 Dobrovolníci – Adaptační centrum Chodov

Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s. hledá dobrovolníky pro nově vznikající dětské adaptační skupiny v Adaptačním centrum pro ukrajinské děti na Chodově. Dobrovolnický program OPU je akreditován u Ministerstva vnitra ČR.

Hledáme především dlouhodobé dobrovolníky, kteří by pomáhali vychovatelům a profesionálním lektorům s dětskými adaptačními skupinami, ale uvítáme i lidi schopné pomoci se správou sociálních sítí, s vytvářením volnočasových programů nebo jinak nadané pro práci s dětmi. Odborná kvalifikace ani jazykové certifikáty nejsou nutné, ty jsou zajištěné lektorem. 

Čas: dle možností, ale minimálně dvě hodiny týdně po dobu alespoň jednoho měsíce (čím více, tím lépe)
Adaptační skupiny fungují ve všední dny vždy od 8:00 do 16:00 
Adresa: Adaptační centrum Chodov, Hráského 2231/25, Chodov, Praha 11

Náplň práce:
POMOC S ADAPTAČNÍ SKUPINOU 
Dobrovolník aktivně spolupracuje s vychovateli/lektory, vnímá potřeby dětí a pomáhá jim, podílí se na fungování adaptačních skupin a jejich programu (12–24 ukrajinských dětí). 

POMOC S PŘESUNEM DĚTÍ NA OBĚD
Součástí adaptačních skupin jsou obědy, na které děti chodí ve 12 hodin. V té době dobrovolník především pomáhá lektorovi s distribucí obědů a dohledem na děti. 

HERNÍ BLOKY 
Dobrovolník pomáhá s animací her, workshopy nebo uměleckými aktivitami.

VLASTNÍ NÁPADY
Lektoři jsou vděční za další nápady a jsou jim otevření, zvlášť pokud dobrovolník ví, jak je uskutečnit. Možností je spousta. Od výtvarné činnosti, přes výlety do přilehlého Krčského Lesa až po aktivní využívání počítačových programů a sociálních sítí. 

Přibližný denní program skupiny: 
Lekce ČJ, svačina, herní blok1, oběd, herní blok2, svačina, externí výlet do města/do Krčského lesa/program s externím lektorem (výtvarná činnost, deskové hry, sport, hudba, tanec atd.)

Cíl adaptačních skupin: 
Hlavním cílem je zapojení ukrajinských dětí do adaptačního procesu a příprava na vstup do českého vzdělávacího systému, tj. na začátek nového školního roku od 1.září 2022. Činnost adaptačních skupin je klíčová pro integraci dětí do české společnosti a pro nástup do škol a školek.
Druhým cílem je vytvořit pro děti, které museli kvůli válce utéct z Ukrajiny do ČR, bezpečné prostředí, které je nasycené kvalitními podněty.

Dobrovolníkům nabízíme:
Intenzivní a smysluplnou zkušenost, spolupráci v mezinárodním kolektivu, možnost potvrzení praxí pro VOŠ a VŠ, možnost uplatnit vlastní nápady pro dobrou věc, zkušenost práce v neziskovém sektoru, supervize.

Kontakt:
V případě zájmu pište na matej.sulc@opu.cz nebo volejte na +420 736 742 361 

Děkujeme, že pomáháte!

Matěj Šulc
Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s.

