VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MOTÝLEK
Z.S.

SLOVO ÚVODEM

Na úvod bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům za jejich čas a snahu zpříjemnit
pobyt pacientům v nemocnicích a klientům v domovech pro seniory. Vždy jim za to bude
patřit můj obdiv.
Je za námi opět další rok činnosti DC Motýlek, který po předchozích problémech
získal stabilitu ve své činnosti. Těší mě i to, že je stále zájem o dobrovolnickou činnost, a to
nejenom z řad studentů. Mám radost a vážím si lidí, kteří ve svém volném čase chtějí nezištně
pomáhat druhým.
Můj dík patří i mým spolupracovníkům z DC Motýlek, zaměstnancům FN Brno a
Domovů pro seniory Koniklecova a Foltýnova, kteří se s námi podílejí na dobrovolnické
činnosti.
PhDr. Jana Šífová, MBA předsedkyně správní rady

Realizační tým v roce 2019
Členové správní rady:
•

Jana Šífová - předseda

•

Josef Král

•

Dana Krátká

•

Olga Kratochvílová

•

Martina Pecinová

•

Zdeňka Růžičková

•

Zuzana Velebová

•

Nataša Vrbová

Revizní komise:
•

Dana Krátká

•

Zdeňka Růžičková

•

Josef Král

Pracovníci v pracovním poměru k DC Motýlek:
•

Soňa Záškodová koordinátorka dobrovolníků

•

Kateřina Skálová koordinátorka dobrovolníků

Supervizoři dobrovolníků:
•

Ivana Štverka Kořínková

•

Jana Špačková

•

Miroslava Ježová

Garance programu v přijímajících organizacích:
•

Erna Mičudová za FN Brno

•

Iva Záhorová za DS Koniklecova

•

Květa Bartošová za DS Foltýnova

Externí garance programu:
•

Národní dobrovolnické centrum Hestia

•

Ivana Štverka Kořínková

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROGRAMU

Rok:

2019

Název organizace:

Dobrovolnické centrum Motýlek, z. s.

Adresa organizace:

Černopolní 9/212, 613 00 Brno

Právní subjektivita:

zapsaný spolek

Název projektu:

Dobrovolníci v nemocnicích a v domovech pro seniory

CÍLOVÉ SKUPINY PROGRAMU:


Krátkodobě a dlouhodobě hospitalizovaní dětští pacienti ve věku 2 – 18 let a jejich
doprovod na Pracovištích dětské medicíny (PDM)



Dospělí pacienti na ambulantním oddělení, krátkodobě a dlouhodobě hospitalizovaní
pacienti na Pracovištích medicíny dospělého věku (PMDV)



Klienti domovů pro seniory

REALIZACE:
V roce 2019, jsme na základě uzavřených smluv mezi přijímající a vysílající
organizací, realizovali dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici Brno na 7 odděleních
PDM a na 7 odděleních PMDV , v Domovech pro seniory Koniklecova a Foltýnova.
Statutárním zástupcem je předsedkyně správní rady PhDr. Jana Šífová, MBA, funkci
koordinátora projektu (dle Organizačního řádu) zastupuje koordinátorka dobrovolníků Soňa
Záškodová, další koordinátorkou dobrovolníků je Mgr. Kateřina Skálová.
Koordinátor dobrovolníků zajišťuje provoz programu především náborem nových
dobrovolníků a organizací jejich vstupních školení. Mimoto organizuje pravidelné supervizní
setkání pro stávající dobrovolníky, spolupracuje s kontaktními osobami jednotlivých
pracovišť. Díky tomu se mu daří koordinovat činnost dobrovolníků dle potřeb a požadavků
jednotlivých oddělení.
Dobrovolníci se v nemocnicích stýkají s dospělými i dětskými pacienty (i s jejich
doprovodem) a s klienty domovů pro seniory, snaží se komunikací s nimi ulehčit zátěž
spojenou s hospitalizací a pobytem v zařízení. Dobrovolnická činnost navazuje na péči
odborníků, vhodně ji doplňuje individuálním sociálním kontaktem a širokou nabídkou

aktivizačních činností. Ty jsou nejenom vhodné k vyplnění volného času, ale i k posílení či
obnovení nejrůznějších schopností a dovedností pacienta či klienta. Dobrovolník je pro
pacienty často spojení mezi světem za zdmi nemocnice.
Dobrovolníci navštěvují oddělení pravidelně. Aktivity, které při návštěvě probíhají se
vždy přizpůsobují aktuálnímu individuálnímu stavu pacienta či klienta. Je také důležité
respektovat jejich přání.
Činnost dobrovolníků na dětských odděleních zahrnuje hry, využití výtvarných
pomůcek a například čtení knih. U dospělých pacientů je společnost dobrovolníka vítána jako
příležitost k rozhovoru i jako možný doprovod k procházce.
Na ambulantním pracovišti oddělení IHOK dochází k mimořádně vysokému počtu
kontaktů s pacienty, ale náplň činnosti dobrovolníků se zde trochu odlišuje – zajišťují přípravu
nápojů (kávy a čaje) pro pacienty a mnohdy je doprovází na vyšetření, ale příležitost k
rozhovorům se také najde.

POHLED DO MINULOSTI:

V roce 2002 vzniklo ve spolupráci s Nadačním fondem Krtek a klinikou dětské
onkologie Občanské sdružení Motýlek. Od roku 2004 je udělována Dobrovolnickému centru
Motýlek z.s. pravidelná akreditace vysílající organizace v oblasti dobrovolnické služby od
Ministerstva vnitra ČR. V roce 2017 se občanské sdružení transformovalo na zapsaný spolek.

KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ VYHODNOCENÍ:
Meziroční srovnání
FN BRNO

2015

2016

2017

2018

2019

64

67

62

56

58

Návštěvy

1265

1306

1668

684

1132

Hodiny

3240

2753

2620

2153

2235

Kontakty
s pacienty

15672

12912

13110

9384

10454

Aktivní
dobrovolníci

Z meziročního srovnání vyplývá, že situace je stabilizovaná, příliv nových
dobrovolníků odpovídá kapacitám centra a potřebám přijímajících organizací. Počátkem roku
2019 zůstalo v DC Motýlek 56 aktivních dobrovolníků z minulých let, 52 zájemců se v
průběhu roku (leden-prosinec) zaregistrovalo nově. Vstupní celodenní skupinový výcvik
absolvovalo 23 uchazečů, z toho zahájilo docházku do nemocnice 15 dobrovolníků.
Z celkového počtu registrovaných dobrovolníků se v průběhu roku do činnosti
skutečně aktivně zapojilo 71 osob, 2 uchazeči nevyhovující nárokům dobrovolnické služby
byli odmítnuti koordinátorkou, 18 dobrovolníků svou činnost ukončilo. K 31.12.2019 zůstává
registrováno 98 dobrovolníků.

STAV REGISTROVANÝCH DOBROVOLNÍKŮ K 31. 12. 2019

Uchazeči před výcvikem

26

Čekají na zařazení po
výcviku

3

Dočasně přerušili činnost

12

Aktivní dobrovolníci

61

AKCE MIMO RÁMEC BĚŽNÉ DOCHÁZKY:
V roce 2019 proběhla také řada jednorázových setkání při dobrovolnické činnosti
mimo rámec běžné docházky na oddělení:
Zúčastnění

Doplňující akce

dobrovolníci

18.2.2019

Tvořivé dílničky

5

6.3.2019

Tvořivé dílničky

3

13.3.2019

Beseda s osobou nevidomou pro děti a dobrovolníky

16

3.4. 2019

Tvořivé dílničky

7

15. 5. 2019

Společné setkání dobrovolníků

15

27.6.2019

Piknik v trávě pro dětské pacienty

62

20.7.2019

Tvořivé dílničky

4

23.8.2019

Tvořivé dílničky

3

14.10.2019

Tvořivé dílničky

7

4.11.2019

Tvořivé dílničky

6

27.11.2019

Tvořivé dílničky

9

11.12.2019

Adventní odpoledne pro dětské pacienty

30

12.12.2019

Adventní odpoledne pro dospělé pacienty

80

SUPERVIZE DOBROVOLNÍKŮ
K naplnění podmínek akreditovaného programu v roce 2019 se uskutečnilo celkem 6
supervizí dobrovolníků, vedených psycholožkami: Mgr. Janou Špačkovou, Mgr. Miroslavou
Ježovou a lektorkou MUDr. Ivanou Štverka Kořínkovou. Na těchto supervizích byly
konzultovány zkušenosti a případné potřeby a problémy, se kterými se dobrovolníci při své
činnosti setkávají. Supervize bývají také příjemným setkání dobrovolníků navzájem. Při
těchto setkání bývají vyměňovány zkušenosti a dobrovolníci se tak navzájem inspirují.

Zúčastnění
dobrovolníci

Termín supervize
25.3.2019

Supervize dobrovolníků Pracovišť dětské medicíny (PDM)

6

26.3.2019

Supervize dobrovolníků Pracovišť medicíny dospělého věku
(PMDV) + DS

6

25.4.2019

Supervize společná

5

21.10.2019

Supervize dobrovolníků PDM

4

22.10.2019

Supervize dobrovolníků PMDV + DS

8

14.11.2019

Supervize společná

15

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Realizace programu byla financována s použitím prostředků z dotace MZ ČR (150 000
Kč) , MV ČR (112 000 Kč), z prostředků Magistrátu města Brno, odbor zdraví (70 000 Kč), z
prostředků Magistrátu města Brno, odbor sociální péče (55 000 Kč), z prostředků získaných
od sponzorů a drobných dárců (221 590 Kč).
A. Náklady

Kč

I. Spotřebované nákupy celkem

49193

II. Služby celkem

69857

III. Osobní náklady celkem

385639

IV. Daně a poplatky celkem

610

V. Ostatní náklady celkem

21226

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0

VIII. Dodatečná daň z příjmů

0

Náklady celkem

526525

B. Výnosy

Kč

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

III. Aktivace

0

IV. Ostatní výnosy celkem

0

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

0

VI. Přijaté příspěvky celkem

221590

VII. Provozní dotace celkem

375462

Výnosy celkem

597052

Výsledek hospodaření

70527

DOBROVOLNÍCI MEZI NÁMI

PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ MEDICÍNY (PMD):
· Dětská oční klinika – odd. 4
· Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie – odd. 8 + odd. 14
· Klinika dětské ORL – odd. 20
· Klinika dětské onkologie – odd. 23 + odd. 31
· Klinika dětské neurologie – odd. 32
· Pediatrická klinika – odd. 67
· Klinika dětských infekčních nemocí
PRACOVIŠTĚ MEDICÍNY DOSPĚLÉHO VĚKU (PMDV):
· Interní hematologická a onkologická klinika – lůžková část + ambulance
· Psychiatrická klinika
· Klinika nemocí plicních a TBC
· Neurochirurgická klinika
· Neurologická klinika
· Interní gastroenteroologická klinika
· Hemodialýza

