Milí přátelé v mateřských centrech!
Zveme vás na seminář Sítě pro rodinu, z. s.

DOBROVOLNICTVÍ A PRÁCE S DOBROVOLNÍKY
Dobrovolnictví je způsob, jak se aktivně zapojit do společenského života komunity, nebo jak získat
dovednosti potřebné k dalšímu uplatnění na trhu práce. Dobrovolnictví je také způsob, jak veřejně
prospěšné organizace mohou posílit svůj tým, rozšířit svou nabídku či dát své činnosti nový směr.
Seminář představí formy dobrovolnictví a jeho vývoj v ČR, formální dobrovolnictví v praxi, činnost
dobrovolníků, péče o dobrovolníky v organizaci a možnosti využívání firemního dobrovolnictví.

Lektorka semináře: Bc. Stanislava Hamáková, DiS.
Jmenuji se Stanislava Hamáková, jsem vdaná a mám 2 děti (Daniel 2008, Ester 2010). Maturitní zkoušku z oboru
veřejnosprávní činnost jsem složila v r. 2002, poté jsme dálkově vystudovala obor sociálně právní činnost (r. 2014, titul
DiS.) a v červnu 2017 jsem získala titul Bc. Formálnímu dobrovolnictví se věnuji od r. 2006, kdy jsem začala působit jako
jedna z prvních dobrovolnic v nově vznikajícím dobrovolnickém centru RADKA. Za dobu své dobrovolnické činnosti jsem
působila na LDN v Nemocnici Kadaň, věnovala se volnočasovým aktivitám v mateřském centru RADKA a nyní docházím
do místního kočičího spolku (útulku). Od r. 2013 jsem vedoucí dobrovolnického centra RADKA v Kadani. Zároveň pracuji
jako sociální pracovnice, lektorka kurzu Silní rodiče – Silné děti, hlavní táborová vedoucí, koordinátorka místního centra
programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu a věnuji se i dalším aktivitám spojeným s činností naší organizace. Od
r. 2016 jsem předsedkyní neformálního sdružení Rada dobrovolnických center regionu Severozápad, které sdružuje
dobrovolnická centra a organizace v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. Na dotazy co je mým koníčkem, ráda
odpovídám, že má rodina a práce, která mě baví.

Rozsah: jednodenní seminář
Datum: čtvrtek 22. 3. 2018 od 9:00 do 15:00 hodin
Místo konání: Rodinné centrum PASTELKA z. ú., Nám. Karla IV. 4, 628 00 Brno - Líšeň
Oběd: můžete si přinést s sebou, mikrovlnka volně k použití, přestávka na oběd 30 minut, k dispozici káva,
čaj, voda
Účastnický poplatek: ZDARMA v rámci projektu S+O+S + Vám uhradíme cestovné
Maximální počet účastníků na semináři: 18
Hlídání dětí: ano, zdarma

Způsob přihlášení: do 15. 3. 2018 vyplňte on-line formulář přihlášky (k dispozici zde).
O účasti na semináři rozhoduje pořadí přijetí přihlášek. Pro bližší informace kontaktujte Irenu Přibylovou:
irena.pribylova@sitprorodinu.cz.
Na Vaši účast se jménem Sítě pro rodinu, z. s. těší Irena Přibylová a Renata Höklová.
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