Název organizace:
Paspoint, z.ú. - Centrum podpory lidí s
autismem a jejich blízkých
Adresa Organizace:

Anenská 10/10, Brno 602 00

Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:

tel.

775 199 808

web

www. apla-jm.cz

email

kancelar@apla-jm.cz

tel.

775 199 808

web

Veronika Sladovníková

email

dobrovolnictvi@apla-jm.cz

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

Paspoint, z.ú. si klade za cíl poskytnout co nejkomplexnějš í pomoc klientům s autismem. Organizace vyvíjí svou činnost
předevš ím v těchto oblastech: raná péče, centrum PASPOINT, osobní asistenční služ ba ve volném čase, sociální rehabilitace,
dobrovolnická služ ba, informovanost odborné a laické veřejnosti, š kolení odborníků a rodičů, spolupráce se š kolskými
zařízeními, zájmové krouž ky, letní pobyty, pravidelná setkávání rodičů, legislativa, atd.

Místo výkonu činnosti:
v organizaci

podle potřeb organizace (terén…)

dle potřeb klienta (u něj doma…)

jiné Brno a okolí

dobrovolník může činnost vykonávat u sebe doma
Oblasti dobrovolnické činnosti:

(max. 452 znaků)

Dobrovolnictví u dětí a mladých lidí s poruchou autistického spektra. Děti s PAS jsou často znevýhodněnou skupinou a je pro ně
náročné zapojit se mezi běž né děti. Proto nabízíme volnočasové aktivity, při kterých klienty doprovází dobrovolníky. Dobrovolník
se zapojí do volnočasových aktivit dle svého výběru. Pro klienty nabízíme zájmové krouž ky, výlety a letní pobytové tábory.

Druh činnosti:

ve skupině s více dobrovolníky a více klienty

individuálně s jedním klientem
jiné

individuálně s více klienty
Doba činnosti:
den

Uplatníte zahraničního dobrovolníka?
od:

do:

dle dohody

Ano

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

Ne
(max. 342 znaků)

věk min. 18 let

Je nutné předem absolvovat výcvik/trénink dobrovolníků?

Ano

Ne Jaký a v jakém rozsahu? š kolení 2h

Jsou dobrovolníci pro uvedené činnosti v organizaci pojištěni?
Ano
Ne
Výhody pro dobrovolníky (školení, supervize, stravenky, cestovné, slevy aj.):
š kolení, supervize, společná setkávání, práce s rozmanitou cílovou skupinou
Je třeba, aby měl dobrovolník doporučení?
Ano
Ne
V případě, že ano, jaké doporučení:

