DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FN V MOTOLE
Souhrnná zpráva za rok 2011

Motto: „Pomáháme vám pomáhat“
Realizační tým programu:
Interní garant programu
Mgr. Jana Nováková, MBA – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Dobrovolnické centrum FNM
Mgr. Renata Dohnalová – koordinátorka dobrovolnického programu
Mgr. Renata Vejdělková - koordinátorka dobrovolníků
Bc. Jana Blažková – koordinátorka dobrovolníků (od října 2011)
Bc. Jana Hurdová, DiS – koordinátorka pro canisterapii a zooterapii
MUDr. Karolína Eckschlagerová – externí spolupracovník
Supervizoři dobrovolníků
PhDr. Panajota Domínová, Mgr. Gabriela Dymešová, Mgr. Daniela Kořínková

Dobrovolnické centrum funguje od ledna 2011 bez externího partnera a zůstává i nadále součástí
Fakultní nemocnice v Motole. Organizačně spadá pod Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Stav k 1.1. 2011:

Pravidelná činnost:
Jednorázová činnost:
Celkem

Stav k 31.12.2011

Pravidelná činnost:
Jednorázová činnost:
Celkem

110 dobrovolníků
205 dobrovolníků
315 dobrovolníků
104 dobrovolníků
239 dobrovolníků
33 dobrovolníků

Přehled spolupracujících pracovišť:

9 dětských klinik:
Klinika dětské hematologie a onkologie, Klinika dětské neurologie, Pediatrická klinika, Dětská
neurochirurgická klinika, Dětská psychiatrická klinika, Ortopedická klinika, Klinika ORL,
Kardiocentrum, Dětské ARO
4 dospělé kliniky:
LDN, OCHRIP (Oddělení chronické resuscitace a intenzivní péče), Klinika rehabilitace a Spinální
jednotka, Metabolické jednotka – Interní klinika
Celkem 13 spolupracujících klinik a oddělení ve FN Motol.

Příprava nových dobrovolníků

V roce 2011 bylo uspořádáno šest jednodenních úvodních školení pro nové dobrovolníky, kterými
prošlo 57 zájemců o dobrovolnickou činnost ve FN v Motole. Každý účastník úvodního školení dostal
osvědčení o absolvování a manuál „Dobrovolník ve Fakultní nemocnici v Motole“ s praktickými
informacemi.
Celkem se do programu zapojilo 41 nově vyškolených dobrovolníků, tzn. 72 % ze všech šesti
úvodních školení. Ve srovnání s předchozími lety trochu poklesl počet vyškolených dobrovolníků,
kteří zahájili pravidelnou činnost. Důvodem byla přísnější kritéria výběru. Nicméně počet zájemců
stále stoupá (o 62 osob víc než v r. 2010). Většina se jich po úvodním pohovoru zapojovala jako
nárazoví dobrovolníci. Jedním z důvodů velkého zájmu byl zřejmě i probíhající Evropský rok
dobrovolnictví.
K 31.12. 2011 bylo zaregistrováno celkem 104 dobrovolníků na pravidelnou činnost, s nimiž byla
uzavřená dohoda o dobrovolnické činnosti ve FNM.
Dobrovolníci odpracovali v roce 2011 ve Fakultní nemocnici v Motole celkem 4 262 hodin, z toho
1 141 hodin při jednorázových akcích. Při sčítání hodin dodržujeme nový systém po dohodě
s ostatními koordinátory z nemocnic v ČR.
Celkem se věnovali 4 995 pacientům.
Celková hodnota dobrovolnické činnosti: 4.262 x 103 Kč = 438.986,- Kč.
103 Kč = sazba průměrné mzdy za hodinu práce v ČR.

