Dobrovolnický program fnkv

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má
vlastní Dobrovolnický program. Je otevřen
všem zájemkyním a zájemcům, kteří mají
chuť investovat svůj volný čas a energii
k tomu, aby zpříjemnili hospitalizovaným
pacientům pobyt na lůžku. Spolupracujeme s neziskovou organizací Lékořice o.
s. a společně rozvíjíme své know-how ve
zlepšování psychosociálních podmínek jak
dětských, tak dospělých pacientů.

Dobrovolník je někdo, kdo se rozhodl
věnovat zdarma a ve svém volném
čase svůj um a energii ve prospěch
ostatních lidí.
Přemýšlíte o tom, že byste se chtěli
stát dobrovolníkem či dobrovolnicí?
Asi tou nejdůležitější podmínkou je
vědět, proč se do toho pouštím, mít
prostor a čas k docházení za pacienty
do nemocnice. Jednoznačně preferujeme dlouhodobou spolupráci.
Na vybraných klinikách velice úspěšně
funguje canisterapie, nové týmy jsou
vítány!
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obrovolníkem se může stát každý, kdo:
• je ochoten věnovat týdně zdarma dvě
hodiny svého času
• má rád lidi, dokáže komunikovat s druhými a je vstřícný k jejich požadavkům
• dokáže naslouchat a nevadí mu
nemocniční prostředí
• je bezúhonný a doloží to výpisem
z rejstříku trestů
• je ochoten zúčastnit se celodenního
vstupního školení a pravidelných
supervizí
• se zaváže ke spolupráci a je zodpovědný
ve svých slibech
Pro další informace otočte
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o můžu jako dobrovolník dělat?
• pravidelně docházet na oddělení
jako společník u lůžka, kdy nemocnému můžete číst, povídat si s ním
anebo s ním jen tak být
• připravovat jednorázové aktivity
(výtvarné dílny, vyprávění, hraní
her se seniory…)
• pomoci nám v konkrétní praktické
činnosti
• pomáhat nám „zvenku“, např. nápady jak naši činnost stále zlepšovat
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o Vám může dobrovolnictví přinést?
• pocit smysluplně stráveného času
• osobní růst
• setkání se zajímavými lidmi
• prohloubení lidských
i komunikačních dovedností

Pokud vás možnost této činnosti oslovila a vážně uvažujete o dobrovolnické činnosti, kontaktujte koordinátorku a domluvte se na osobní
schůzce, během které získáte všechny potřebné informace.
Kontakt:
PhDr. Martina Krynská,
koordinátorka dobrovolnického programu FNKV
Tel. 777 677 868
Bc. Barbora Housková,
koordinátorka dobrovolníků
Tel. 777 901 626
areál FNKV, pavilon K1, dveře č. 5
e-mail: dobrovolnikfnkv@seznam.cz

Program je realizován za podpory:

