Název organizace:
NCDM Jonáš, Armáda spásy v ČR, z. s.

Adresa Organizace:

Kubíčkova 23, Brno-Bystrc, 635 00

tel.

773 770 235

web

https://armadaspasy.cz/pobocky/brno/ce

email

Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:

773 770 235

tel.

Iveta Lošťáková

web
email

nzdmjonas.brno@armadaspasy.cz

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

Jsme nízkoprahový klub pomáhající dětem a mladým lidem ve věku 8 až 25 let s řešením různých témat, potíží či trápení, a to
prostřednictvím aktivit a workshopů, pomoci s přípravou do školy, pomoci s hledáním práce či bydlení nebo jen popovídáním si.
Přispíváme k pozitivní změně životního stylu dětí a mládeže, což se odráží nejen v jejich každodenním životě, ale má také
přínos pro lokalitu.

Místo výkonu činnosti:
v organizaci

podle potřeb organizace (terén…)

dle potřeb klienta (u něj doma…)

jiné případně účast na veřejných akcích

dobrovolník může činnost vykonávat u sebe doma
Oblasti dobrovolnické činnosti:

(max. 452 znaků)

Kreativitě se u nás meze nekladou, a tak se můžeš zapojit do velmi různorodých aktivit (příprava a realizace volnočasových
aktivit, pomoc s přípravou do školy, výpomoc na akcích nebo propagace naší organizace a spolupodílení se na jejím chodu) či
přijít s vlastními nápady, jak naši službu obohatit :)

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)

Náš dobrovolník by měl mít minimálně 18 let, měl by mít čistý trestní rejstřík, měl by umět komunikovat s dětmi/mládeží a hlavně
by měl mít čas a chuť s námi spolupracovat :)

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.):
*jsou pojištěni během Potravinové sbírky
Je třeba, aby měl dobrovolník doporučení?
V případě, že ano, jaké doporučení:

Ano

Ne

