»» překlady a tlumočení
»» korektury v českém a anglickém jazyce
»» sbírání podpisů k peticím
»» získávání finančních prostředků

AKCE – aneb buď pomoz s akcí nám, nebo si udělej
svou vlastní a pomůžeme my Tobě!
»» organizace nebo výpomoc na veřejných akcí
(happeningy, semináře, výstavy, besedy,
přednášky) zajištění místa, propagace
»» účast na infostáncích NESEHNUTÍ
při různých akcích – poskytování informací
a informačních letáčků a propagačních
předmětů široké veřejnosti
»» propagace akcí – roznos letáčků, šíření pozvánek o akci po sociálních sítích

Pro aktuální nabídku dobrovolnických aktivit sledujte náš web
www.dobrovolne.nesehnuti.cz.
Pokud Tě informace v tomto letáku zaujaly a chtěl či chtěla by ses aktivně
zapojit a stát se dobrovolníkem či dobrovolnicí NESEHNUTÍ, kontaktuj našeho
dobrovolnického koordinátora Petera Tkáče (peter@nesehnuti.cz).
Je-li Vám naše činnost
sympatická, podpořte nás
také finančním darem.
Naše práce je závislá na
finanční podpoře z řad
individuálních dárců
a dárkyň. Podpořte nás
na transparentní účet
č. 2600013234/2010. I díky
Vám budeme moci v naší
práci vytrvat.
Více na www.podporte.nesehnuti.cz
Tento projekt je podpořen
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angažovanost «

Nevládní nezisková organizace NESEHNUTÍ vznikla v roce 1997. Zabýváme
se aktivitami v oblasti ekologie, lidských práv a práv zvířat, a to v souladu s přesvědčením, že ekologické
problémy je třeba vnímat spolu
s jejich sociálními příčinami a důsledky a s ohledem na ně je třeba
je také řešit. Naši činnost vyvíjíme
nezávisle na stranických a ekonomických zájmech a výhradně
nenásilnými prostředky.
Cílem všech našich aktivit je
ukázat, že změna společnosti založená na respektu
k lidem, zvířatům i přírodě
je možná a musí vycházet
především zezdola. Proto
se obracíme k aktivním
lidem, kteří se zajímají
o dění okolo sebe, lidem,
kteří jako nedílnou součást své svobody vnímají
i podíl zodpovědnosti za
život na naší planetě.

„Jako dobrovolníci a dobrovolnice máte čas dělat to, na
čem vám záleží.“
Hanka S.

Jak se můžete zapojit
v NESEHNUTÍ?
Významným pilířem organizace
jsou dobrovolníci a dobrovolnice.
Nejenže se naši dobrovolníci
a dobrovolnice zapojují do programů
a různými činnostmi nám pomáhají
s jejich realizací, ale mnozí z nich
i sami vymýšlí své vlastní aktivity
a s naší podporou uskutečňují
své akce a projekty zaměřené
na podporu životního prostředí
a lidských práv. NESEHNUTÍ Brno
vede v současnosti následující
programy, do kterých se můžete jako
dobrovolníci a dobrovolnice zapojit:
zaostřeno na hypermarkety, ženská práva jsou lidská práva, společně
k rozmanitosti, ekologická poradna. Jsme rádi a vděčni za každou (i malou
a nepravidelnou pomoc). Záleží je na vás, jak chcete pomáhat…

Práce s lidmi
»» účast ve správních řízeních (poradenství
občanům, příprava odborných připomínek
a právních náležitostí, výjezdy do regionů)
»» organizace nebo účast na volnočasových
aktivitách pro příchozí

Monitoring, archivace, tvorba
informačních materiálů
»» rozvíjení informačního centra pro rovné příležitosti
žen a mužů na trhu práce (propagace, poradenství,
rozšiřování zvláštní sekce knihovny);
»» monitoringem stereotypních sexistických reklam
»» práce s médii – monitoring, shromažďování
informací, vytváření archívu (v rámci jednotlivých programů, ale i na úrovni
NESEHNUTÍ)
»» zařazování nových knih do knihovny NESEHNUTÍ, balení knih, psaní anotací,
spravování elektronické výpůjční databáze, navrhování nových titulů
»» vytváření interaktivní mapy hypermarketů

Konzultace, poradce
»» pomoc se sociálním a právním poradenstvím pro
příchozí
»» vyřizování dotazů a odborné konzultace (biologie,
chemie, doprava, geografie, právo apod.) pro
EKOPORADNU

Práce s dětmi a studenty
»» lektorování workshopů s multikulturní
tématikou na ZŠ, SŠ
»» volnočasové aktivity pro děti příchozích

Kreativní činnost
»» návrhy, sazba a grafika log, letáčků, plakátů,
pozvánek, odznáčků, triček, tašek
»» výroba transparentů a rekvizit k happeningům
»» psaní článků z oblasti lidských práv a migrace do
časopisu PŘES a ekologických a obecně sociálních
tématech do časopisu ALARM
»» fotodokumentace (zvláště při různých akcích)

