VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MOTÝLEK
Z.S.

SLOVO ÚVODEM

Je za námi poměrně rušný rok, který byl plný změn, které souvisely s fungováním
„Motýlka“ a dobrovolníků vůbec. Podařilo se nám díky sponzorům překonat finanční krizi a
stabilizovat činnost, kterou jsme i přes uvedené problémy nemuseli omezit. Stále je zájem o
dobrovolnickou činnost a vždy na sobotních školeních pro nové dobrovolníky vidím zájemce
všech věkových kategorií. Mám radost a vážím si lidí, kteří ve svém volném čase chtějí
nezištně pomáhat druhým, mají za to můj obdiv. O to více, protože jde o nemocné, bezmocné
a mnohdy opuštěné lidi. Dobrovolníci jim vnáší zpříjemnění a odreagování od jejich
problémů a proto musím konstatovat, že do nemocnice, pečovatelského domu k nemocným
dobrovolníci neoddělitelně patří.
Dobrovolníci i ti, kteří se věnují tomu, aby tato činnost dobře fungovala, mají za to můj dík.
PhDr. Jana Šífová, MBA
předsedkyně správní rady

REALIZAČNÍ TÝM V ROCE 2018
Předseda správní rady:
Do 25. 6. 2018 - Štefan Mustakov
Od 26. 6. 2018 - Jana Šífová
Správní rada:
Do 20. 6. 2018 – Duchoňová Silvie, Kratochvílová Olga, Pecinová Martina, Šífová Jana, Vrbová
Nataša
Od 21. 6. 2018 – Král Josef, Kratochvílová Olga, Pecinová Martina, Šífová Jana, Vrbová Nataša
Revizní komise: Velebová Zuzana, Krátká Dana, Pitlachová Klára
Pracovníci v pracovním poměru k DC Motýlek:
Koordinátor programu:
Do 30. 6. 2018 - Škovran Daniel
Od 1. 9. 2018 - Záškodová Soňa
Koordinátor dobrovolníků:
Záškodová Soňa
Asistent koordinátora dobrovolníků:
Duchoňová Silvie
Supervizoři dobrovolníků:
· MUDr. Ivana Štverka Kořínková
· Mgr. Kateřina Klečková
Garance programu v přijímajících organizacích:
· Mgr. Erna Mičudová za FN Brno
· Ing. Iva Záhorová za DS Koniklecová
· PhDr. Květa Bartošová za DS Foltýnova
Externí garance programu:
· Národní dobrovolnické centrum Hestia
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Dobrovolníci v nemocnicích

SLOVO KOORDINÁTORA:

Právě se Vám v rukou ocitá výroční zpráva dobrovolnického centra Motýlek. Tento
dokument není jen výčtem informací o činnosti tohoto centra, nýbrž i poděkováním všem,
jenž se na činnosti centra podílejí. Již od roku 2003 můžete potkávat na různých odděleních
nemocnice či v domovech pro seniory osoby v červeném tričku, které kromě něj nosí často i
úsměvy na tvářích. Jsou to naši dobrovolníci. Co si pod tímto slovem však představit?
Dobrovolníkem je každý, kdo ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční
odměnu koná činnosti ve prospěch jiných lidí. Byť každý z nich je jiný, přeci jen mají něco
společné, a to hlavně, že chtějí svým působením zpříjemnit někomu chvíle v nemocnici či
v domovech pro seniory. Často lze popsat tohoto člověka i pomocí různých vlastností, jimiž
jsou spolehlivost, ochota, respekt, empatie.
Jak je tato činnosti efektivní? Těžko to lze zjišťovat statistickými údaji. Možná zpětná
vazba je to, díky čemuž si lze říci: „Dobře, že tu Motýlek je“. Tato činnost by však nebyla
možná bez svědomitých dobrovolníků, které Motýlek má, bez poctivé práce koordinátorky a
její asistentky. Velké poděkování patří také zaměstnancům organizací, s kterými Motýlek
spolupracuje – personálu ve zdravotnických zařízeních 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:
DC Motýlek, z.s., realizovalo dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici Brno na
7 odděleních PDM a na 7 odděleních PMDV. Ve všech zařízeních svoji činnost realizujeme
na základě uzavřených smluv mezi přijímající a vysílající organizací.
V průběhu roku 2018 nastala změna na pozici statutárního zástupce a koordinátora
projektu. Po odchodu Mgr. Daniela Škovrana se statutárním zástupcem stala na základě
rozhodnutí správní rady, předsedkyně správní rady PhDr. Jana Šífová a funkci koordinátora
projektu dle Organizačního řádu vykonává dosavadní koordinátorka dobrovolníků Soňa
Záškodová. Část akcí organizačně zajišťuje i asistentka koordinátora Silvie Duchoňová.
Koordinátor dobrovolníků zajišťuje provoz programu především náborem nových
dobrovolníků a organizací jejich vstupních školení, dále pak organizací pravidelných
supervizních setkání pro stávající dobrovolníky, spolupracuje s kontaktními osobami
jednotlivých pracovišť a koordinuje tak činnost dobrovolníků dle potřeb a požadavků
jednotlivých oddělení.
Přítomnost dobrovolníků slouží dospělým i dětským pacientům (a jejich doprovodu) a
klientům DS k ulehčení zátěže spojené se zdravotními limity, věkem a omezeným sociálním
kontaktem v průběhu návštěvy, hospitalizace či dlouhodobého pobytu v zařízeních.
Dobrovolnická činnost navazuje na péči odborníků, která musí být při nedostatku času často
omezena pouze na nezbytné ošetření tělesných potřeb. Dobrovolníci tedy odbornou práci
personálu doplňují individuálním sociálním kontaktem, nabídkou aktivizačních činností
vhodných k vyplnění volného času, ale i k obnovení nejrůznějších schopností a dovedností
pacienta či klienta. Dobrovolník přináší spojení se světem mimo zařízení, navrací pacientům
či klientům jejich důstojnost svým živým zájmem o jejich jedinečnost a osobní historii.
Pravidelná činnost dobrovolníků na dětských odděleních zahrnuje zpravidla hry s využitím
výtvarných pomůcek, deskové hry a 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. Všechny aktivity a činnosti každého dobrovolníka se podřizují aktuálnímu
zdravotnímu stavu, potřebám a přáním jednotlivých pacientů či klientů.

POHLED DO MINULOSTI:

V září roku 2002 vznikla na podnět lékaře z Kliniky dětské onkologie FN Brno
koncepce dobrovolnické činnosti. V prosinci téhož roku byla zahájena pilotní varianta
projektu „Dobrovolníci dětem“. Cílem bylo zjistit, jak budou dobrovolníci působit na
hospitalizované pacienty. Bylo nutné navázat spolupráci s vedením nemocnice, tak se také
stalo v prosinci 2002. V první fázi projektu se zapojila Klinika dětské onkologie a postupně se
přidávaly další. Dobrovolnické centrum Motýlek pak bylo od března 2003 registrováno u
Ministerstva vnitra ČR.

KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ VYHODNOCENÍ:
Meziroční srovnání
FN BRNO

2015

2016

2017

2018

Aktivní dobrovolníci

64

67

62

56

Návštěvy

1265

1306

1668

684

Hodiny

3240

2753

2620

2153

Kontakty s pacienty

15672

12912

13110

9384

Z meziročního srovnání vyplývá, že situace je stabilizovaná, příliv nových
dobrovolníků odpovídá kapacitám centra a potřebám přijímajících organizací. Pokles počtu
návštěv dobrovolníků je částečně způsoben zákazem na návštěv na oddělení po dobu
chřipkové epidemie, který musí dobrovolníci také respektovat a omezeným provozem na
dětských odděleních po dobu letních prázdnin.
Počátkem roku 2018 zůstalo v DC Motýlek 56 aktivních dobrovolníků z minulých let,
58 zájemců se v průběhu roku (leden-prosinec) zaregistrovalo nově. 34 uchazečů absolvovalo
vstupní celodenní skupinový výcvik (z toho zahájilo docházku do nemocnice 26
dobrovolníků).
Z celkového počtu registrovaných dobrovolníků se v průběhu roku do činnosti
skutečně aktivně zapojilo 88 osob, 1 uchazeč nevyhovující nárokům dobrovolnické služby byl
odmítnut koordinátorkou, 22 dobrovolníků svou činnost ukončilo. K 31.12.2018 zůstává
registrováno 96 dobrovolníků.