DOMOV PRO SENIORY KONIKLECOVA

DOMOV PRO SENIORY FOLTÝNOVA

SLOVO DOBROVOLNÍKA
„Dejte vedle sebe pár lidí. Jeden je flexibilní, druhý přátelský. Třetí je kreativec.
Čtvrtý je člověk, který je neustále zaměstnaný, má věcí moc, ale i tak chce pomoci. Ten pátý se
dokáže vcítit do kohokoliv. A ti další mohou mít vlastnosti jako spolehlivost, důslednost,
ochota, učenlivost a další. Když některé, nebo klidně všechny, tyto vlastnosti spojíme,
vytvoříme prototyp dokonalého dobrovolníka.
Dokonalý však není nikdo. Jsou dobrovolníci, kteří svou kreativitou, strategickým a
flexibilním postojem osloví nejednoho pacienta. Třeba na dětských oddělení lze často takové
dobrovolníky najít. Jsou kreativní při tvorbě s dětmi, dokáží se vcítit do pohádek, které
předčítají a zároveň dokáží u dětí upoutat pozornost jen tím, že tam jsou.
U dospělých není třeba přehnaná akčnost, někdy i klidnější člověk osloví více, než ten,
z nějž energie jen srší. Klidné rozhovory, hraní her či předčítání je právě to, co nejčastěji
dělají naši dobrovolníci s pacienty na pracovištích medicíny dospělého věku a v domovech
pro seniory. Právě to, jak každý jsme jiný, z nás dělá dobré dobrovolníky.
Hádanka na konec, kdo je to? Osoba, která ve svém volném čase, bez nároku na
finanční odměnu, věnuje svůj čas někomu, kdo ho aktuálně potřebuje? Dokáže zlepšit fyzické i
psychické zdraví, ale lékař to není. Zlepšuje a obnovuje oslabené nebo ztracené kognitivní
funkce, dokáže někoho něco naučit, ale pedagog to není. Dokáže vyčarovat úsměv na tváři,
ale kouzelník to také není. Už víte? ...“
Kateřina S.,
dobrovolnice na Klinice dětské neurologie a Psychiatrické klinice

„Na začátku mého dobrovolnictví byla hlavně myšlenka toho, opustit svou komfortní
zónu a udělat něco navíc...jen tak ...nad rámec toho, co člověk musí nebo chce. Taky jsem si
uvědomovala, že čas je to nejcennější, co můžeš někomu dát a že ne vždy jsme v dnešní
uspěchané době ochotni ho někomu věnovat, že to není samozřejmost. Nakonec jsem ale
zjistila, že ten význam dobrovolnictví je mnohem hlubší a že to opravdu má smysl.
Už na úvodním školení se mi moc líbila myšlenka "být tady a teď". Neřešit co bylo, co
bude, jen prostě být a vyplnit tu chvilku, kterou někomu dáváš. Občas se mi tu komfortní zónu
opustit nechtělo a hledala jsem důvody, proč nejít. Důvodů proč jít, je ale vždycky nakonec víc
:).
Je to moc hezký pocit, vidět, že děti i rodiče na chvíli zapomenou na to, kde jsou. Že
jsou vděční za nějaké rozptýlení, za něco ze světa za bránou nemocnice. Dobrovolnictví mi
více dává než bere a doufám, že tento pocit ve mně bude ještě dlouhou dobu přetrvávat :). “
Petra T.,
dobrovolnice na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
„ Dobrovolnictví v Dětské nemocnici mi přináší dva velké balíky nejen pocitů. První z
nich je, smysluplné zabavení dětí, které se připravují na zákrok popř. se po něm zotavují.
Pocit, že tyto děti jsou rády, když si s nimi někdo něco zahraje, popovídá si a dá jim možnost
pochlubit se, co se jim zrovna přihodilo, co měli na oběd či co znají ze školy/školky. Je to tedy
pocit zadostiučinění, že tady mohu pro někoho být.
Druhým balíkem jsou mé pocity a potřeby. Návštěvy Dětské nemocnice se pro mne
velmi rychle staly návykové, já sama jsem se mnohdy přistihla, že díky těmto návštěvám
zapomínám na okolní svět a jsem pouze "tady a teď". Jsem tam s dětmi a v tom daném čase se
jim plně věnuji. Řešíme, kdo pojede první při Člověče nezlob se, kdo bude malovat jako další
na interaktivní televizi, kdo bude hádat a kdo bude dělat rozhodčího.
Děti potřebují plnou přítomnost druhého, aby měly pocit jistoty a bezpečí. Proto mě to
vždy vytrhne z mé jinak zaběhnuté rutiny a řešení mých osobních či pracovních problémů.
Právě tímto mě návštěvy DN velmi pomáhají a vyhledávám je i z naprosto zištných důvodů.
Dobrovolnictví mi tedy přináší pocit zadostiučinění, možnosti být zde pro druhé a zároveň
možnost jisté formy psychohygieny.“
Tereza V.,
dobrovolnice na Klinice dětské ORL

