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dobrovolníků a praxí
TELEFON: 603 569 690
EMAIL: dobrovolnici@asistence.org
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI:
Asistence o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb pro více než 250 lidí s tělesným a
kombinovaným postižením v Praze. Konkrétně se jedná o osobní asistenci, podporu při
přechodu ze škol do dalšího života (tzv. tranzitní program) a při hledání zaměstnání
(podporované zaměstnávání). Dlouhodobě jsme aktivní v oblasti odstraňování bariér ve
veřejné dopravě.
Asistence o.p.s. se snaží, aby lidé s tělesným a kombinovaným postižením mohli dělat běžné
činnosti, které by dělali, nebýt jejich postižení.
NÁPLŇ PRAXE: zapojení do dobrovolnického programu, přímá práce s klienty
-

je možnost u nás absolvovat praxi týdenní
preferujeme však praxi dlouhodobější, průběžnou, kde se lze se studentem domluvit
na konkrétní dobrovolnické činnosti (pravidelném trávení času s některým klientem
nebo možnost vyzkoušení si různé druhy dobrovolnické práce a tím hlubší poznání
cílů a metod organizace)

Dobrovolnický program je zacílený na volnočasové aktivity s klienty, kterým příspěvek na
péči pokryje pouze osobní asistenci při naplňování základních potřeb.
Spolupracuji s partou dobrovolníků, kteří chtějí pomoci našim klientům žít plnohodnotnější
život, a tak ho doprovázejí na různé akce nebo s ním tráví volný čas.

Každému dobrovolníkovi/praktikantovi se snažím ušít činnost na míru tak, aby ho bavila a dát
ho dohromady s klientem, se kterým by si mohl rozumět.
Jak dobrovolníci pomáhají:
-

doprovody na kulturní a společenské akce (např. kino, divadlo, plesy, konzerty,
festivaly)

-

účast na skupinových volnočasových aktivitách (možnost stát se součástí divadelního
souboru lidí s i bez postižení, pomoc na výtvarné dílně, stát se součástí terapeutické
podpůrné skupinky klientů)

-

účast na společných výletech za Prahu (v létě jezdí skupina klientů a dobrovolníků
vlakem za Prahu poznávat jiná města, účastnit se hudebních festivalů…)

-

individuální trávení volného času s klientem (někdo potřebuje asistenci na kroužku
flétny, někdo by chtěl chodit pravidelně plavat, někdo by rád o víkendu vyrazil ven…)

-

výprava na letní zážitkový pobyt s klienty (slouží jako prázdninová praxe)

Nabízíme:
- vstupní výcvik v manipulaci s vozíkem
- možnost získání praxe
- pravidelnou supervizi
- smysluplné naplnění volného času
Požadujeme:
- věk minimálně 15 let
- chuť pomáhat a zapojit se do dobrovolnické činnosti
- čistý trestní rejstřík

Těší se na vás koordinátorka dobrovolníků Bětka Rohlenová a celý tým Asistence.

