Možnosti uplatnění dobrovolníků v DC Samari
Senioři
− Domov pro seniory Lukov, Domov pro seniory Zlín – Burešov,

Centrum pro seniory Holešov, Charita Holešov,

Charita Svaté rodiny Luhačovice:
− popovídání si, předčítání, procházky se seniory
− spirituální aktivity (čtení duchovní literatury, zpěv, modlitba)
− vedení zájmových kroužků
− doprovod k lékaři
−praktická výpomoc při údržbě objektu

Zdravotně postižení
Handicap? Zlín (tělesně postižené děti a mládež):
− osobní asistence dětem, tzn. pomoc při podávání stravy, oblékání, osobní hygieně, pohybu a přepravě a při
ostatních aktivitách, kterých se děti na táboře účastní (hry, táboráky, diskotéky, výtvarná činnost atd.) + další dohled
− přípravná činnost – pomoc při vyrábění různých rekvizit, kostýmů apod.
− technická činnost – střih videa, příprava tiskovin, diplomů, zpěvníku apod.
− pomoc během sbírek a propagačních akcích
− příp. i organizační činnost (pomoc při tvorbě programu akcí a organizačním zajištění). Program každé akce je
motivován určitým tématem a podle něj se před akcí chystají soutěže, úkoly, výrobní činnosti a jiné aktivity pro děti.
Hrádek Fryšták (osoby s mentálním postižením):
−hry, procházky, posílání pohledů (dlouhodobá činnost, spolehlivost, diskrétnost)

Děti a mládež
Unie Kompas (9 – 18 let)
− doučování předmětů, cizího jazyka (2. stupeň – 2.ročník na SŠ)
− povídat si, zahrát hru, horolezectví (mají malou dětskou stěnu), vaření, šití, zahrát fotbal a další aktivity pro děti a
mládež
− dobrovolník by měl umět motivovat, mít určitý přirozený respekt a být do jisté míry psychicky odolný
Ostrov radosti - Středisko volného času pro děti a mládež (6 – 17 let)
− vedení kroužků např. tanec, základy na pc, klavír, keramika, kreslení
− povídat si, zahrát hru, pingpong, fotbal apod.
− činnost se odehrává výhradně v zařízení, mimo něj pouze u větších akcí a za přítomnosti personálu

Pomoc v zahraničí
Ukrajina
− řemeslné a pomocné práce (podmínkou účasti na zahraniční brigádě je nejméně tříměsíční dobrovolnická aktivita v
regionu.)

Pomoc při krizových událostech

− např.pomoc při odstraňování následků povodní a jiných přírodních katastrof, požárů apod.
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