„ Práci dobrovolníka vnímám jako obohacující nejen pro pacienta, ale také pro mne. V
nemocnici se setkávám se zajímavými lidmi. Mnohých si velmi vážím pro jejich nadhled, pro
jejich priority. Pacientům se snažím obohatit jejich volný čas. Je-li třeba, pomáhám s
logopedickou péčí, při rozvoji jemné motoriky, při sestavení jídelníčku na týden (výběr jídel z
nabídky).
Někteří jsou rádi za malý výlet na vozíku. Ti, kteří se učí chodit, jsou rádi za procházku
po chodbě s dopomocí. S někým si pouze „poklábosím“, ale mohu jim nabídnout i hry,
hlavolamy, omalovánky pro dospělé atd. Snažím se k lidem přistupovat empaticky, pak jsme
spokojeni všichni…
Těší mě nabídka vzdělávání formou seminářů a kurzů. Velmi přínosné bývají i
supervize. Pomocí „dílniček“ se připravujeme na dobročinné sbírky, seznámila jsem se s
různými druhy tvoření. Před Vánocemi jsme nabídli dospělým účast na Adventním odpoledni.
Vytvářeli si tam výzdobu a dárečky pro blízké i pro sestřičky. K práci jim byl nabídnut kvalitní
materiál pro vkusné tvoření. Myslím si, že dobrovolnická činnost stojí za to, odměnou je mi
pak zpětná vazba.“
Olga F.,
dobrovolnice na Neurochirurgické klinice

ROK SE S ROKEM SEŠEL….
BĚHEM ROKU 2019 SE TOHO USKUTEČNILO OPRAVDU MNOHO.
PŘÍSPĚVKY NÍŽE BYCHOM CHTĚLI VYJÁDŘIT OBROVSKÉ DÍKY. DÍKY
NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ SE NA AKCÍCH PODÍLELI, DÍKY LIDEM,
KTEŘÍ SE ROZHODLI NÁM JAKKOLIV POMOCI A DÍKY VŠEM, KTEŘÍ
ČINNOST NAŠEHO CENTRA PODPORUJÍ. VÁŽÍME SI VÁS A BUDEME SE
TĚŠIT NA DALŠÍ PŘÍJEMNÁ SETKÁNÍ.

ACH, TY ŠIKOVNÉ ČESKÉ RUČIČKY
Toto pořekadlo by se dalo v našem případě změnit na šikovné dobrovolnické ručičky.
Někteří z našich dobrovolníků totiž kreativního ducha nezapřou. Ať je jaro, léto, podzim nebo
zima, vždy dokáží něco tematického vytvořit. Že vám slova jako pedig nebo fimo nic
neříkají? Určitě nejste jediní, naši dobrovolníci však ví o co jde, a umí z těchto materiálů
vykouzlit nádherné výtvory.
Tyto výrobky pak putují na dobročinné jarmarky, které se konají každoročně o
Velikonocích a Vánocích v prostorách FN Brno a mnohdy i v prostorách firem, jejichž
zaměstnanci chtějí nákupem výrobků podpořit naši činnost.

JAKÝ JE SVĚT VE TMĚ?
V březnu uskutečnilo naše centrum společně se základní a mateřskou školou při
Dětské nemocnici Brno akci pro děti a dobrovolníky.
Ústřední postavou tohoto setkání byla paní Petra Bezáková
se
svým
vodícím
pejskem
Chopperem
(https://www.vycvikvodicichpsu.cz/). Jednalo se o velmi
autentický zážitek, kdy paní Petra společně se svým
pejskem ukazovala, jaký je svět, ve kterém člověk nevidí.
Dospělý ocenili vyprávění a životní příběh, děti zase
praktické ukázky. Tuto akci velmi ocenil i personál
nemocnice.

