
Krajská nezisková organizace DOMINO cz, o. p. s,
hledá pro svůj dobrovolnický program DALEKOHLED

DOBROVOLNÍKY na dlouhodobou nebo i krátkodobou spolupráci.

CO JE DOBROVOLNICKÝ 
PROGRAM DALEKOHLED?
DALEKOHLED je dobrovolnický program určený dětem a mladým dospělým  
do 26 let, žijícím v sociálně slabých rodinách, pěstounských rodinách, v dětských 
domovech a v rodinách v péči OSPOD. Jeho název symbolizuje pomoc dobro-
volníků umožnit dětem a mladým dospělým uvažovat o své vlastní budoucnosti,  
a to prostřednictvím posilování jejich schopností a dovedností v navazování sociál-
ních vztahů, přirozeného začleňování do komunity vrstevníků a školního kolektivu.

CO DOBROVOLNICTVÍ V PROGRAMU ZAHRNUJE?
Dobrovolnická služba může probíhat dlouhodobě (např. doučování, pomoc  
při zajišťování volnočasových aktivit, pomoc při přípravě a realizaci jednorázo-
vých akcí, pomoc se zajišťováním aktivit pro rodiny s dětmi) nebo i krátkodobě 
(např. příměstské a pobytové tábory).

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY!

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

CO DOBROVOLNICTVÍ 
V PROGRAMU PŘINESE VÁM?
JAKO DOBROVOLNÍK ZÍSKÁTE:
• pocit vlastního uspokojení a naplnění ze smysluplné činnosti;
• možnost realizovat se;
• vzdělávání 
 (kvalitní příprava, psychotesty, získání osvědčení o absolvování školení);
• osobnostní rozvoj
• nové zručnosti a dovednosti;
• navázání nových přátelských vztahů;
• navázání profesionálních kontaktů;
• posun v životních hodnotách;
• osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolné službě;
• nedocenitelnou zkušenost do života.

CHCETE SE STÁT 
DOBROVOLNÍKEM?
Je Vám více než 15 let, máte zájem 
o smysluplnou práci bez nároku na finanční 
odměnu, jste zodpovědní, spolehliví, bezúhonní, 
máte přiměřený zdravotní stav 
a jste ochotni absolvovat psychologický test 
a vstupní přípravu? Pak Vás rádi zapojíme 
do činnosti naší neziskové organizace!

V případě Vašeho zájmu nebo získání 
více informací nás kontaktujte na e-mailu 
dobrovolnici@idomino.eu nebo na telefonním 
čísle 734 567 116.

DOMINO cz, o. p. s., Santražiny 753, 760 01 Zlín
Tel.: 577 218 708, 577 211 809, 
web: www.idomino.eu, e-mail: info@idomino.eu

Dobrovolníkům se v naší organizaci věnuje tzv. koordinátor dobrovolníků, který ke každému dobrovolníkovi přistupuje individuálně, konzultuje jeho motivy, představy a oblasti 
zájmu, ve kterých by chtěl jako dobrovolník působit, a společně se domlouvají na podobě dobrovolnické služby.


