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Charakter organizace s ohledem na dobrovolnickou činnost:
Registrovaný poskytovatel sociálních služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a terénní programy.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA:
Cílovou skupinou jsou děti a mládež romského etnika a další děti a mládež, které jsou ohroženy společensky
nežádoucími jevy, převážně ze sociálně slabého nebo méně podnětného rodinného prostředí ve věku 6 - 26
let, žijících v regionu Českokrumlovska.
V nízkoprahovém klubu AUTOŠKOLA je dětem a mládeži z Českokrumlovska poskytnut prostor pro trávení
volného času a pomoc a podpora při řešení obtížných situací. Cílem služby je rozvoj sociálních znalostí a
dovedností uživatelů, snižování sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, což
napomůže k lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a k řešení jejich nepříznivé životní situace.
Terénní programy ZMĚNA:
Uživatelé sociální služby Terénní programy ZMĚNA jsou jednotlivci a rodiny z Českokrumlovska, kteří se
nacházejí v náhlé nebo dlouhodobé sociální krizi. Obvykle se jedná o jednotlivce a rodiny již sociálně
vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením z různých důvodů.
Posláním služby Terénní programy ZMĚNA je předcházení sociálního vyloučení a poskytování sociální pomoci
a poradenství jednotlivcům a rodinám na území Českokrumlovska, kteří se ocitli v krizové nebo nepříznivé
životní situaci.

Oblasti dobrovolnické činnosti (cílové skupiny):
Trávení volného času s dětmi ze sociálně slabých rodin a s dětmi s výchovnými problémy a problémy s
učením. Předpokládaný počet dobrovolníků: 5 a více

Jaká je činnost dobrovolníka:
Pomoc při skupinových aktivitách i při individuální práci s dítětem, která se uskutečňuje přímo v organizaci.
Jakýmkoliv způsobem vyplnit volný čas dětí – pomoc při organizaci pravidelných kroužků (pohybový a
taneční, novinářský, výtvarný a divadelní), sportovní činnost, kulturní činnost (návštěva kina, divadla…).
Záleží vždy na domluvě mezi uživatelem a dobrovolníkem, řízeno dlouhodobým plánem. Pomoc s učením a
možnost vytvářet nové kroužky podle svých možností.
Místo výkonu dobrovolnické činnosti a druh činnosti:
V organizaci.
Požadavky na dobrovolníka:
15 let a výše
Výhody pro dobrovolníka:
Možnost přístupu k internetu, půjčování odborné literatury, možnost kopírování, možnost vytvářet nové
kroužky podle svého zájmu, získání praxe.
Doba dobrovolnické činnosti:
Od pondělí do čtvrtka cca 14:00 -17:00, záleží na domluvě v organizaci, dobrovolník může docházet jednou
týdně, ale i denně.

Popis programu/mů:
Dobrovolník dochází podle domluvy do centra, kde má možnost pomáhat a vést jakoukoliv skupinku a být i
spolu realizátorem nových programů a volnočasových aktivit. Úkolem je naplnit volný čas dětí převážně
z romské populace. Pomáhat uživatelům se školní přípravou a doučovat školní látku, kterou ve škole
nepochopili nebo kterou zameškali. Pomáhat učit uživatele vyhledávat si informace na internetu a povídat si
na preventivní témata.