Dobrovolníci jsou označeni žlutým tričkem nebo žlutou vestou
s logem Dobrovolnického centra FN v Motole a visačkou.
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Celoroční pravidelné aktivity dobrovolníků na dětských a dospělých klinikách

Výtvarné, hudební, zájmové, herní, aktivizační - individuální a skupinové – docházení 1x týdně
na domluvené oddělení/kliniku
Role společníka na LDN a na ostatních klinikách pro dospělé i pro děti
Tematické aktivity (od pondělka do pátku)
Klinika dětské hematologie a onkologie:
Hledání dobré medicíny (spolupráce s KID)
Fotografický kroužek (spolupráce s KID)
Dětská psychiatrická klinika:
Dramatický kroužek – pondělí (1x za 14 dnů)
Korálkové odpoledne – pondělí (1x za 14 dnů)
Dětská neurologická klinika:
Kroužek angličtiny a němčiny
LDN:
Hudební kroužek – pondělí
Výtvarná dílna – úterý (1x za 14 dnů)
Tance v sedě – středa
Trénování paměti – čtvrtek

Na LDN se vyráběli sněhuláci

Při trénování paměti je veselo

Canisterapie
Pravidelná aktivita 2x–3x týdně s canisterapeutickými psy na LDN, Dětské neurologické klinice,
Dětské psychiatrické klinice, ORL, Dětské neurochirurgii, Pediatrii a Ortopedii. Zapojilo se 18 psů
těchto ras: border kólie, krátkosrstá kólie, hrubosrstý jezevčík, parson teriér, chodský pes, samojed,
labradorský retriever, rhodéský ridgeback, pudlíci, čivava, zlatý retriever, kavalír King Charles španěl,
stafordšírský bulteriér, francouzský buldoček, kříženec, flat-colted retriever, kříženec akita-inu
s maliňákem, biegl
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Malování triček při canisterapii

Zooterapie
2x měsíčně využití drobných zvířat: strašilek, ráčků a šneků. Odpoledne se zvířátky pro děti i pro
seniory.

Pejsci jsou oblíbení společníci

Malý pacient studuje mravence

Činnosti podporující nácvik soběstačnosti pacientů – pravidelně 4x –5x týdně na Spinální
jednotce (Klinika rehabilitace) – po předchozím zaškolení dobrovolníků fyzioterapeuty
Nové aktivity: keramická dílna na LDN

O keramickou dílnu byl u seniorů zájem

Akce pro pacienty:
Celkem 61 akcí za rok 2011, tzn. průměrně 5 akcí za jeden měsíc.
Dobrovolníci potěšili a zabavili celkem 1.321 pacientů na jednorázových akcích za rok 2011.
4.1.
6.1.
8. a 9.1.
19.1.
26.1.
31.1.
8.2.
14.2.

Novoroční výtvarná dílna
Novoroční trénování paměti
Tříkrálová návštěva
Malování na sklo – Barevná nemocnice
Psí hodinka
Turnaj ve stolním hokeji
Setkávání v církevním roce 2011
Valentýnské zpívání

LDN II
LDN II
LDN
Dětská lůžková část, 10.patro
LDN
KDHO a dětská neurologie
LDN
LDN
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22.2.
23.2.
23.2
28.2.
1.3.
7.3.
8.3.
9.3.
24.3.
29.3.
30.3.
4.4.
5.4.
20.4.
27.4.
27.4.
3.5.
3.5.
9.5.
17.5.
18.5.
19.5.
25.5.
1.6.
2.- 22 6.
15.6.
17.6.
21.6.
29.6.
30.6.
12.7.
18.7.
28.7.
24.8.
20.-30.8.
3.9.
6.9.
8.9.
21.9.
22.,23.9.
17.10.
25.10.
26.10.
8.11.
13.22.11
14.11.
23.11.
29.11.
3.-4.12.
5.12.

Vernisáž „Světlo mého života
Tvořivé odpoledne s Mary Kay
Český rok v říkadlech a písních
Stavíme s Merkurem
Origami pro děti
Hudební kavárna s Ježky
Setkávání v církevním roce 2011
Bubnování s Jumping Drums
Pohádka o Sněhurce
Vítání jara
Odpoledne s pejsky
Koňský svět bělouše Gina
Setkávání v církevním roce 2011
Muzikál Luisa a Lotka
Tulipánový den
Keramické odpoledne
Skládání Origami
Setkávání v církevním roce 2011
Jarní koncert
Malování na zeď – Barevná nemocnice
Koncert Besharmonie
Keramické odpoledne
Písničky Duo Dubnička Lahoda
Dětský den
Indiánské prázdniny - zahájení
Otevření relaxačního koutku
Odpoledne s fratkami při IP
Výtvarná dílna s vysvědčením
Psí odpoledne
Předprázdninové trénování paměti
Návštěva hokejisty Romana Červenky
Zvířátkové odpoledne
Letní trénování paměti
Odpoledne se zvířátky
Malování obrázků na stěnu
Malování obrázků na stěnu
Zahájení výtvarné dílny
Koncert Písně modrého Jadranu
Stavíme s Merkurem
Zahájení Trénování paměti
Netradiční malování
Čertovská pohádka
Psí odpoledne
Herní odpoledne
Malování obrázků na stěnu

