Název organizace:
Organizace pro pomoc uprchlíkům

Adresa Organizace:

731 448 938, 731 928 388

tel.

Josefská 8, Brno - Střed, 602 00

Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:

Markéta Pospíšilová

web

www.opu.cz

email

opu.brno@opu.cz

tel.

605 129 980

web

dobrovolnicibrno@opu.cz

email

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

OPU již 28 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice.
Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní
ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity
(např. mentoring) zaměřené na podporu integrace cizinců.
Jedním
z cílů OPU
je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.
Místo výkonu
činnosti:

v organizaci

podle potřeb organizace (terén…)

dle potřeb klienta (u něj doma…)

jiné restaurace, knihovny, veřejné prostory

dobrovolník může činnost vykonávat u sebe doma
Oblasti dobrovolnické činnosti:

(max. 452 znaků)

Mentoring s dospělým cizincem, nebo doučování ČJ dětí klientů a dospělé klienty. Mentoring spočívá v pravidelném
individuálním setkávání, min. po dobu 6ti měsíců, při kterém dobrovolník klienta seznamuje s brněnským prostředím, českými
zvyky, historií a při tom procvičují český jazyk. Možné je i jednorázové zapojení při pořádání jednorázových akcí volnočasového
charakteru pro žadatele o mezinárodních ochranu, nebo její držitele.

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)

ochota učit se novým věcem, tolerantní a respektující přístup k lidem z odlišného kulturního prostředí
minimální věk 18 let, čistý trestní rejstřík, povinná účast na supervizích

Ne Jaký a v jakém rozsahu? Výcvik
bude buď
individuáln
Jsou dobrovolníci pro uvedené činnosti v organizaci pojištěni?
Ano
Ne
í nebo
Výhody pro dobrovolníky (školení, supervize, stravenky, cestovné, slevy aj.):
skupinový.
poznání zajímavých lidí a odlišných kultur, supervize a školení
supervize,
Je
třeba, aby měl dobrovolník doporučení?
Ano
Ne
přednášky,
V případě, že ano, jaké doporučení:
školení
Je nutné předem absolvovat výcvik/trénink dobrovolníků?

Ano

