
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Dobrovolnická
agentura

Popis poskytované služby: Cílovou skupinou, se kterou dobrovolníci
vykonávají svou dobrovolnou službu, jsou děti a mladí dospělí, kteří žijí v
sociálně vyloučeném prostředí, mají zároveň ztížení podmínky ke vzdělání,
často jsou outsidery v kolektivu vrstevníků, rodiny jsou ohroženy chudobou,
děti pak izolací a sociálně patologickými jevy. Dobrovolníci přinášejí pozitivní
vzorce chování, zprostředkovávají bezpečné trávení volného času, posilují
motivaci ke školní docházce. Poskytují také podporu, pomoc a vzor rodičům
při přípravě jejich dětí do školy. Další oblastí v rámci dobrovolnické činnosti je
podpora v šicí dílně, kde pomáhají při zaučování pracovnic na tréninkových
pracovních pozicích, ale i samotném šití (stříhání, žehlení, atd.), v neposlední
řadě pak např. při prodejních akcích.
Pro koho je služba určena:  Děti a dospělí, kteří žijí v sociálně vyloučeném
prostředí, rodiny jsou ohroženy chudobou, děti pak izolací a sociálně
patologickými jevy, mají zároveň ztížení podmínky ke vzdělání.
V čem je služba originální: Dobrovolník přináší formou neformálního vztahu
novou zkušenost, nový zážitek pro jedince, který často žije v sociální
uzavřenosti. Dobrovolníci nabízí svůj soukromý čas a přátelství, čímž se
významně liší od profesionálních pracovníků, nabízejí: sociální vazbu,
naslouchání, podporu a pomoc, realistickou zpětnou vazbu, nápady ve
výchově dětí a fungování domácnosti apod. Na druhou stranu dobrovolník do
většinové společnosti přináší informace o vzájemné solidaritě, pomáhá bořit
mýty a předsudky na obou stranách.
Jakou formou je služba poskytována:

Terénní
Štěpánkova 92, 537 01 Chrudim
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - Dle individuální domluvy
So, Ne - Zavřeno

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Štěpánkova 92, 53701 Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - Dle individuální domluvy
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů , nácvik sociálních dovedností 
Volný čas  - pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit , pomoc při



zajištění smysluplného trávení volného času , pomoc s dodržováním docházky
a pravidel 
Výchova - předškolní příprava , pomoc s řešením výchovných problémů 
Finance - pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost) 
- 
Rodina a děti - posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka
vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…) 
Strava - nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku 
Vzdělávání - pomoc s přípravou na přijímací řízení do školy , pomoc s
přípravou na nástup do školy , pomoc s domácí přípravou do školy , pomoc s
hledáním doučování , vedení dítěte k plnění školních povinností (např.
docházka,...) , poskytnutní doučování 
Zaměstnání (práce) - pomoc při hledání zaměstnání 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Saláková, DiS.
Kontaktní email: dobrovolnictvi (zavináč) sance.chrudim.cz
Kontaktní telefon: 733 747 746
Service Web http://www.sance.chrudim.cz/dobrovolnictvi-357/
Organizace: Šance pro Tebe, z.s.

http://www.sance.chrudim.cz/dobrovolnictvi-357/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/57
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