STAV REGISTROVANÝCH DOBROVOLNÍKŮ K 31. 12. 2018

Uchazeči před výcvikem

26

Čekají na zařazení po
výcviku

0

Dočasně přerušili činnost

14

Aktivní dobrovolníci

56

AKCE MIMO RÁMEC BĚŽNÉ DOCHÁZKY:

V roce 2018 proběhla také řada jednorázových setkání při dobrovolné činnosti mimo
rámec běžné docházky na oddělení:

Doplňující akce

Zúčastnění
dobrovolníci

29.1.2018

Tvořivé dílničky

8

13.2.2018

Tvořivé dílničky

5

1.3.2018

Tvořivé dílničky

3

14.3.2018

Tvořivé dílničky

7

14.5.2018 Seminář pro dobrovolníky „Neverbální
komunikace“

14

22.5.2018

Společné setkání dobrovolníků

25

26.6.2018

Tvořivé dílničky

6

23.7.2018

Tvořivé dílničky

4

8.8.2018

Tvořivé dílničky

6

30.9.2018

Tvořivé dílničky

7

15.10.2018

Tvořivé dílničky

6

12.11.2018

Tvořivé dílničky

5

28.11.2018

Tvořivé dílničky

4

6.12.2018
Brno

Adventní odpoledne pro pacienty FN

28

Seminář pro dobrovolníky „Neverbální komunikace“

SUPERVIZE DOBROVOLNÍKŮ

K naplnění podmínek akreditovaného programu se v roce 2018 uskutečnilo celkem 6
supervizí dobrovolníků, vedených psycholožkami: Mgr. Kateřinou Klečkovou 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.

Termín supervize

Zúčastnění
Dobrovolníci

19. 3. 2018

Supervize dobrovolníků Pracovišť dětské medicíny
(PDM)

10

26. 3. 2018

Supervize dobrovolníků Pracovišť medicíny dospělého
věku (PMDV)

15

25. 4. 2018

Supervize společná

15

29.10.2018

Supervize dobrovolníků PDM

6

1.11.2018

Supervize dobrovolníků PMDV

12

20.11.2018 Supervize společná

14

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Realizace programu byla financována s použitím prostředků z dotace MZ ČR (100 000
Kč) , z prostředků Magistrátu města Brno, odbor zdraví (50 000 Kč), z prostředků Magistrátu
města Brno, odbor sociální péče (50 000 Kč), z prostředků získaných od sponzorů a drobných
dárců (173 037 Kč). Všechny dotace byly čerpány v plné výši.
Významnými partnery a sponzory v tomto roce byli společnosti Italinox, s.r.o, – Ing.
Lubomír Slezák, jednatel, Tyco Electronics Czech, s.r.o, Huslík, s.r.o, – Ing. Miroslav
Kupčík, jednatel, VS-top, s.r.o. – Leoš Šeliga, které za jejich přízeň a podporu
dobrovolnictví patří velký dík.
A. Náklady

Kč

I. Spotřebované nákupy celkem
II. Služby celkem
III. Osobní náklady celkem

54 000
265 000

IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem

0
25 000

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

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0

VIII. Dodatečná daň z příjmů

0

Náklady celkem

344 000

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

173 000

VII. Provozní dotace celkem

200 000

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

373 000
29 000

DOBROVOLNÍCI MEZI NÁMI
Docházka dobrovolníků probíhá v následujících institucích.

