Název organizace:
Hnutí Brontosaurus

Adresa Organizace:

Hvězdová 306/10, Brno

Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:

Dalimil Toman

tel.

544 215 585

web

www.brontosaurus.cz

email

hnuti@brontosaurus.cz

tel.

605 763 112

web

dobrovolnictvi@brontosaurus.cz

email

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

Hnutí Brontosaurus je nezisková organizace zaměřená na ochranu životního prostředí, péči o přírodní a kulturní dědictví a
realizaci volnočasových aktivity pro děti a mládež. Akce Hnutí Brontosaurus propojují dobrovolnickou činnost pro přírodu a
památky s netradičními zážitky, neformálním vzděláváním a zábavou. Důraz klademe na přímý kontakt s přírodou, rozvoj
osobnosti a aktivní zapojení jednotlivce.

Místo výkonu činnosti:
v organizaci

podle potřeb organizace (terén…)

dle potřeb klienta (u něj doma…)

jiné

dobrovolník může činnost vykonávat u sebe doma
Oblasti dobrovolnické činnosti:

(max. 452 znaků)

Ochrana životního prostředí (čištění přírody, udržování významných míst, sázení stromů, výroba a distribuce ptačích budek a
mnoho dalšího), ochrana památek (udržování a čištění památek a okolí, spolupráce s odborníky, vzdělávání) a práce s mládeží
(vzdělávání, pracovně-zážitkové akce, smysluplné trávení volného času), dobrovolnictví v zahraničí.

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)

Ochrana životního prostředí a péče o přírodu (vyvěšování ptačích budek, sázení stromů, kosení orchidejových luk, péče o staré
sady, pomoc na záchranných stanicích pro zvířata, apod.), péče o památky (opravy hradů, údržba zámeckých areálů, pomoc v
skanzenech, apod.), akce v zahraničí (rozvoj šetrné turistiky na Ukrajině, akce v Rumunsku a Srbsku).

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.):
V některých případech je možné uznat dobrovolnictví jako školní praxi
Je třeba, aby měl dobrovolník doporučení?
V případě, že ano, jaké doporučení:

Ano

Ne

