Maloměřice a Obřany - společně a komunitně

Co jsme zač?
Jsme malý velký spolek, OBRspolek, z. s. Jako spolek fungujeme od roku 2016. Jsme banda nadšenců
různého věku, pohlaví i vyznání. A možná právě proto si tak rozumíme a doplňujeme se. Jedno
(nejen) máme společné. Jsme rádi, když se něco děje. Chceme přispět k tomu, aby bylo
i v Maloměřicích a Obřanech „živo“. Chceme svými aktivitami obohacovat kulturní a společenský
život v městské části. Chceme vytvářet prostor pro sousedská sekávání a doplnit aktivity, které zde
v oblasti kultury a společenského života chybí.

Proč to děláme?
Prostě jsme si jednoho dne řekli, že založíme spolek. I předtím jsme vymýšleli a organizovali akce pro
děti, pro sousedy, tak proč to nerozjet trochu ve větším. Jestli se nám to podaří nebo ne? Snahy, úsilí
i energie máme hodně, nicméně co se nám všechno povede nebo naopak ne úplně vydaří, záleží
z velké části i na vás. Byli bychom moc rádi, kdyby se v naší městské části, Brno-Maloměřice
a Obřany, stále něco dělo, abychom měli kam vyrážet za kulturou, abychom si uchovávali naše
tradice, abychom se měli kde a proč setkávat a bavit se. Čím víc nás na to bude, tím větší je šance, že
tomu tak bude. Sledujte náš web a naše FB stránky, choďte na naše akce, diskutujte s námi, co vám
tady chybí, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, která nás
v našem snažení zase posune někam dál, tím správným směrem, abychom dělali správné věci pro
místní komunitu.

Plánované aktivity na rok 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

divadelní představené pro děti i dospělé
1. obřanský jarní jarmark
sousedský blešák a recyklohraní
rodinný den
spolupráce na festivalu Festival na nábřeží
spolupráce na akcích dobrovolných hasičů
sportovní akce a volnočasové aktivity
dílny, besedy, přednášky, osvětová činnost

Financování:
•
•
•

granty (nadace, MČ, JM kraj, magistrát apod.)
příspěvky účastníků akcí
sponzorské dary

/ celoročně
/22. 4. 2017
/ květen
/ červen
/ srpen
/ celoročně
/ celoročně
/ celoročně

Zapojíte se? Oslovili vás naše aktivity a rádi byste se na nich podíleli? Můžete těmito způsoby:
Finanční příspěvek
Snažíme se, co to jde, uskutečnit akci alespoň s tím, že nás to nestojí kromě práce nic. Jakýkoliv,
i malý, finanční příspěvek je pro nás velká pomoc pro realizaci našich dalších plánů. Pokud nás chcete
touto cestou podpořit, budeme velmi rádi. Číslo našeho účtu u FIO banky je: 2101117653/2010.
Vystavíme vám potvrzení o převzetí daru nebo darovací smlouvy.
Materiální podpora
Uvítáme podporu formou poskytnutí materiálu a služeb při realizaci našich akcí. Zapůjčení (technika,
vybavení apod.) či darování (reklamní předměty, cukrovinky apod.) různých věcí nebo nabídka služeb
zdarma či za výhodnou cenu (tisk propagačních materiálů, pronájem, kulturní aktivity apod.) je pro
nás velkou pomocí. Neváhejte se nám ozvat a domluvíme se. Co vám za to můžeme nabídnout?
Minimálně to, že vám uděláme dobrou reklamu a o vás a vašich šlechetných činech budou vědět
všichni široko daleko.
Spolupráce s námi
Pokud vás oslovuje naše myšlenka a rádi byste na akcích přiložili ruku k dílu? Neváhejte a ozvěte se
nám. S potěšením vás zapojíme.

Kontakt:
e-mail:
tel.:
web:
FB:

info@obrspolek.cz
777 213 901
www.facebook.com/OBRspolek
www.obrspolek.cz

www.facebook.com/OBRspolek
www.obrspolek.cz