HOLA, HOLA, ŠKOLENÍ VOLÁ
Tak jako každý rok se i v roce 2019 konalo hned několik školení. Tyto školení jsou
primárně určena pro zájemce o dobrovolnickou činnost. Během tohoto celodenního setkání se
uchazeči dozví základní informace o tom, co vše obnáší dobrovolnické služba, o svých
právech a povinnostech, poslechnou si vyprávění již zkušených dobrovolníků. Není to ale jen
o teorii. Celý blok je protkán také aktivitami, při nichž se mezi sebou účastníci seznámí,
vyzkouší si některé situace, do kterých se může dobrovolník při výkonu dobrovolnické
služby dostat apod.

Jedna z našich dobrovolnic – studentka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
uspořádala v rámci výuky několik přednášek pro své spolužáky, při nichž je seznamovala s
dobrovolnictvím jak v obecné rovině, tak konkrétně i s Dobrovolnickým centrem Motýlek,
z.s. Jedná se tak o osvětovou činnost, ve které by chtělo centrum společně s fakultou i nadále
pokračovat. Tímto bychom chtěli poděkovat celé fakultě a především vyučujícím, kteří tyto
přednášky umožnili.

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME
Během roku 2019 se dobrovolnické centrum Motýlek, z.s. zúčastnilo hned dvakrát
projektu
nadačního
fondu
Tesco
–
Vy
rozhodujete,
my
pomáháme
(https://itesco.cz/pomahame/). Principem bylo přihlášení několika projektů, pro které mohli
hlasovat lidé v obchodních domech Tesco. Při placení dostávali žetony, které potom házeli do
krabiček s vybraným projektem. Naše centrum se přihlásilo do pátého kola, které se konalo na
začátku roku 2019 a také do šestého kola, které se konalo v létě. V šestém kole náš projekt
skončil jako druhý! Slavnostní předávání šeků probíhalo na radnici města Brna (5.kolo) a v
prostorách zahrady Hospicu sv.Alžběty, který šesté kolo soutěže vyhrál.

SPORTOVALI JSME!!

Kromě zdraví a psychické pohody
pacientů, dbáme i na zdraví dobrovolníků. To psychické
je podporováno hlavně pomocí supervizí, které se konají
několikrát do roka. Pro příznivce sportu tu byla i možnost
pro udržení si fyzické kondice. Na konci března byl náš
projekt vybrýn mezi podporované projekty v aplikaci
EPP (http://www.pomahejpohybem.cz/) pod záštitou
nadačního fondu ČEZ. Stačilo aplikaci zapnout a
vykonávat nějakou sportovní činnost. Kdo mohl, jezdil
na kole, posiloval, běhal, a nebo třeba šel jen na
vycházku, i to se totiž počítalo. Největší překvapení
přišlo velice brzy, body na podporu vzdělávání našich
dobrovolníků se totiž nasbíraly již během 5 dní!

DOBROČINNÉ JARMARKY
Každé jaro a zimu se uskutečňují v prostorách FN Brno Bohunice a FN Brno – Černá
pole dobročinné jarmarky, které ve spolupráci právě s FN Brno pořádá naše dobrovolnické
centrum. Na těchto prodejích si lidé mohou zakoupit výrobky našich dobrovolníků či lidí,
kteří nám něco ze své tvorby darovali. I tyto prodeje jsou příjemným setkáváním
dobrovolníků, pacientů a personálu nemocnic. Letos nás svou tvorbou podpořily například
brněnské Motalinky, které umí vykouzlit nádherné věnce, košíčky a další výrobky
z papírových ruliček.

V roce 2019 jsme navíc měli příležitost, zúčastnit se podzimního jarmarku
neziskových organizací ve firmě Cafe + Co DELIKOMAT (https://www.delikomat.cz/). Tento
jarmark se konal v říjnu a na našem stánečku si mohli zaměstnanci firmy zakoupit výrobky
jako brože, ozdobné dózy, šátky a další, a tímto podpořit činnost dobrovolnického centra
Motýlek, z.s.

A aby nebylo ukázek výrobků málo, přidáváme zde další fotografie výtvorů našich
šikovných dobrovolnických ručiček. Na fotografiích můžete vidět hedvábné šátky, lakování
skla, tvorba košíčků a také to, jak to na našich jarmarcích vypadá.

