
Název organizace:

Adresa Organizace:

Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba: 

tel.

web

email

Místo výkonu činnosti:

v organizaci podle potřeb organizace (terén…) dle potřeb klienta (u něj doma…)

dobrovolník může činnost vykonávat u sebe doma jiné

Doba činnosti:

den od: do: dle dohody

Požadavky na dobrovolníky (věk, vzdělání, zvláštní dovednosti, trénink činnosti apod.):

Ano

Uplatníte zahraničního dobrovolníka?

Je nutné předem absolvovat výcvik/trénink dobrovolníků?

Jsou dobrovolníci pro uvedené činnosti v organizaci pojištěni?

Výhody pro dobrovolníky (školení, supervize, stravenky, cestovné, slevy aj.):

Je třeba, aby měl dobrovolník doporučení? 

V případě, že ano, jaké doporučení:

Charakter organizace:

Druh činnosti:

jiné

Oblasti dobrovolnické činnosti:

individuálně s jedním klientem

individuálně s více klienty

ve skupině s více dobrovolníky a více klienty

Ne

Ano Ne

tel.

web

email

Jaký a v jakém rozsahu?

NeAno

NeAno

(max. 452 znaků)

(max. 452 znaků)

(max. 342 znaků)

Domov pro mne, z. s.

541 245 664

www.domovpromne.czKounicova 42 
Brno, 602 00 domov@domovpromne.cz

604 961 726
www.domovpromne.cz/dobrovolnictvíKateřina Veselá

dobrovolnici@domovpromne.cz

Domov pro mne, z. s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je “pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným 
způsobem života“. Od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky 
běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. Jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby 
osobní asistence v Brně, realizujeme také volnočasové aktivity a zážitkové pobyty.

- DOBROVOLNICKÝ PROGRAM OSOBNÍ ASISTENCE (přímá péče - pomoc lidem se zdravotním postižením) 
- DOBROVOLNICKÝ PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT (aktivní trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením) 
- DOBROVOLNICKÝ PROGRAM MIMO PŘÍMOU PÉČI (IT podpora, právní pomoc, pomoc při pořádání veřejných sbírek, PR 
kampaně, možnost vzdělávání či školení pro naše zaměstnance atp.)

Pro práci s klienty: 18 let a více, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní a duševní stav, empatie, komunikativnost 
Pro dobrovolnický program mimo přímou péči: 15 let a více, nadšení a komunikativnost

4 hodiny

Osvědčení o činnosti, školení, supervize, pravidelné setkávání, přátelský kolektiv, nové zkušenosti


