Název organizace:
Mezi námi, o.p.s.

Adresa organizace:

Pujmanové 1219/8
Praha 140 00
Koordinátor dobrovolníků, kontaktní osoba:

Irena Moštková - koordinátorka dobovolníků
pro Brno

tel.

604 356 300

web.

www.mezi-nami.cz

e-mail

info@mezi-nami.cz

tel.

728 818 034

web.

www.mezi-nami.cz

e-mail

irena@pastelka.net

Charakter organizace (max. 452 znaků) :
V Mezi námi, o.p.s. podporujeme setkávání lidí všech generací. Přejeme si, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a
obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí. Toho se snažíme dosáhnout i prostřednictvím pohádkových babiček a dědečků v mateřských a základních
školách, kteří předávají dětem lásku a vztah ke knížkám.

Místo výkonu činnosti:
v organizaci

podle potřeb organizace (terén…)

dobrovolník může činnost vykonávat u sebe doma

dle potřeb klienta (u něj doma…)
jiné v partnerských školských zařízeních

Oblasti dobrovolnické činnosti (max. 452 znaků) :
Hledáme dobrovolníky z řad seniorů, kteří budou pravidelně chodit číst dětem pohádky do mateřských, případně základních škol. Školka, ve které dobrovolník čte je
vybírána tak, aby byla blízká jeho bydlišti nebo blízká jeho srdci. Do ní poté dochází jednou týdně dětem číst pohádky, vyprávět příběhy a povídat si s nimi. Čtení
obvykle probíhá zhruba 30min, záleží na věku dětí.

Oblasti činnosti:
individuálně s jedním klientem

ve skupině s více dobrovolníky a více klienty

individuálně s více klienty

jiné
Uplatníte zahraničního dobrovolníka?

Doba činnosti:
den

od:

do:

dle dohody

Ano

Ne

Požadavky na dobrovolníky (věk, vzdělání, zvláštní dovednosti, trénink činnosti apod.) (max. 342 znaků) :
Hledáme dobrovolníky starší 55 let, kteří mají vztah k dětem a ke knížkám. Vzhledem k tomu, že jde o dobrovolnickou činnost právě s dětmi, požadavkem na
dobrovolníky je i výpis z rejstříku trestů a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Je nutné předem absolvovat výcvik/trénink dobrovolníků?

Ano

Jsou dobrovolníci pro uvedené činnosti v organizaci pojištěni?

Ne Jaký a v jakém rozsahu?
Ano

Ne

Výhody pro dobrovolníky (školení, supervize, stravenky, cestovné, slevy aj.):
3-4x ročně setkání dobrovolníků, semináře a jiné vzdělávání

Je třeba, aby měl dobrovolník doporučení?
V případě, že ano, jaké doporučení:

Ano

Ne

