Formulář pro započetí spolupráce mezi organizací
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (www.dofe.cz) a Persefona z. s.
Logo organizace:

Název organizace:

Persefona z. s.
Jiráskova 216/8, Brno 602 00
zastoupení ředitelkou Mgr. Jitkou Čechovou

Základní informace o organizaci:
PERSEFONA je organizace, jejímž posláním je zvyšovat porozumění všem aspektům problematiky
domácího a sexuálního násilí a hledání způsobů jeho řešení. Toto poslání se snaží naplňovat skrze
poskytování odborné pomoci a podpory obětem takového násilí jako i lidem, kteří mají problémy s
vlastní agresí ve vztazích. Nedílnou součástí naší činnosti jsou také osvětové a vzdělávací aktivity a
odborná činnost, prostřednictvím které se snažíme o změny systémové i změny na úrovni
společenského vnímání problematika domácího a sexuálního násilí.
Vizí organizace je společnost, v niž žijí lidé, vědomí si vlastní hodnoty a zodpovědnosti vůči sobě i
druhým, jejichž členové usilují, aby násilí bylo chápáno jako nefunkční způsob jednání ve vztazích.
Pomáháme lidem uvědomit si vlastní kompetence, které jim umožní spoluutvářet otevřenou,
podporující a rovnoprávnou společnost.
Cílovou skupinou jsou oběti domácího násilí, znásilnění, sexuálního zneužívání a osoby, s potížemi
se zvládáním agrese ve svých vztazích.
Organizace poskytuje služby také těm, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci, a to jak
osobám blízkým oběti, tak i odborníkům kteří se s oběťmi či osobami s potížemi se zvládáním
agrese setkávají ve své práci.
Služby poskytujeme osobám starším 18 let, ženám i mužům.
Nabízíme:
Dobrovolník se bude podílet na různorodých administrativních a organizačních činnostech
souvisejících s působením organizace. Bude mít možnost se zapojit do jednorázových aktivit, jako
je propagace a prezentace organizace na PR akcích, roznos letáků, pomoc s organizací vzdělávacích
aktivit a seminářů nebo pomoc se zajištěním klientských skupin. Mezi krátkodobé činnosti patří
také pomoc s pořádáním benefičních akcí. Možná je i dlouhodobá, pravidelná dobrovolnická
činnost, jako např. vedení výtvarných skupin s klientkami organizace, hlídání jejich dětí při těchto
aktivitách, fundraising apod.
Všechny aktivity budou dobrovolníky realizovány pod vedením koordinátora dobrovolníků nebo
jiného zaměstnance organizace.
Více informací naleznete na www.persefona.cz/dobrovolnictvi.

Požadavky:
Dobrovolnictví mohou vykonávat Češi, osoby s jinou státní příslušností, dospělí, senioři, lidé se
zdravotním postižením ‒ zkrátka všichni, kdo chtějí a splňují následující podmínky:
- min. 18 let
- čistý trestní rejstřík
- zájem a chuť věnovat bez nároku na finanční odměnu část svého volného času a energie k
celospolečenskému prosazení postoje, jenž vnímá násilí jako nefunkční způsob jednání ve
vztazích
- motivace rozvíjet se a vzdělávat v sociální oblasti
Dále od dobrovolníka požadujeme
- opravdový zájem o činnost organizace
- zájem o nabízenou aktivitu
- samostatnost
- komunikativnost
- otevřenost
- pečlivost
- citlivý přístup
- mlčenlivost o osobních údajích klientů a interních věcech organizace
- spolehlivost
Minimální doba spolupráce je 6 měsíců. Vzhledem k nastavení našich služeb upřednostňujeme
navázání dlouhodobější spolupráce, která je přínosná pro obě strany. Zároveň však netrváme na
pravidelném odvedení dobrovolnických hodin za daný časový úsek. Jsme nakloněni otevřené
komunikaci, plánování a realizaci aktivit, které by vyhovovali oběma stranám.
Kontaktní osoba:

Mgr. Eva Portlíková, projektová a vzdělávací koordinátorka
tel.:732 534 024
emial: eportlikova@persefona.cz

