HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na doučování dětí v Azylovém domě
(Cesta pro rodinu, z.ú., Nádražní 22, Žamberk)
Cesta pro rodinu jako poskytovatel sociální pobytové služby napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi,
které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při
zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života.
Hledáme dobrovolníky pro přípravu do školy a doučování dětí žijících v azylovém domě.

Požadujeme:
•

věk nad 15 let;

•

doporučený rozsah 1 - 4 x týdně (lze se domluvit dle možností dobrovolníka);

•

schopnost komunikace s dětmi, spolehlivost, trpělivost, empatický přístup, samostatnost;

•

znalost doučovaného předmětu (dle potřeb dítěte a předchozí domluvy);

•

komunikace s koordinátorem dobrovolníků a pracovníkem org. Cesta pro rodinu – pravidelné
hodnocení, atp.

Nabízíme:
•

proškolení o dobrovolnické činnosti a k výkonu aktivity;

•

nepřetržitou podporu ze strany pracovníka organizace;

•

možnost získání zkušeností při práci s dětmi;

•

potvrzení o dobrovolnictví (praxe pro účely studia nebo uplatnění na trhu práce) a výstupní
hodnocení spolupráce;

•

pojištění dobrovolníka Dobrovolnickým centrem KONEP v rámci smlouvy o dobrovolnické službě;

•

kontakt a péče koordinátora dobrovolníků, možnost pravidelných intervizí a supervizí.

Vhodná příležitost pro studenty, absolventy, maminky na MD či nezaměstnané, jak získat potřebnou praxi. Ale nejen pro ně – je
určena každému, kdo chce pro svůj dobrý pocit a vědomí vlastní užitečnosti nezištně pomoci tam, kde je jeho pomoc potřebná!
Dobrovolník je součástí týmu a doplňuje práci profesionálů. Má možnost aplikovat své teoretické znalosti a realizovat vlastní
projekty. Osvojí si nové zkušenosti a dovednosti, získá náhled na fungování neziskových organizací. Podmínky dobrovolnictví
uzpůsobíme Vašim potřebám. Rádi Vás přivítáme!

Kontakty:
Bc. Kateřina Mužíková, koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP pro region Ústí nad Orlicí
Koalice nevládek Pardubicka, z. s., Klášterní 54, 530 02 Pardubice
e-mail: muzikova@konep.cz, tel.: 605 822 531, www.konep.cz
Mgr. Klára Brejtrová, zástupce vedoucí Rodinného centra a Dětské skupiny MACEŠKA,
koordinátorka dobrovolníků
Cesta pro rodinu, z.ú., Nádražní 22, 564 01 Žamberk
e-mail: centrum@cestaprorodinu.cz, tel.: 608 621 301, 465 614 555, www.cestaprorodinu.cz

