Název organizace:
Ratolest Brno, z. s.:
Dobrovolnické centrum
Adresa Organizace:

Tř. kapitána Jaroše, 7b, Brno 602 00
(vchod doporučen z ulice Koliště 13)
Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:

Veronika Mikulčická

tel.

545 243 839, 773 826 837

web

http://www.ratolest.cz/

email

ratolest@ratolest.cz

tel.

774 281 831

web

https://www.facebook.com/ratolestbrno/

email

veronika.mikulcicka@ratolest.cz

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

Ratolest Brno dává dětem šanci žít ve funkčních rodinách a pomáhá mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Naším posláním
je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak,
aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

Místo výkonu činnosti:
v organizaci

podle potřeb organizace (terén…)

dle potřeb klienta (u něj doma…)

jiné s klienty v přijímací organizaci

dobrovolník může činnost vykonávat u sebe doma
Oblasti dobrovolnické činnosti:

(max. 452 znaků)

Zaměřujeme se na pomoc v sociálních službách - ohroženým dětem, rodinám, seniorům či osobám se zdravotním postižením
např. prostřednictvím přípravy a realizace volnočasových aktivit, procházek a rozhovorů, předčítání, pomoci s přípravou na
vyučování, ale i výpomoci s administrativními činnostmi či propagací dané organizace a spolupodílení se na jejím chodu a další.
Fantazii se u nás meze nekladou! :-)

Druh činnosti:

ve skupině s více dobrovolníky a více klienty

individuálně s jedním klientem
jiné

individuálně s více klienty
Doba činnosti:
den dle dohody

Uplatníte zahraničního dobrovolníka?
od:

do:

dle dohody

Ano

Požadavky na dobrovolníky (věk, vzdělání, zvláštní dovednosti, trénink činnosti apod.):

Ne
(max. 342 znaků)

MVěk nad 18 let, čas a chuť zapojit se alespoň na šest měsíců, trestní bezúhonnost, vyřízená administrativa v rámci akreditace
MV ČR, absolvování přípravných školení.

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.):
Školení, supervize, intervize, vzdělávací a neformální akce, průběžná metodická i lidská podpora.
Je třeba, aby měl dobrovolník doporučení?
V případě, že ano, jaké doporučení:

Ano

Ne