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 + odd. 7
· Klinika dětské neurologie – odd. 32
· Dětské kožní oddělení PeK – 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 gastroenterologická klinika – lůžková část + hemodialýza

DOMOV PRO SENIORY KONIKLECOVA
DOMOV PRO SENIORY FOLTÝNOVA

Činnosti dobrovolníků v těchto jednotlivých institucích jsou různé, nelze je shrnout do
jedné věty. Dobrovolník působící na dětských odděleních musí být stratégem při hraní
společenských her, musí umět projevit svou kreativní duši při výtvarných činnostech.
Dobrovolník zde nepůsobí jako zdravotník či pedagog, ale jako parťák, který dětem chvíle
v nemocnici může zpříjemnit. Flexibilita je další věc, která musí být jeho silnou stránkou,

podřizuje se totiž aktuálnímu stavu dětského pacienta, a tak musí mít širokou zásobu činností,
které lze s dětmi dělat.
Poslední jmenovaná vlastnost je také důležitá pro dobrovolníka působícího na
odděleních pro dospělé pacienty. Kromě toho by měl mít nutnou dávku empatie a schopnost
vcítit se do kůže pacienta, jen tak mu pak může adekvátním způsobem zpříjemnit chvíle
v nemocnici. Nelze opomenout na dobrovolníky působící v domovech pro seniory. Píle a
ochota, která je jimi vkládána do této práce je jim odměňována právě velkou vděčností, kterou
senioři projevují. Dobrovolník je pro ně často příjemnou alternativou trávení volného času.

Tvoření klientů domova pro seniory
Cílem všech dobrovolníků je poskytnout pacientům a klientům psychickou a sociální
podporu. Často stačí, že pacienti tráví chvíle s někým, kdo nenosí bílý plášť. Dobrovolník je
osoba, která přichází z venku, je osobou, s kterou si mohou pacienti popovídat. Dalším
důležitým cílem je rozvíjení kognitivních schopností u pacientů. Děje se tak formou her a
kreativních činností. Pacienti tak mohou procvičovat schopnosti, které jsou v daný moment
nějak oslabeny. Příkladem může být rozvíjení jemné motoriky při manipulačních hrách či
kreativních činnostech, rozvoj paměti při hře BrainBox či cvičení postřehu při hře Double.
Rozvíjeny jsou často také komunikační schopnosti. Mnoho pacientů je rádo, že si může
s dobrovolníky popovídat. Nenásilnou formou podpory komunikace jsou i další různé hry,
kupříkladu TikTak Bum, Activity apod. Těmito formami dobrovolníci aktivizují pacienty. Při
všech činnostech je nutné brát v potaz aktuální stav klienta/pacienta.

NAPSALI O NAŠICH DOBROVOLNÍCÍCH

Jana Charouzková, staniční sestra
Dobrý den, pracuji jako staniční sestra ambulantního provozu na Interní
hematoonkologické klinice a chtěla bych napsat pár slov o spolupráci a hlavně práci Vašich
úžasných dobrovolnic. Jejich práce je velice záslužná a troufám si říct, že pro naše pacienty a
to z důvodu dlouhodobé péče o ně i žádoucí.
Všechny dobrovolnice k nám chodí pravidelně a o naše pacienty se starají velice hezky, někdy
až přátelsky. O veškerý plynulý chod a zajištění všeho potřebného se dokonale stará
především paní Zemčíková, které bych tímto chtěla poděkovat za ochotu a pečlivost.
Poděkování patří všem dobrovolnicím a těším se na další spolupráci.
Píši svým jménem za celou ambulanci Interní hematoonkologické kliniky.

Dobrovolnice na ambulanci IHOK připravují občerstvení pacientům

Mgr. Monika Čermáková, vedoucí sociálního úseku DS Foltýnova
Dobrovolnická činnost je dobrovolníky z Motýlku v našem Domově pro seniory
Foltýnova realizována individuálním přístupem dobrovolníka ke konkrétnímu klientovi nebo
prostřednictvím skupinové aktivizace, jejíž součásti jsou klienti, pracovníci domova a sám
dobrovolník. V praxi to vypadá tak, že si dobrovolník a senior po nějakém čase vytvoří
vzájemný vztah, který spolu udržují a těší se společného kontaktu. Jiná podoba dobrovolnictví
využívá dovednosti našeho dobrovolníka, který klientům hraje na kytaru známe písně a
společně pak zpívá celá skupina. Ať tato či jiná forma pozornosti ze strany dobrovolníků, obě
stejnou měrou přispívají k pozitivnímu nazírání seniora na svět, obohacuje mu volný čas a
přináší laskavý lidský kontakt.

