Název organizace:
NaZemi

Adresa Organizace:

tel.

Kounicova 42,
60200 Brno

530 345 498

web

www.nazemi.cz

email

info@nazemi.cz

Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:
Nomuun Batchuluun

tel.

792 313 714

web

www.nazemi.cz

email

nomuun.batchuluun@nazemi.cz

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

Nevládní nezisková organizace NaZemi prosazuje globální vzdělávání, hájí důstojné pracovní podmínky a propaguje fair trade
jako účinnou podporu pěstitelů ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního
chování s problémy v zemích globálního JIhu a motivuje jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost.

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)

Dobrovolníkem/dobrovolnicí v NaZemi se může stát každý, kdo se zajímá o naše témata a má chuť nám věnovat trochu svého
volného času. Společně najdeme činnost, která vás bude bavit a zároveň pomůže naplňovat cíle, které si v NaZemi klademe.
Příkladem může být provoz fairtradového obchodu, koordinace výstav, organizování konferencí, podpora propagace, provoz
e-shopu, realizace happeningů a kampaní, provoz knihovny a mnoho dalšího.

Druh činnosti:

ve skupině s více dobrovolníky a více klienty

individuálně s jedním klientem

jiné dle charakteru činnosti

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)

Nemáme žádné zvláštní požadavky, odvíjí se od jednotlivých projektů, aktivit. V případě zájmu dobrovolníka/ce hledáme činnosti
na míru. Vzdělávání dobrovolníků/dobrovolnic je průběžné a převážně dobrovolné.

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.):
interní vzdělávání, pravidelná zpětná vazba, u prodejních stánků provize, slevy v našem obchodě...
Je třeba, aby měl dobrovolník doporučení?
V případě, že ano, jaké doporučení:

Ano

Ne

