Název organizace:
ADRA, o.p.s.

Adresa Organizace:

Anenská 10/10
Brno 602 00

tel.

733 598 494

web

www.adrabrno.cz

email

Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:

Kateřina Havránková

tel.

733 598 494

web

www.facebook.com/AdraBrno

email

katerina.havrankova@adra.cz

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

Posláním našeho dobrovolnického centra je šířit myšlenku dobrovolnictví a poskytovat pomoc osobám, které se nacházejí v
nesnadné životní situaci, potřebují podporu druhých a strádají po psychosociální stránce. Prostředkem pomoci je laskavá práce
dobrovolníků, kteří pomáhají potřebným lidem v naplňování jejich potřeb.

Místo výkonu činnosti:
v organizaci

dle potřeb klienta (u něj doma…)

podle potřeb organizace (terén…)

jiné s klienty v přijímací organizaci

dobrovolník může činnost vykonávat u sebe doma
Oblasti dobrovolnické činnosti:

(max. 452 znaků)

V současné době vysíláme v Brně dobrovolníky do čtyř brněnských domovů pro seniory a nově také k osobám s mentálním
postižením a poruchami autistického spektra. Dobrovolníci dochází za klienty jednou za týden či jednou za čtrnáct dní na hodinu
až na dvě. Úkolem našich dobrovolníků je trávit s klienty volný čas, mezi nejčastější činnosti patří povídání a naslouchání, četba,
prohlížení fotek, společenské hry, procházky, hudba a zpěv, apod.

Druh činnosti:

ve skupině s více dobrovolníky a více klienty

individuálně s jedním klientem
jiné

individuálně s více klienty
Doba činnosti:
den dle dohody

Uplatníte zahraničního dobrovolníka?
od:

do:

dle dohody

Ano

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

Ne
(max. 342 znaků)

Minimální věk je 15 let. Hlavním požadavkem je ochotné srdce a zájem o druhé lidi. Dále je třeba, aby naši dobrovolníci byli
spolehliví, morálně bezúhonní a byli zdravotně způsobilí vykonávat tuto dobrovolnickou službu (vyžadujeme zejména psychickou
způsobilost, naopak fyzický handicap není automaticky překážkou).

Je nutné předem absolvovat výcvik/trénink dobrovolníků?

Ano

Ne Jaký a v jakém rozsahu?

Jsou dobrovolníci pro uvedené činnosti v organizaci pojištěni?
Ano
Ne
Výhody pro dobrovolníky (školení, supervize, stravenky, cestovné, slevy aj.):
Dobrovolníci absolvují vstupní školení o dobrovolnictví (2 - 4 hod.) třikrát ročně supervizi.
Je třeba, aby měl dobrovolník doporučení?
Ano
Ne
V případě, že ano, jaké doporučení:
Vyžadujeme potvrzení od praktického lékaře o zdravotní a psychické způsobilosti.