Novoměstská radnice, KID
Pediatrie a ORL
LDN
Dětská neurologie
Dětská neurologie
ORL, Dětská neurologická klinika
LDN
Dětská lůžková část, 10.patro
Dětská lůžková část, 10.patro
LDN
Dětská lůžková část, 8.patro
ORL děti
LDN
Dětská lůžková část, 10.patro
Atrium před ředitelstvím FNM
LDN
Pediatrie
LDN
LDN
Dětská lůžková část, 10.patro
LDN
LDN
Dětská lůžková část, 10.patro
Dětská lůžková část, suterén
Atrium u polikliniky
LDN
Atrium u polikliniky
LDN
LDN
LDN
KDHO
Pediatrie
LDN
Dětská lůžková část, 10.patro
LDN
LDN
LDN
LDN
Dětská neurologie
LDN
Dětská lůžková část, 10.patro
Dětská lůžková část, 10.patro
LDN
Dětská lůžková část, 7.patro
LDN

Zpívání s harmonikou
Jak se dělá knížka
Kadeřnický salón
Mikulášská návštěva u seniorů
Mikulášská nadílka pro děti

13.12.
15.12.
19.12.
21.12.

Vánoční výtvarná dílna
Předvánoční koncert „Děti dětem“
Česká mše vánoční s Ježky
Vánoční nadílka pro děti

LDN
Dětská lůžková část, 10.patro
Dětská psychiatrická klinika
LDN
DPK,
chirurgie,
ortopedie,
neurologie, stomatologie
LDN
LDN
Dětská lůžková část, 10.patro
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Nejzajímavější události nejen v Dobrovolnickém centru v roce 2011:
Leden: Začátek Evropského roku dobrovolnictví (ERD).
Oficiální zahájení činnosti Pražské nemocniční pětky (PN5) složené z koordinátorů
dobrovolnických programů v pěti pražských nemocnicích: VFN,FTN v Krči, FNKV, ÚVN,
FNM. PN5 se zaměřila na propagaci dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních.
Únor: Vytvoření dokumentu o dobrovolnících v motolské nemocnici – ve spolupráci s tiskových
oddělením FNM.
Únor: Zahájení distribuce nové publikace: „Pohádkový průvodce nejen pro začínajícící
koordinátory“.
22.2.: Celostátní kulatý stůl „Týmová spolupráce dobrovolníků a profesionálů – záruka bezpečného
dobrovolnického programu“, pořadatel o.s.SKOK, účast náměstkyně pro ošetř. péči FNM a
koordinátorek DC
17.3.: Slavnostní předání ceny Křesadlo 2010 motolskému dobrovolníkovi Jiřímu Mládkovi
v rezidenci primátora hl. m. Prahy.
23.-30.3: Zahájení praktické části celostátního kurzu pro koordinátory dobrovolníků v DC FNM,
ve spolupráci s Consult Hospital.
11.5.: Celostátní kulatý stůl v Brně „Podmínky pro rozvoj dobrovolnictví v organizacích podílejících
se na realizaci dobrovolnických programů“, pořadatel o.s.SKOK, účast koordinátorek.
30.5.: Celostátní konference s workshopem „Má zooterapie zelenou?“, pořadatel DC FNM
8.6.: Kulatý stůl „Zkušenosti s firemním dobrovolnictvím v oblasti zdravotní a sociální péče“,
pořadatel o.s. SKOK, účast koordinátorek.
15.6.: Slavnostní otevření relaxačního koutku se slunečníky na LDN, z minigrantu Veolia.
15.9.: Dobrovolnický happening ve Žlutých lázních, pořadatel Pražská nemocniční pětka.
14.-18.10.: Praktická část celostátního kurzu pro koordinátory dobrovolníků v DC FNM.
2.11.: Kulatý stůl „Dobrovolnictví v sociálně zdravotních službách“, účast koordinátorek.
4.11. : Ocenění motolského dobrovolníka Marka Scholze v rámci ERD, převzetí ceny z rukou
náměstka ministra MŠMT Urbana.
8.-9.12.: Závěrečná mezinárodní konference k ERD v Plzni, účast koordinátorek.

