Piafa
Proč být dobrovolníkem?
Pro pocit sounáležitosti,
pro radost s radosti druhých,
prostě mě to s "lidma" baví.
Dana
Jmenuji se Jiří. Dobrovolníkem ve sdružení Piafa jsem byl cca 2 roky. Dobrovolnictví mi pomohlo
získat potřebnou praxi v mém oboru a mnoho zajímavých zkušeností. Hlavní náplň mé práce byly
volnočasové aktivity – kroužky Piafáček, herní aktivity při dnech otevřených dveří apod. Po zhruba
dvou letech jsme se dohodli na uzavření pracovní smlouvy, kde jsem pronikl do spousty aktivit Piafy.
Práce v Piafě je svým způsobem náročná, ale také různorodá a naplňující.
Jmenuji se Kateřina, s manželem pocházíme a žijeme ve Vyškově, vystudovala jsem Vyšší odbornou
školu, obor Výrobní a obchodní management a nyní pracuji jako obchodní zástupce stavební
spořitelny. Mezi mé záliby patří cvičení, zpěv, hra na kytaru a do teď to bylo i dobrovolnictví pro
Piafu a Tři brány. Nyní jsem v pokročilém těhotenství a tak jsem se dále nemohla dobrovolnictví
věnovat.
V roce 2011 kdy jsem začínala studovat na Vyšší škole, jsem měla spoustu volného času a tak jsem
přemýšlela, jak s ním naložit. Obeslala jsem pár neziskových organizací v okolí s nabídkou pomoci a
tak jsem si vybrala Piafu. Od začátku jsem se věnovala kroužkům pro děti, které můžete znát pod
názvem Piafáčky a různým akcím, které se převážně zaměřovali na děti ve věku 3 - 12 let (dny
otevřených dveří, víkendové akce, příměstské tábory apod.). Tyto aktivity jsem opravdu měla velmi
ráda a staly se mou součástí. Nejvíc pro mne znamenalo, když mé dětičky aktivity bavili a byly
šťastné. Co je totiž krásnějšího, než dětský smích a zářící oči.
Jmenuji se Radka a pracuji jako realitní makléřka. S klienty je to občas jako s dětmi, někdy je to
zábava a někdy potřebují pomoc. A co mi práce dobrovolníka přináší? No přeci to, stejně jako moje
práce – úplně nejvíc - dobrý pocit, že jsem užitečná a mohu s druhými sdílet radost. Né nadarmo je to
dobrovolNIČENÍ…
Jmenuji se Tereza, jsem žákyně střední pedagogické školy v Boskovicích na oboru sociální činnostsociální pedagogika už třetím rokem. Tento obor jsem si vybrala proto, abych v budoucnosti mohla
pomáhat lidem, pracovat s dětmi. S Piafou jsem začala spolupracovat už jako dítě. V roce 2011 jsem
se stala dobrovolníkem. Díky Piafě můžu pomáhat dětem, když se konají příměstské tábory, Zahradní
párty se Šamšulou. Tato práce mě baví, dělá mi radost, když mohu pomáhat lidem a věnovat se
dětem.

