Projekt „Kámoš“
Tento projekt je určen výhradně klientům,
kteří v současné době využívají některý
z programů sociální služby sociální rehabilitace
v AGAPO, o.p.s.
Cílem projektu „Kámoš“ je poskytnutí nových možností trávení volného času.
V rámci tohoto projektu společně vybereme dobrovolníka, se kterým se
nejdříve seznámíte u nás v kanceláři za přítomnosti pracovníka
AGAPO, o.p.s. Tohoto dobrovolníka vybíráme i podle Vašich zájmů
a možností, abyste si takzvaně „sedli“.
Pokud budete Vy i dobrovolník souhlasit, tak po tomto prvním setkání
proběhne setkání další, které se uskuteční již venku, opět za přítomnosti
pracovníka AGAPO, o.p.s.
Po těchto dvou setkáních se teprve rozhodnete, zda je vše v pořádku
a projekt se může rozběhnout. Od té doby už bude domluva s „kámošem“
pouze na Vás, stejně tak věci, které spolu budete podnikat.
Projekt není povinný. Kdykoli se můžete rozmyslet, že se s „kámošem“ již
nechcete potkávat.
„Kámoš“ je člověk, který Vám má pomoci zpříjemnit volný čas, umožnit
Vám podnikat věci, do kterých byste se třeba sami nepustili,
nebo prostě někdo, kdo si s Vámi čas od času popovídá.
Kolikrát a na jak dlouho se budete setkávat je pouze na Vás a „kámošovi“.
My vždy navrhujeme jedenkrát v týdnu na dvě hodiny.

Náplň jednotlivých činností si také určujete sami. V navrhování by však měla
být rovnováha. „Kámoš“ rád občas navrhne činnost, ale také si rád poslechne
Váš návrh. Nikdo nechce být pořád jenom „tahoun“ nebo „ocásek“.
Projekt „Kámoš“ může pokračovat i poté, co Vám skončí dohoda
o poskytování služby sociální rehabilitace (smlouva s AGAPO, o.p.s.).
My dobrovolníkovi oznámíme, že již nejste naším klientem, nicméně můžete
se sami dohodnout, že budete v projektu pokračovat i poté.
Nezapomínejte však, že je to pouze projekt. Dobrovolník do toho jde s tím,
že Vám chce pomoci. Nikdy nehledá partnera nebo kámoše na plný úvazek.
Vám by se také nelíbilo, kdyby se Vám hned druhý den chtěl nastěhovat do
obýváku. Je tedy důležité nastavit si hranice – kdo bude platit v kavárně,
zda se budete pouštět i do dražších akcí (koncerty, divadla atd.), kde se
budete setkávat, jak často se budete setkávat, zda se to dá změnit a tak
podobně.
Pokud Vás projekt „Kámoš“ zaujal, určitě nám dejte vědět. Začneme hledat
vhodného dobrovolníka a až ho najdeme, ozveme se Vám.
S jakýmikoliv dotazy se obracejte buď na svého klíčového pracovníka,
nebo přímo na mne:
Mgr. Aleš 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

