
Projekt „Kámo!“
Tento projekt je ur!en v"hradn# klient$m,
kte%í  v sou!asné dob# vyu&ívají n#kter"
z program$ sociální slu&by sociální rehabilitace
v AGAPO, o.p.s.

Cílem projektu „Kámo!“ je poskytnutí nov"ch mo#ností trávení volného $asu.

V rámci tohoto projektu spole$n% vybereme dobrovolníka, se kter"m se 
nejd&íve seznámíte u nás v kancelá&i za p&ítomnosti pracovníka
AGAPO, o.p.s.  Tohoto dobrovolníka vybíráme i podle Va!ich zájm'
a mo#ností, abyste si takzvan% „sedli“.

Pokud budete Vy i dobrovolník souhlasit, tak po tomto prvním setkání
prob%hne setkání dal!í, které se uskute$ní ji# venku, op%t za p&ítomnosti 
pracovníka AGAPO, o.p.s.

Po t%chto dvou setkáních se teprve rozhodnete, zda je v!e v po&ádku
a projekt se m'#e rozb%hnout. Od té doby u# bude domluva s „kámo!em“ 
pouze na Vás, stejn% tak v%ci, které spolu budete podnikat.

Projekt není povinn". Kdykoli se m'#ete rozmyslet, #e se s „kámo!em“ ji# 
nechcete potkávat. 

„Kámo!“ je $lov%k, kter" Vám má pomoci zp&íjemnit voln" $as, umo#nit 
Vám podnikat v%ci, do kter"ch byste se t&eba sami nepustili, 
nebo prost% n%kdo, kdo si s Vámi $as od $asu popovídá.

Kolikrát a na jak dlouho se budete setkávat je pouze na Vás a „kámo!ovi“.
My v#dy navrhujeme jedenkrát v t"dnu na dv% hodiny.



Nápl! jednotliv"ch #inností si také ur#ujete sami. V navrhování by v$ak m%la 
b"t rovnováha. „Kámo$“ rád ob#as navrhne #innost, ale také si rád poslechne 
Vá$ návrh. Nikdo nechce b"t po&ád jenom „tahoun“ nebo „ocásek“.

Projekt „Kámo$“ m'(e pokra#ovat i poté, co Vám skon#í dohoda
o poskytování slu(by sociální rehabilitace (smlouva s AGAPO, o.p.s.).
My dobrovolníkovi oznámíme, (e ji( nejste na$ím klientem, nicmén% m'(ete 
se sami dohodnout, (e budete v projektu pokra#ovat i poté.

Nezapomínejte v$ak, (e je to pouze projekt. Dobrovolník do toho jde s tím,
(e Vám chce pomoci. Nikdy nehledá partnera nebo kámo$e na pln" úvazek. 
Vám by se také nelíbilo, kdyby se Vám hned druh" den cht%l nast%hovat do 
ob"váku. Je tedy d'le(ité nastavit si hranice – kdo bude platit v kavárn%,
zda se budete pou$t%t i do dra($ích akcí (koncerty, divadla atd.), kde se 
budete setkávat, jak #asto se budete setkávat, zda se to dá zm%nit a tak
podobn%.

Pokud Vás projekt „Kámo$“ zaujal, ur#it% nám dejte v%d%t. Za#neme hledat 
vhodného dobrovolníka a a( ho najdeme, ozveme se Vám. 

S jak!mikoliv dotazy se obracejte bu" na svého klí#ového pracovníka,
nebo p$ímo na mne:

Mgr. Ale% Gothard
e-mail: a.gothard@agapo.cz
telefon: 608 943 022

AGAPO, o.p.s.
Masarykova 37
602 00 Brno 
tel.: 541 210 549 
e-mail: info@agapo.cz 
www.agapo.cz