Mgr. Zuzana Florianová, sociální pracovnice DS Koniklecová
Domov pro seniory Koniklecová spolupracuje s dobrovolnickým centrem Motýlek již
mnoho let. Díky tomu mohou za obyvateli domova docházet dělat společnost a zpestřit
návštěvou čas také dobrovolníci. V roce 2018 domov navštěvovalo celkem 12 dobrovolníků,
z velké většiny žen. Setkání probíhala podle časových možností a potřeb klientů a
dobrovolníků, většinou se jednalo o individuální schůzky dobrovolníka s konkrétním
klientem. V jednom případě se dobrovolnice schází se skupinkou klientů a hrají spolu různé
deskové hry, tvoří nebo si povídají. Díky činnosti dobrovolníků mohou klienti udržovat
intenzivnější kontakty s vnější společností, a protože někdy není v možnostech rodinných
příslušníků navštěvovat své blízké tak často, jak by si klient přál, mohou být návštěvy
dobrovolníka vhodnou alternativou.

ROK SE S ROKEM SEŠEL….
ROK 2018 UBĚHL VELMI RYCHLE, V MOTÝLKU SE PO JEHO DOBU TOHO
VELMI UDÁLO. DOBROVOLNÍCI ABSOLVOVALI SUPERVIZE, DÁLE SE
SETKÁVALI PŘI TVOŘIVÝCH DÍLNIČKÁCH ČI PŘI SPOLEČNÉM SETKÁNÍ
DOBROVOLNÍKŮ. VŠECHNY TYTO AKTIVITY BYLI PRO CELÉ FUNGOVÁNÍ
MOTÝLKU VELMI VÝZNAČNÉ. DŮLEŽITÉ MILNÍKY CELÉHO ROKU JSOU
ROZEPSÁNY NÍŽE.

JÁ TVOŘÍM, TY TVOŘÍŠ, MY TVOŘÍME….

V tomto centru lze najít velmi kreativní jedince. Ti se již několik let scházejí při
příležitostech tvořivých dílniček. Každý kdo může přispět svým umem do vínku, rád takto
učiní. Dobrovolníci se společně učí novým věcem. Je to čas velmi příjemně strávený
v prostorách kanceláře Motýlku, či nedaleké NLZP učebny. Letos se dobrovolníci pomocí
dílniček pečlivě připravili na
dobročinné sbírky, které pořádají
vždy na Velikonoce a na Vánoce. A
co že se letos všechno vytvořilo?
Hedvábné šátky, malovaná vajíčka,
levandulové pytlíčky, spoustu
krásných výrobků z pediku a mnoho
dalších (viz. Fotografie.)

SPOLUPRÁCE S VŮNÍ LEVANDULE…

(foto: http://www.brnotoday.cz/levandulova-provence-kousek-brna/)
Když se spojí dobří lidé, musí z toho zákonitě vzniknout něco dobrého. Tak by se dala
nazvat i určitá spolupráce, kterou Motýlek navázal s Levandulovou farmou ve Starovičkách.
Z nenápadné návštěvy tohoto krásného místa se tak stalo něco více. V roce 2018 nám tato
farma darovala několik kilogramů květů levandule, z nichž si poté v domově pro seniory
klienti vyráběli různé výrobky. Stejně tak byla levandule využita i na tvorbu dobrovolníků. Za
to vše velmi děkujeme rodině Bízových.
Jste milovníky levandule? Máte rádi jižní Moravu? V tom případě není na co čekat!
Příběh Levandulové farmy z jižní Moravy jsme začali psát v roce 2014, kdy jsme
vysadili více než 40 tisíc keříků levandule lékařské a s napětím očekávali první pěstitelské
úspěchy. Pole se nachází v malé obci Starovičky, nedaleko Hustopečí a Lednicko-valtického
areálu – v kraji vína, lidových tradic a významných kulturních památek. Naše políčko
obklopené vinohrady nabízí nezapomenutelný výhled do krajiny, které dominují Pálavské
vrchy.
Úcta ke krajině, tradicím, sounáležitost s
přírodou a regionem jsou pro nás klíčové hodnoty, které
se promítají ve všech oblastech našeho působení. V
tomto duchu také obhospodařujeme naše levandulové
keře. Samozřejmostí tedy je, že levanduli lékařskou
pěstujeme přirozeným způsobem, tj. bez chemického
ošetření. Rostliny zpracováváme velmi šetrně tak,
abychom dosahovali velmi vysoké kvality květů, které
dále využíváme pro výrobu potravinových,
dekorativních, relaxačních a kosmetických výrobků.
(převzato z oficiálních stránek farmy, dostupné z:
https://www.levandulezmoravy.cz/)