Zahájení celostátního kurzu pro koordinátory dobrovolníků

Organizační změny:

1.10. : Nástup nové koordinátorky dobrovolníků Bc.Jany Blažkové

Spolupráce s externími organizacemi:
Leden – prosinec: Aktivity pracovní skupiny Pražská nemocniční pětka v rámci ERD: semináře,
konference, kulaté stoly, happening
Únor:
Zahájení pravidelného publikování v časopise Motol IN o dobrovolnících
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22.2. – 27.3.:
Březen – říjen:
Duben:
27.4. :
1.6.:

2.-22.6. :
Prosinec:

Výstava „Světlo mého života“ na Novoměstské radnici, Praha 2,
organizátor KID o.p.s.
Realizace certifikovaného kurzu pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotnických
zařízeních, garant programu Consult Hospital
Smlouva s Nadačním fondem Veolia o realizaci projektu „Relaxační koutek pro
pacienty LDN“
Akce pro pacienty FNM „Tulipánový den“ ve spolupráci s KID o.p.s.
„Dětský den“ pro hospitalizované děti ve spolupráci s učitelkami ZŠ ve FN Motol,
s herními terapeuty, firemními dobrovolníky z DSV Road, dobrovolníky DC a
Zdravotními klauny
Program pro pacienty Indiánské prázdniny v Motole 2011 – ve spolupráci s KID
o.p.s.
Smlouva s nadačním fondem PRO Motol o daru na mikulášskou a vánoční nadílku

Posezení pod slunečníky na LDN
Projekt s Nadačním fondem Veolia

Dobrovolník J.Mládek přebírá cenu Křesadlo 2010

Vzdělávání a akce pro dobrovolníky:
Celkem bylo uspořádáno 15 seminářů pro dobrovolníky včetně speciálních zaškolení. Semináře
pořádalo Dobrovolnické centrum ve spolupráci s jednotlivými klinikami a se zdravotnickým
personálem.
Přehled seminářů:
„Základy první pomoci“, lektor R.Všetečková, vrchní sestra Centrálního příjmu FNM (4x)
„Specifika onkologického onemocnění“, lektoři MUDr. K.Eckschlagerová a MUDr.Š.Cipro (2x)
„Seminář k Trénování paměti“, lektor Mgr. R.Vejdělková
Zaškolení dobrovolníků v základní rehabilitaci na Spinální jednotce,
lektor Mgr. Z.Strapková, fyzioterapeutka (2x)
Klinika dětské neurologie:
“ADH a autismus z pohledu sestry a lékaře“, lektoři MUDr. Alena Zumrová PhD. a Zlatica Pitoňáková
Semináře na Oddělení klinické psychologie:
„Muzikoterapie a trénink paměti“ , lektor PhDr. M. Stejskalová, CSc.
„Záměrné sebepoškozování dospívajících“, PhDr. A.Řehulová
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„Krizová intervence na dětském oddělení“, lektor Mgr. L. Fišerová
„Kognitivní a afektivní poruchy u roztroušené sklerózy“, lektor Mgr. L.Fišerová
Seminář „Canisterapie v praxi se zaměřením na děti a mládež“, sdružení Piafa
13.12.: Vánoční besídka s poděkováním – za účasti ředitele FNM, náměstkyně pro
ošetřovatelskou péči, koordinátorek a supervizorek - odměnění dobrovolníků,
občerstvení

Poděkování dobrovolníkům na vánočním večírku

Supervizní setkání dobrovolníků – vedené externími supervizory:
7.2.: 16 dobrovolníků
6.4. : 19 dobrovolníků
26.5.: 14 dobrovolníků
18.10.: 13 dobrovolníků
28.11.: 8 dobrovolníků (canisterapie)
Dále proběhla 1 individuální supervizní schůzka.

Rozvíjíme spolupráci se zdravotnickým personálem:
8.3.: „Barevné pokračování s dobrovolníky“ – pracovní setkání s kontaktními osobami
z jednotlivých klinik a oddělení, náměty a praktické zkušenosti na zlepšení spolupráce

Evaluační setkání a schůzky s personálem FNM

V průběhu roku 2011 probíhaly každý týden schůzky a pracovní jednání věnovaná organizaci
dobrovolnického programu. Každý týden se konaly schůzky týmu koordinátorek v centru a kromě
toho se dle potřeby scházely s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči. Jednou měsíčně se konaly
psycho-sociální schůzky se zástupci ZŠ FNM a sociálního oddělení, s psychology a herními
terapeuty. Průběžně se scházely koordinátorky s kontaktními osobami a podle potřeby doplňovaly
pomůcky na jednotlivé kliniky nebo předávaly dary pro využití na dětská či dospělá oddělení.
Dále byly pořádány evaluační schůzky se zdravotnickým personálem Léčebny dlouhodobě
nemocných a Kliniky dětské hematologie a onkologie. Průběžně se konala jednání o čerpání rozpočtu
na projekty na ekonomickém, grantovém a personálním oddělení.
Kromě toho připravovala Pražská nemocniční pětka schůzky koordinátorů a managementu střídavě
v pěti pražských nemocnicích.
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Vánoční posezení pacientů s dobrovolníky na LDN

Vzdělávání a supervize koordinátorů DC:
Koordinátorky se účastnily tří supervizních setkání koordinátorů dobrovolnických programů ve
zdravotnických zařízeních. Jejich pořadatelem byl Consult Hospital pod vedením MUDr. Ivany
Kořínkové.
Semináře a kulaté stoly:
18.-20.2.: Pracovní seminář sekce paravoltiže České hiporehabilitační společnosti
22.2.: Kulatý stůl v Praze „Týmová spolupráce dobrovolníků a profesionálů – záruka bezpečného
dobrovolnického programu“, v rámci ERD, pořadatel o.s. SKOK
23. a 24.2..: „Rétorika aneb jak nadchnout posluchače“, pořadatel vzdělávací centrum ACZi
28.2.- 2.3.: Odborný kurz „Akreditovaný externí profesionální kouč MŠMT ČR“
4.4. –6.4.: Odborný kurz „Akreditovaný externí profesionální kouč MŠMT ČR“
2.5. –4.5.: Odborný kurz „Akreditovaný externí profesionální kouč MŠMT ČR“
1.6. –2.6.: Odborný kurz „Akreditovaný externí profesionální kouč MŠMT ČR“
11.5.: Kulatý stůl v Brně „Podmínky pro rozvoj dobrovolníků v organizacích podílejících se na
realizaci dobrovolnického programu“, pořadatel o.s.SKOK
8.6.: Kulatý stůl v Praze „Zkušenosti s firemním dobrovolnictvím v oblasti zdravotní a sociální péče“,
pořadatelé o.s. SKOK a o.s. Lékořice
2.11.: Otevřený kulatý stůl „Dobrovolnictví v sociálně zdravotních službách“, ERD
7.11.: Seminář „Time- management“

Konference:
30.5.: Celostátní konference s workshopem v Praze:
„Má zooterapie zelenou?“
pořadatel Dobrovolnické centrum FN v Motole
13.6.: Konference v Praze:
„Zaměstnanci – zlatý poklad každé neziskovky, Řízení lidských zdrojů “
pořadatel Fórum dárců
4.11.: 11.ročník konference v Českých Budějovicích:
„Pravda o zooterapii“
pořadatel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a o.s. Hafík
8.-9.12.: Mezinárodní konference v Plzni:
„Evropský rok dobrovolnictví končí, dobrovolnictví pokračuje!“
pořadatel MŠMT
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Prezentace:
16.5. : Prezentace o činnosti DC pro studenty Střední zdravotnické školy v Praze
25.5.: Ukázky canisterapie na Sestra – Festu na Staroměstském náměstí
27.6. : Prezentace o činnosti DC pro studenty Střední zdravotnické školy v Praze
21.-23.9.: Prezentace canisterapie a letáků DC v rámci Týdne pro NNO v Praze 5

Konzultace o dobrovolnického programu pro jiná zařízení:
13.4. : Konzultace o dobrovolnickém programu pro MN Ostrava
28.4.: Konzultace o dobrovolnickém programu a aktivitách na LDN pro oblastní nemocnici Benešov
19.5.: Konzultace o dobrovolnickém programu pro Diecézní charitu České Budějovice
4.8.: Konzultace o dobrovolnickém programu pro Centrum sociálních služeb Praha 2
25.10.: Konzultace o dobrovolnickém programu pro koordinátorku z Všeobecné fakultní nemocnice v
Praze
Dobrovolnické centrum realizovalo celkem pět konzultací věnovaných dobrovolnictví pro
zástupce ze zdravotnických zařízení, centra sociálních služeb a z neziskových organizací.

Propagace dobrovolnického centra:
Dokument DC, 5/11: Dobrovolníci ve FNM
Sborník příkladů dobré praxe k ERD „Dobrovolníci mění svět“, 11/11 vydalo MŠMT
příběh motolského dobrovolníka Marka Scholze
Pořady v ČT a v rozhlase:
1) ČRo 2, 5/11: Písničky od srdce – pro dobrovolníka Jiřího Mládka
2) TV Medicína, 6/11: Trénování paměti na LDN
3) ČT, 9/11: Hyde park o dobrovolnících
4) ČRo 2, 12/11: Čaj pro dva k Evropskému roku dobrovolnictví
Články v tisku a na internetu
1) Listy hlavního města Prahy, 1/11.: Dobrovolníci pomáhají v nemocnicích
2) MF Ona Dnes, 4/11: Pomáhám dobrovolně a ráda
3) Listy hlavního města Prahy,4/11: Pražská nemocniční pětka nezahálí
Deset dobrovolníků získalo cenu Křesadlo
4) Moje zdraví, 5/11: Přicházejí dobrovolníci – Duše v dobrých rukou
5) Listy hlavního města Prahy,7/11: Barevné odpoledne s dobrovolníky
6) Metro 9/11: Dobrovolničili, dnes mají párty
7) MF Dnes 9/11: Agnes pomohla mně, teď to vracím
8) Právo, 9/11: Dobrovolníci už léta pomáhají v nemocnicích
9) Zdravotnické noviny, 9/11: Y.Vojtěchová – Moje stanice má dobrovolníky ráda
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10) I-Fórum UK, 10/11: Je pro mě důležité, abych uměla navázat vztah s pacienty
11) Pětka pro Vás12/11: Dobrovolníci pomáhají ve Fakultní nemocnici v Motole
Strašilka a šnečí závody baví nemocné
12) Sanquis, 12/11: Musíme si pomáhat
13) Sociální práce, 4/11: Dobrovolníci ve Fakultní nemocnici v Motole

Motol IN: Dobrovolníci v akci 3/11
Nevšedně všední práce 4/11
Žluté lázně patřily dobrovolníkům, Obrázková léčebna dlouhodobě nemocných 5/11
Dobrovolnické centrum představuje, LDN:bez ovací,ale s radostí, S trpělivostí i přes
překážky 6/11
O dobrovolnících na webu „Dobrovolník“:
dobrovolnické aktivity, Křesadlo pro Jiřího Mládka, příběhy dobrovlníků: Jiří Mládek, Dominik Blažek
(Budoucí lékař pacientům hraje a zpívá) a Marek Scholz (Cílem je navodit psychickou pohodu),
Dobrovolnický happening ve Žlutých lázních, Dobrá věc se podařila

Jak se dozvídali noví zájemci o dobrovolnictví ve FNM?
-

z médií (internet, televize, tisk, rozhlas)
od svých přátel, známých nebo příbuzných
z letáků ve FNM
ze školy nebo z přednášek
jiné zdroje: zdravotnický personál, nástěnky ve FNM

Rybova mše na LDN v podání dobrovolníků - mediků

Přehled počtu zájemců od roku 2003:
Rok 2003 – 77 zájemců
Rok 2007 - 173 zájemců
Rok 2004 – 167 zájemců
Rok 2008 – 169 zájemců
Rok 2005 – 188 zájemců
Rok 2009 – 176 zájemců
Rok 2006 – 180 zájemců
Rok 2010 - 234 zájemců
Rok 2011 – 296 zájemců
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Zajímavá data o dobrovolnících za rok 2011:
► v průměru 45.5% dobrovolníků na pravidelnou činnost je z řad studentů SŠ, VOŠ a VŠ
(pokles o 12 % oproti loňskému roku)
► v průměru 54,5 % dobrovolníků na pravidelnou činnost je nestudentů: zaměstnanců,
v domácnosti nebo v důchodu (naopak vzestup o 12 %)
► 84% dobrovolníků jsou ženy, 16% jsou muži (zvýšil se počet mužů o 4% od r.2010)
► věkový průměr všech dobrovolníků zůstal stejný jako v roce 20010 - 31 let , věkový průměr
dobrovolníků na pravidelnou činnost se zvýšil o 1 rok - 36 let
► kliniky s nejvyšším počtem dobrovolníků k 31.12.2011: Klinika dětské hematologie a
onkologie– 12 dobrovolníků a Léčebna dlouhodobě nemocných – 28 dobrovolníků
Měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Zájemci o
Úvodní
dobrovolnicko pohovory
u činnost
(počet)
(počet)
33
31
21
9
17
16
28
16
24
26
42
24
296 zájemců

15
19
17
8
9
11
19
6
8
14
25
16
167 dobr.

Úvodní
školení
(datum/
počet dobr.)
5.2./12
26.3./15
21.5./4
27.8./11
15.10./3
28.11./12
6 školení/57
dobr.

Dobrovolníci,
kteří zahájili
pravidelnou
činnost
(počet)
3
6
2
9
0
3
1
0
4
2
0
11
41 dobr.

Supervize
(datum/
počet spv.
skupin)
7.2./1 sk.
6.4./3 sk.
26.5./3 sk.
18.10./3sk
28.11./1 sk
5 spv.
setkání/
1-3skupin

Dobrovolníci,
kteří ukončili
pravidelnou
činnost
(počet)
0
1
1
2
1
2
4
2
2
3
0
0
18 dobr.

Dobrovolníci v roce 2011 odpracovali ve Fakultní nemocnici v Motole celkem 4 262 hodin,
z toho 1141 při jednorázových akcích. I v roce roku 2011 pokračujeme v novém systému registrace
odpracovaných hodin, proto je ve srovnání s předchozími roky počet nižší.
Počet pacientů, kterým se dobrovolníci věnovali nebo kteří navštívili některou z dobrovolnických akcí:
celkem 4.995 pacientů za rok 2011.

Zdroje financí v roce 2011:
1. FN v Motole – provozní náklady
(energie, služby, oprava a údržba, provozní a materiálové náklady, mzdy koordinátorů)
Částka Kč 1.405.970,2. Ministerstvo zdravotnictví ČR – grant z dotačního programu Program vyrovnávání příležitostí
pro občany se zdravotním postižením na rok 2011 – úspěšný projekt Dobrovolníci a barevná
nemocnice v Motole (materiál pro dobrovolnické aktivity – výtvarné potřeby, hry apod., kancelářské
potřeby, knihy pro dobrovolníky, propagační materiály, supervize, semináře a ochranný oděv pro
dobrovolníky, webové stránky, supervize a vzdělávání koordinátorů, lektorování výcviků
Částka Kč 130.000,-
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3. Magistrát hlavního města Prahy – grant z dotačního Programu na podporu zdraví (podprogram
Projekty vedoucí ke zkvalitnění života seniorů – zdravé stárnutí) – projekt Rozvoj psychosociální
rehabilitace seniorů v Léčebně dlouhodobě nemocných
Částka Kč 30.000,-

Naši dárci v roce 2011:
Nadační fond Veolia – projekt „Relaxační koutek pro seniory“
Lavice, židle, stoly a slunečníky s podstavci (prostor před LDN)
Částka 23.000,Eliška Dittrichová – finanční dar
Částka Kč 3.000,Firma Ing. Eduard Kadrnka – finanční dar
Částka Kč 10.000,ProUNIQA, s.r.o. – finanční dar
Částka Kč 10.000,Nadační fond PRO Motol – finanční dar
Částka Kč 18.000,Gymnázium Nad Štolou – finanční dar
Částka Kč 4.160,Divadlo Černý Petr – dárky dětem na představení
Přemysl Povondra – knížky pro děti
Nakladatelství Pierot – Prázdninová škola pro děti (ZŠ při FNM)
rodina Chramostových – mikulášská nadílka pro děti
Vstupenky do divadla pro dobrovolník:y
Divadlo v Dlouhé, Divadlo Komedie, Divadlo Na Zábradlí

Aktuální informace o dobrovolnickém programu ve Fakultní nemocnici v Motole na
internetových stránkách:

www.dcmotol.cz
Zpracovala: Renata Dohnalová, leden 2012
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