Název organizace:
Moravská galerie v Brně

Adresa Organizace:

Husova 18, 662 26 Brno

Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:

Iveta Valášková

tel.

+420 532 169 111

web

www.moravska-galerie.cz

email

info@moravska-galerie.cz

tel.

532 169 156, 728 274 382

web

http://www.moravska-galerie.cz

email

iveta.valaskova@moravska-galerie.cz

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

Moravská galerie je druhým nejvýznamnějším a největším muzeem umění v České republice (po Národní galerii v Praze).
Instituce vznikla v roce 1961, kdy došlo ke sloučení obrazárny Moravského muzea a Uměleckoprůmyslového muzea.
Sbírkotvorná, výzkumná i výstavní činnost se soustřeďuje na užité umění (design včetně grafického, fotografie, užité umění) a
staré (od gotiky po 19. století), i moderní evropské i české volné výtvarné umění.

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)

Naše instituce nabízí široké pole uplatnění dobrovolníků napříč jednotlivými odděleními. Přes práci s veřejností a mládeží na
lektorském oddělení či marketingu, po oddělení spravující sbírky - digitalizace sbírkového fondu, práce se sbírkovým
materiálem. Spolupráci při pořádání vernisáží, doprovodných programů, workshopů atp.

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)

Věková hranice by neměla být nižší než 15 let. Vzdělání a zkušenosti dobrovolníka napomáhají k jeho lepšímu uplatnění na
jednotlivých odděleních. Předpokladem je kladný vztah k umění a kulturní oblasti. Hlubší znalost dějin umění výhodou.

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.):
Volné vstupy na výstavy, sleva na publikace MG, supervize zkušených zaměstnanců, výstupní hodnocení
Je třeba, aby měl dobrovolník doporučení?
V případě, že ano, jaké doporučení:
Doporučení je výhodou, ale není podmínkou.

Ano

Ne