PODPOŘIL NÁS HERNÍ FESTIVAL GAMER PIE
V květnu se v Brně uskutečnil další ročník herního festivalu s názvem Gamer Pie
(https://www.gamerpie.wtf/). Hráči kromě vášně pro hraní počítačových her mají i smysl pro
konání dobrých skutků. Mimo samotného hraní her věnovali i například dobročinnému
bazárku, který probíhal v rámci festivalu. Výtěžek se rozhodli darovat dál. My jim za toto
krásné gesto velmi děkujeme.

PIKNIK V TRÁVĚ
Před prázdninami připravilo naše centrum za podpory a spolupráce s FN Bohunice
akci s názvem Piknik v trávě.

Program se uskutečnil v areálu Dětské nemocnice, kde na dětské pacienty a jejich
doprovody čekalo několik stanovišť - jak sportovních, tak kreativních. Děti si mohli například

vyrobit náramky či namalovat šátek, ověřit své fyzické síly při slalomu na koloběžkách nebo
u hodu na cíl. Malí soutěžící dostávali za splnění úkolů razítka. Posledním stanovištěm pro ně
bylo odevzdání lístků s razítky a výběr odměn za soutěžení.
Dárečky věnovala DM drogerie (https://www.dm.cz/) a DC Motýlek.

Během odpoledne bylo k dispozici osvěžující ovoce, které zajistila FN Brno a
sladkosti od firmy Cafe + Co DELIKOMAT. Relaxaci si mohli malí i velcí užít u posezení,
kde se Čmáralinka (https://cmaralinka.webnode.cz/ ) věnovala malování na obličej.
Třešničkou na pomyslném dortu celého tohoto odpoledne bylo vystoupení
asistenčních pejsků s ukázkami jejich výcviku (https://asistencni-pes.cz/).

VE ZNAMENÍ ADVENTU
V roce 2019 se konalo již potřetí Adventní odpoledne pro pacienty FN Bohunice.
Poprvé se toto odpoledne uskutečnilo i pro dětské pacienty v nemocnici na Černopolní. V
prostorách se nacházela různá stanoviště, kde si zájemci mohli vytvořit něco pro radost či jako
dárek pro někoho blízkého. Stanoviště byla zaměřená na zdobení perníčků, výrobu
levandulových pytlíčků, výrobu svícnů, přáníček apod.
Pokud se někdo na tvorbu necítil, mohl si některé výrobky koupit u stolečku, kde měl
Motýlek vystavené výrobky dobrovolníků. Jako vždy se taková setkání ukázala jako velmi

příjemná, pacienti, personál a dobrovolníci zde trávili čas spolu, nasávali vánoční atmosféru a
v pohodovém duchu tvořili právě to, co si přáli.

A v neposlední řadě čekali nějaké dárečky i na naše dobrovolnické centrum.
Pracovnice úřadu práce a obchůdku U Maminek (https://www.umaminek.cz/) ze Dvora
Králové nad Labem se rozhodly obdarovat právě nás. Dárek ve formě her, tvořivých a
výtvarných pomůcek, které využijí naši dobrovolníci při návštěvách malých pacientů poputují
na dětská oddělení.

PODĚKOVÁNÍ NA ZÁVĚR PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ NAŠI ČINNOST V ROCE
2019 PODPOŘILI


Ministerstvo zdravotnictví ČR



Ministerstvo vnitra ČR



Magistrát města Brna (odbor zdraví, odbor sociálních věcí)



Tyco Electronics Czech, s.r.o



ITALINOX, s.r.o



Nadační fond Tesco



Nadace ČEZ



Huslík, s.r.o



VS-top



VERAZINE a.s.



MU Game Studies, o.s.



Jiří Fryš



Ing. Martin Fousek



Kubušová Lada



další poděkování za materiální pomoc patří firmám Marais, DM drogerie

a FN Brno

Rádi bychom také ze srdce poděkovali vedení FN Brno, Domovům pro seniory Koniklecova a
Foltýnova za dlouholetou spolupráci a podporu činnosti našich dobrovolníků.
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