ADVENTNÍ ODPOLEDNE PRO PACIENTY Z FN BOHUNICE

V roce 2018 se konalo již podruhé Adventní odpoledne pro pacienty FN Bohunice.
Vše probíhá za spolupráce s FN Bohunice. Pro pacienty byly letos přichystány různá
stanoviště, na kterých si mohli tvořit různé výrobky pro radost. Stanoviště byla zaměřená na
zdobení perníčků, výrobu levandulových pytlíčků, tvorbu broží a na výrobu svícnů. Pokud se
někdo na tvorbu necítil, mohl si některé
výrobky koupit na stanovišti, kde měl
Motýlek vystavené výrobky dobrovolníků.
Za zmínku stojí i podpora a pomoc
dobrovolníků z firmy TE Connectivity
Kuřim s kterou již několik let aktivně
spolupracujeme. Firma nám pomáhá nejen
po finanční stránce, nýbrž i svou aktivitou
(příkladem může být pravidelné pořádání
dobročinných výstav v sídle firmy). Tito
dobrovolníci nám s průběhem adventního
odpoledne velmi pomohli, děkujeme.

SLOVO NA ZÁVĚR
Mgr. Erna Mičudová, náměstkyně pro NLZP a garant dobrovolnického programu
Vědecký vývoj v oblasti medicíny probíhá a bude probíhat velmi rychlým tempem.
Ruku v ruce s tímto vývojem, je bohužel čím dál tím zřejmější, že se ze zdravotnictví tak
trochu vytrácí péče o „duši pacientů“. Není to proto, že by si zdravotníci nechtěli s pacienty
povídat a věnovat jim svou pozornost ve větší míře, ale zvyšující se počty pacientů a s tím i
související počty vyšetření v návaznosti na nedostatek personálu, jsou někdy příčinou toho,
že pacient není vnímán se všemi jeho potřebami. A zde je právě úloha Vás dobrovolníků. Vy
nám zdravotníkům pomáháte v péči o „duši pacienta“, pomáháte zahnat strach, obavy a
trpělivě se věnujete těm, kteří Vás moc potřebují. Pro všechny pacienty Fakultní nemocnice
Brno je důležité vědět, že existují lidé, kteří jim neváhají věnovat svůj volný čas, energii a
empatii. Za to Vám patří poděkování a za nás zdravotníky Vám slibuji, že se budeme snažit
nezklamat Vás i pacienty. Díky naší společné práci bude Fakultní nemocnice Brno i nadále
místem, kam se pacient bude obracet s důvěrou ve chvílích, kdy potřebuje nejen odbornou, ale
i lidskou pomoc.

PODĚKOVÁNÍ NA ZÁVĚR PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2018
PODPOŘILI:














Ministerstvo zdravotnictví ČR
Tyco Electronics Czech, s.r.o
Italinox, s.r.o, – Ing. Lubomír Slezák, jednatel
Magistrát města Brno
Huslík, s.r.o, – Ing. Miroslav Kupčík, jednatel
VS-top, s.r.o. – Leoš Šeliga
Janíková Helena
Kubušová Lada
Daduová Martina
Szemla Lukáš
Heide Marcel
Levandulová farma

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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