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

Adresa Organizace:

Staňkova 6, 602 00, Brno

tel.

773 770 233

web

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

email

Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:

773 770 233

tel.

Andrea Mikutowská

web
email

kcstankova.brno@armadaspasy.cz

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

Jsme nízkoprahový klub pomáhající dětem a mládeži ve věku od 6 do 16 let, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci - děti se u
nás svěřují se svým trápením. Prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích, rozvojových aktivit a programů specifické prevence
jim pomáháme pozitivně nasměrovat změnu v jejich životech. Snažíme se, aby bylo dětem umožněno kriticky přemýšlet nad
svou situací a byly schopny se samostatně rozhodovat.

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)

V klubu Lavina tě čeká přátelský kolektiv pracovníků a možnost seberealizace. Dobrovolnou činností při práci s naší cílovou
skupinou se naučíš i něco o sobě a dozvíš se, jaká jsou specifika sociální práce. Budeš vést vlastní programy a aktivity –
fantazie se meze nekladou!

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)

Hledáš ve volném čase smysluplnou činnost a máš odvahu zkoušet nové věci? Jsi kreativní a chceš nějakou dovednost naučit i
děti? Nejsi zatížen předsudky? Jsi komunikativní a otevřeně smýšlející? Umíš něco fakt speciálního, jsi starší osmnácti let a máš
čistý trestný rejstřík? Těšíme se tvou aktivitu, nasazení a spolupráci alespoň jednou měsíčně!

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

