedé", pokud jste ještě neviděli fotky “z
placu”, tak se podívejte do naší fotogalerii zde.
Do projektu "Demokracie mýma očima" se
zapojily děti nejen z InBáze, ale také z ateliéru
Aniděti. Animovaný spot vyhrál na festivalu
Pražský filmový kufr první místo v kategorii:
Nejlepší animovaný film ve věkové kategorii
11-15 let. Na video se můžete podívat zde.

Již druhým rokem probíhá projekt „Cafe Europe”, který je podpořen v rámci Programu Erasmus+.
InBáze spolupracuje s dalšími organizacemi z Holandska, Řecka a Turecka na tvorbě výukových
materiálů, které budou od příštího roku dostupné na nové online platformě. Více informací
přineseme

v

dalším

newsletteru.

V listopadu proběhl závěrečný seminář mezinárodního projektu podpořeného v rámci Programu
Erasmus+ „Career Path“. Akce se zúčastnili zástupci veřejné správy, neziskových organizací i
občané třetích zemí žijících v ČR. Na semináři byly představeny výstupy projektu zpracované ve
čtyřech partnerských zemích (Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, ČR) zaměřené na zlepšení
podmínek přístupu občanů třetích zemí na trh práce v ČR. Výstupy z projektu jsou dostupné zde.

Hledáte inspirativní dárek pro vaše děti, aby se učily cizí jazyky? Tak již nehledejte, právě jste
ho našli:)! Kniha dvojjazyčných pohádek “Bylo Nebylo” je v prodeji za 390 Kč. Objednávky
přijímáme na mailu prodej@inbaze.cz.

Dne 6.12. proběhla na Praze 2 naše venkovní
Mikulášská hra, které se zúčastnilo 20 rodin.
Děti s rodiči si prošli trasu v parku Grébovka a
následně od Mikuláše dostali malý dárek.

Pokud máte pobíhání po obchodech až nad hlavu a rádi byste si trochu odpočinuli, můžete navštívit
některou z aktivit, kterou pořádá naše Komunitní centrum.

Budeme rádi za Vaši podporu. Číslo účtu, kam můžete přispět na naše aktivity je 2500871223/2010.
Potvrzení o daru Vám pošleme po skončení kalendářního roku nebo si o něj můžete požádat na mail
zpevak@inbaze.cz.
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