Název organizace:
Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s.

Adresa Organizace:

Ochoz u Brna 235, 664 02

Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:

Anna Veselá

tel.

544 212 993

web

www.kapraluvmlyn.cz

email

info@kapraluvmlyn.cz

tel.

739 628 397

web

www.kapraluvmlyn.cz

email

volunteer@kapraluvmlyn.cz

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

Kaprálův mlýn je ekologický dům pro vzdělávací akce v Moravském krasu. Připravujeme přírodovědné a ekologické programy pro
školy a sloužíme jako skautská základna poskytující zázemí nejenom Junáku, ale i dalším organizacím dětí a mládeže. Na
Kaprálově mlýně se rovněž setkáte s řadou ekotechnologií ve skutečném provozu. Dobrovolníci přijíždějí ze zahraničí na
dlouhodobý půlroční nebo roční pobyt, vždy několik současně, nově včetně českých dobrovolníků.

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)

- výukové programy (environmentální, adaptační školní, outdoorové)
- rozvoj areálu (práce na zahradě a v budově s různým nářadím)
- práce v infocentru a obchůdku, pomoc s provozem letního tábořiště
- management ochrany přírody na různých lokalitách Moravského krasu

Druh činnosti:

ve skupině s více dobrovolníky a více klienty

individuálně s jedním klientem
jiné

individuálně s více klienty
Doba činnosti:
den po - ne (včetně)

Uplatníte zahraničního dobrovolníka?
od:

do:

dle dohody

Ano

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

Ne
(max. 342 znaků)

Minimum 18 let, pro programy Erasmus do 30 let, znalost anglického jazyka na základní komunikační úrovni.

Je nutné předem absolvovat výcvik/trénink dobrovolníků?

Ano

Ne Jaký a v jakém rozsahu? Různě.

Jsou dobrovolníci pro uvedené činnosti v organizaci pojištěni?
Ano
Ne
Výhody pro dobrovolníky (školení, supervize, stravenky, cestovné, slevy aj.):
Vzdělávání; pro letní dobrovolníky ubytování a strava zdarma; výhody pro účastníky programu Erasmus.
Je třeba, aby měl dobrovolník doporučení?
Ano
Ne

V případě, že ano, jaké doporučení:

