Od měsíce října 2013 je započata spolupráce s dobrovolnickým centrem „Strakapoud“ ,
které vzniklo při Apoštolské církvi ve Varnsdorfu. Služba je realizována dle zákona o
Dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. a je akreditována Ministerstvem Vnitra.
Posláním Dobrovolnického centra je podpora člověka v jeho životní etapě s důrazem na
jedinečnost a důstojnost každého. Stejně jako ptáci Strakapoudi přilétají na pomoc postiženým
stromům v lese, přicházejí dobrovolníci se zájmem o potřebné.
Dobrovolník je specialistou na lidský kontakt, který nenahrazuje práci odborného personálu,
ale doplňuje ji tam, kde je to možné a vhodné.
Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost (spíše poslání), ve prospěch druhých,
kterou dobrovolník poskytuje ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
Dobrovolník vstupuje na oddělení označen, proškolen, pojištěn, s čistým výpisem z rejstříku
trestů, zdravotně způsobilý a k činnosti připravený. Dobrovolník nemá přístup ke zdravotnické
dokumentaci, nepotřebuje znát diagnózu a je vázán mlčenlivostí.
Dobrovolník je pro zařízení přínosem:
a) v péči o pacienta, svými aktivitami ho odpoutává od zdravotního stavu, tj. „myšlenek
jedním směrem“ a tím, že vnáší na nemocniční lůžko informace z dění mimo zařízení, ho
motivuje k uzdravení a k návratu zpět do aktivního života.
b) v pomoci zdravotníkům tím, že snímá z jejich beder nezdravotnické aktivity a odborný
personál se tak může plně soustředit na svoji prioritu – léčebnou péči.
Kontaktní osoba (vrchní sestra) rozhoduje o vhodnosti využití aktivit dobrovolnické služby
k jednotlivým pacientům a plně v tomto spolupracuje s koordinátorem dobrovolnického centra
„Strakapoud“.
Nabízené aktivity:
Výtvarná dílna
• dobrovolníci pomáhají pacientům s výrobou zadaného úkolu, během tvoření se
přirozeně rozvíjí také vzájemná komunikace
• součástí dílny je malé občerstvení a poslech oblíbených hudebních melodií
• výtvarná dílna probíhá 1x za 14 dní (1-2hodiny)
Individuální návštěva pacienta na pokoji
• náplň návštěvy: vzájemná komunikace, předčítání z knih, časopisů, denního tisku, hraní
stolních her, doprovázení do parku, cvičení na procvičování jemné motoriky a paměti
• probíhá 1x týdně (1-2 hodiny)

Hledáme pro naši činnost další dobrovolníky, pokud máte zájem a nebo se
chcete na něco zeptat, spojte se s námi na níže uvedeném kontaktu.
Kontakt: Dobrovolnické centrum „Strakapoud“, Bc. Petra Šimková Dis., koordinátor
E-mail: dcstrakapoud@gmail.com; Tel.: 608 433 492

