Diakonie ČCE – střediska křesťanské pomoci, projekt Dobrovolníci v rodinách a STOP násilí ve
vztazích

1. Základní informace o programu Dobrovolníci v rodinách
Projekt zahrnuje pomoc dobrovolníků při sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi s názvem
„Služby pro rodinu a dítě“ a v Azylovém domě pro matky s dětmi Ezer. Tento projekt vznikl v roce 2009
jako podpůrný program k sociální službě. Naše služby využívají rodiny, které si již nevědí rady se svou
situací a cítí, že potřebují pomoci. Dobrovolník dochází minimálně po dobu půl roku k dítěti, se kterým
tráví volný čas a pomáhá mu připravit se do školy.
Nabízíme:
 akreditovaný program dobrovolnictví od Ministerstva vnitra
 zdarma vstupní školení a další průběžné vzdělávání
 osvědčení o spolupráci a o absolvovaném vzdělávání
 pravidelné supervize
 pojištění pro výkon dobrovolnické služby
 odborné vedení dobrovolníků po celou dobu spolupráce, vytvoření prostoru pro načerpání
nových zkušeností, sdílení společných zájmů s dalšími dobrovolníky apod.
Požadavky:
 minimální věk 18 let
 délka spolupráce minimálně 6 měsíců
 časová dotace 1 – 3 hod týdně
 trestní bezúhonnost
 zdravotní způsobilost, emoční stabilitu a osobnostní zralost
 pravidelné zasílání měsíční zprávy o průběhu spolupráce s dítětem, účast se supervizních
setkáních 1x za 2 měsíce

2. Základní informace o dobrovolnictví v rámci projektu STOP násilí ve vztazích
Projekt je zaměřen na terapii osob, které mají problém se zvládáním agrese ve vztazích, kterým je
nabízená individuální, skupinová nebo párová terapie. Dobrovolník v tomto projektu se věnuje
volnočasovým aktivitám s dětmi předškolního či mladšího školního věku v době, kdy jsou rodiče na
terapii.
Nabízíme:
 akreditovaný program dobrovolnictví od Ministerstva vnitra
 osvědčení o spolupráci a o absolvovaném vzdělávání
 pravidelné supervize
 pojištění pro výkon dobrovolnické služby
odborné vedení dobrovolníků po celou dobu spolupráce, vytvoření prostoru pro načerpání
nových zkušeností, sdílení společných zájmů s dalšími dobrovolníky apod.
Požadavky:
 minimální věk 18 let
 délka spolupráce dle dohody
 časová dotace 1 – 5 hod týdně (dle individuální domluvy)




trestní bezúhonnost
zdravotní způsobilost, emoční stabilitu a osobnostní zralost

Speciální nabídka pro dobrovolníky s angličtinou na úrovni rodilého mluvčího:
Hledáme lektora anglického jazyka pro naše dobrovolníky a sociální pracovníky. Požadujeme výuku 1x
týdně na cca 1 – 1,5 hodiny.
Požadavky:
 Věk minimálně 18 let
 Spolupráce min. na 3 měsíce
 Kreativita, trpělivost a chuť poznávat nové lidi 
Kontaktní osoba: Bc. Hana Pazderová, tel: 777 734 183, e-mail: dobrovolnevrodine.skp@diakonie.cz

