Název organizace:
Hojnost, z.s.

Adresa Organizace:

Brnnská 178, Tišnov 666 01
Porta Coeli 1001, Pedklášteí 66602
Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:

Tomáš Blaha

tel.

+420 737169983

web

www.hojnost.org

email

info@hojnost.org

tel.

+420 605 074 487

web

www.facebook.com/dobrovolnici.portacoeli

email

tolman@seznam.cz

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

Hojnost je spoleenstvím osob, které spojují dv vci: žijí na Tišnovsku a rozhodli se vzít zodpovdnost za svj život a prostedí, ve
kterém žijeme, do vlastních rukou. Naším hlavním tématem jsou potraviny: jejich pvod, produkce, zpracování a peprava. S tím
souvisí podpora místních producent a k pírod šetrného hospodaení. V Tišnov provozujeme bezobalový obchod a v Pedklášteí
pomáháme obnovovat staré vysokokmenné extenzivní sady a vytváíme prostor pro další lokální šetrnou zemdlskou produkci.
Díky aktivit Hojnosti se podailo v Tišnov otevít bezobalový obchod Tišnovská spižírna www.tisnovskaspizirna.cz

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)

Dobrovolníci se mohou zapojovat do chodu beozbalového obchodu v Tišnov (jeho provoz ásten stojí na pomoci dobrovolník) a
to jak pi jeho každodenní innosti, tak i pi speciálních osvtových akcích pro veejnost. Uvítáme dobrovolnickou pomoc i v našem
projektu v klášterních sadech a zahradách. Zde se jedná zejména o manuální práci v sadech (vyezávání náletových devin,
pálení biouhle, dosadba nových strom) a v zeleninové zahrad a u komunitního kurníku. Takhle to zní dost banáln a vlastn se to
nedá moc obecn popsat, ale je to dost pestrá a vzrušující práce. V lét jezdí do kláštera zahraniní dobrovolníci, pedevším belgití
skauti, takže se zde mže uplatnit i nkdo, kdo by chtl komunikovat anglicky nebo francouzsky a pomáhat pi kooridnaci
Druh činnosti:
zahraniních
dobrovolník.

ve skupině s více dobrovolníky a více klienty

individuálně s jedním klientem

jiné nemáme klienty ve smyslu sociálních

individuálně s více klienty

služeb, pracueme s dobrovolníky na chodu
beozbalové prodejny nebo v klášterních
sadaských
a zahradních
projektech
Uplatníte
zahraničního
dobrovolníka?

Doba činnosti:
den

od:

do:

dle dohody

Ano

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

Ne
(max. 342 znaků)

Nemáme speciální požadavky, dobrovolníky si zaškolíme v práci s nástroji i BOZP

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 si mžou odnášet plody své práce v zahrad i sadu - zeleninu, mošt, biouhel, vejce. Když jsou. Pi
pomoci
v Tišnovské
spižírn mohou
erpat slevu na nákup
hodiny.
Je
třeba,
aby měl dobrovolník
doporučení?
Ano za dobrovolnické
Ne
V případě, že ano, jaké doporučení:

