PORTFOLIO SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI, o.p.s.

Adresa:
T. G. Masaryka 114
381 01 Český Krumlov
Kontatní osoba:
Iva Sonnbergerová, Vlastimil Kopeček
E-mail: iva@icmck.cz, cpdm@icmck.cz
Telefon: 380 712 427
Web: www.cpdm.cz
Charakter organizace s ohledem na dobrovolnickou činnost:
Hlavní činnosti CPDM, o.p.s. jsou:
-

aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů u dětí a mládeže
informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost
zajištění školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit souvisejících
s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně specifických aktivit „školského“ charakteru
realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně rozvoje
aktivit mezinárodních
podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, mládeži a organizacím, které
se touto problematikou zabývají
podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu.

Oblasti dobrovolnické činnosti (cílové skupiny):


Děti a mládež

Přípravná činnost, účast na seminářích (pomoc s přípravou a realizací), pomoc s přípravou a realizací
jednorázových akcí, jednorázové aktivity s dětmi a mládeží, výpomoc v Informačním centru pro mládež –
vyhledávání informací pro mládež (práce v zahraničí i tuzemsku,příležitosti pro mládež), administrativní
činnost.
Dále je možnost dobrovolnictví v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Bouda - možnost pomoci
sociálnímu pracovníkovi při přípravě volnočasových aktivit při terénní práci, skupinové doučování apod.

Jaká je činnost dobrovolníka:
Pomoc s vymýšlením nových akcí, či projektů, pomoc při aktualizaci a zveřejňování informací, pomoc při
jednorázových akcích, pomoc při volnočasových aktivitách s dětmi a mládeží, doučování dětí ze sociálně
slabého prostředí, příprava do školy, výpomoc v rámci nízkoprahových klubů pro děti a mládež
Místo výkonu dobrovolnické činnosti a druh činnosti:
Podle potřeb organizace (v terénu) a v organizaci.
Požadavky na dobrovolníka:
Věk nejméně 15 let a výše, komunikativnost, spolehlivost, zodpovědnost
Výhody pro dobrovolníka:
Přístup na Internet zdarma, možnost účasti na vzdělávacích seminářích, možnost kopírování, přístup
k informacím, možnost udělat si kávu, čaj apod. Dobrovolník získá povědomí o neziskovém sektoru.
Doba dobrovolnické činnosti:
Dle potřeby a frekvence akcí a aktivit, dle dohody s dobrovolníkem.

