Název organizace:
Práh jižní Morava, z.ú.

Adresa Organizace:

Tuřanská 199/12
620 00 Brno
Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:

David Kremeník
Jana Musálková

tel.

604 966 142

web

www.prah-brno.cz

email

david.kremenik@prah-brno.cz

tel.

603 192 746

web

www.prah-brno.cz

email

jana.musalkova@prah-brno.cz

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

Organizace Práh poskytuje lidem s duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich
začleňování do běžného života. Našim klientům pomáháme překonávat problémy související s duševním onemocněním v
základních životních oblastech: práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péči o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy,
využití volného času a dalších.

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)

Dobrovolnictví v sociální službě. 1. vedení volnočasových aktivit a kroužků pro klienty; 2. individuální setkávání s klienty jeden na
jednoho (trávení volného času, jak oba baví např. procházky, sport, společné učení se dovednostem); 3. asistence v Centru
zotavení; 4. pomoc při jednorázových akcích (např. Dny duševního zdraví, Měsíc bláznovství) 5. realizace vlastních nápadů ve
prospěch klientů (podomluvě s koordinátorem).

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)

Dobrovolníkem v organizaci Práh se může stát kdokoliv, kdo je zodpovědný, komunikativní, ochotný a má čistý trestní rejstřík.
Frekvenci a čas dobrovolnictví je na individuální domluvě a dobrovolník si to nastavuje sám dle vlastních časových možností.
Typicky dobrovolnictví zabere cca 2 hodiny jendou týdně nebo jednou za 14 dní.

Je nutné předem absolvovat výcvik/trénink dobrovolníků?

Ano

Ne Jaký a v jakém rozsahu? 1-2 hod.

Jsou dobrovolníci pro uvedené činnosti v organizaci pojištěni?
Ano
Ne
Výhody pro dobrovolníky (školení, supervize, stravenky, cestovné, slevy aj.):
vzdělávání, pravidlené intervize a podpora, neformální setkávání s ostatními dobrovolníky
Je třeba, aby měl dobrovolník doporučení?
Ano
Ne

V případě, že ano, jaké doporučení:

