Výročná správa
2014
Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Kto sme
Poslaním Dobrovoľníckej skupiny Vŕba (DS Vŕba) je zmiernenie utrpenia a zlepšenie psychosociálnych
podmienok pacientov v nemocnici. Dobrovoľníci v Onkologickom Ústave sv. Alžbety (OÚSA) nezištne
venujú časť svojho voľného času v prospech pacientov - navštevujú ich, ponúkajú im ľudskú
prítomnosť, spoluúčasť, pomáhajú im vyplniť čas hospitalizácie, teda pacientov sprevádzajú.
Obvykle dobrovoľníci sprevádzajú pacientov, ktorí ťažko znášajú (dlhodobú) hospitalizáciu,
pochádzajú zo vzdialených oblastí Slovenska a nemá ich kto navštíviť, tých, ktorí prežívajú úzkostné
stavy, depresie, smútok, beznádej a pod., alebo tých, ktorí nás sami vyhľadajú, cítia potrebu blízkosti
iného človeka. Od roku 2009 DS Vŕba rozšírila činnosť aj dobrovoľníkov, ktorí pravidelne raz – dva razy
do týždňa organizujú kluby „šikovných rúk“ a o jednorazových či občasných dobrovoľníkov, ktorí
realizujú cestovateľské, literárne alebo iné záujmové kluby pre spríjemnenie hospitalizácie pacientov.
Od roku 2010 sme vytvorili mobilnú knižnicu pre pacientov. Od apríla 2013 sme rozšírili svoju činnosť
aj pre ambulantných pacientov, ktorým spríjemňujeme dlhé čakanie na chodbách – ponúkaním kávy,
čaju, knihy, časopisu a prihovorením sa.

Školiaci a supervízny tím v roku 2014
Lektorky: Mária Hatoková, Dagmar Sorkovská, Alžbeta Mračková
Supervízori/ky: Mária Hatoková, Marta Špaleková, Peter Brnula

Koordinačný tím DS Vŕba
Koordinátorka dobrovoľníkov Ema Hlávková pôsobila v DS Vŕba 20 hodín týždenne do augusta 2014,
potom pracovala na menší úväzok do decembra 2015. Dopĺňala ju Alžbeta Mračková. Kancelária na
Kolárskej 12 slúžila pre koordinátorky a sklad na Heydukovej 10 pre dobrovoľníkov servírujúcich kávu
a čaj.
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Dobrovoľníci a ich aktivity
V roku 2014 sme zrealizovali dva nábory, na jar a na jeseň. Po jarnom nábore sme v lete evidovali 16
dobrovoľníkov pre hospitalizovaných pacientov a 9 dobrovoľníkov pre ambulantných pacientov
(kávy a čaje). V decembri 2014 sme evidovali 15 dobrovoľníkov pre hospitalizovaných pacientov a 7
dobrovoľníkov pre ambulantných pacientov. V jarnom aj jesennom nábore sme prijali dobrovoľníkov
a dobrovoľníčky, s ktorými sme rozbehli službu hrania spoločenských hier najmä na mužskom
oddelení rádiológie. Klubové aktivity sa konali v pravidelnom čase, štyrikrát do týždňa – v pondelok a
stredu na oddelení Rádiológie A a v utorok a stredu na Internom oddelení. Raz alebo dva razy do
týždňa bola spojazdnená mobilná knižnica. Služba pre ambulantných pacientov bola v prvom
polroku 2014 poskytovaná každý pracovný deň v týždni, v druhom polroku každý pracovný deň
okrem piatka. V prvom polroku sa vďaka veľkému záujmu dobrovoľníkov uskutočnil veľký počet
jednorazových akcií (12).
Počas roka sme pravidelne zásobovali knižničný regál pre pacientov a návštevníkov nemocnice
knihami, príp. časopismi – dary od Miestnej knižnice v Petržalke a Vrakuni a súkromných osôb.
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Jednorazové aktivity dobrovoľníkov
Išlo o podujatia, ktoré pripravujú (nevyškolení) dobrovoľníci v spolupráci s koordinátorkou
dobrovoľníkov na rôzne témy, podľa ponuky a záujmov priamo na chodbách jednotlivých oddelení
alebo v zasadačke či kaplnke. V roku 2014 sme zorganizovali pre pacientov tieto podujatia:
Drôtovanie – 3 špeciálne tvorivé dielne s umelkyňou
3 koncerty
Rozprávanie o Karibiku
Rozprávanie o Ghane
Rozprávanie o Vysokých Tatrách
Rozprávanie o Japonsku
Rozprávanie o prírode a ochrane prírody
Hudobno-recitačné vystúpenie
Predvianočné koledovanie

Dni dobrovoľníctva 2014
Počas dní dobrovoľníctva sme v septembri
zorganizovali tradičnú burzu kníh s Miestnou
knižnicou v Petržalke pre pacientov a personál
nemocnice.

Regál na knihy
Na hlavnej chodbe na prízemí OÚSA sme zriadili
regál na vyradené knihy. Knihy nám darovávajú
Miestna knižnica v Petržalke a Miestna knižnica vo
Vrakuni a návštevníci nemocnice, prípadne
individuálni darcovia. Knihy si môžu pacienti
požičať alebo zobrať so sebou.
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Tvrďák 2014
V septembri sme sa zúčastnili pretekov „Tvrďák“, v ktorom súťažili náš dobrovoľník Lukáš Hanúsek a
dobrovoľníci – kamaráti našich členov, ktorí sa rozhodli behať za Vŕbu. Tvrďák sme síce nevyhrali, ale
zúčastnili sme sa. Lukáš mal jeden z najlepších časov.

Motivačné programy
Vo februári sme tradične pozvali
dobrovoľníkov do SND (predstavenie
August – Stratení v Oklahome). Pred
letom a pred Vianocami sme
organizovali tradičnú večeru pre
všetkých
dobrovoľníkov.
Traja
dobrovoľníci
a
dobrovoľníčky
absolvovali preventívnu prehliadku
zdarma poskytnutú Onkologickým
ústavom sv. Alžbety.
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Supervízie a intervízie

Práca s médiami

Skupinové supervízie sme realizovali vždy druhý
a tretí utorok v mesiaci, pričom dobrovoľníci si
vybrali po nástupe do programu, ktorý utorok
bol pre nich záväzný.
Pre ambulantných
dobrovoľníkov sme organizovali pravidelné
intervízie vždy vo štvrtý utorok v mesiaci a 2-krát
do roka intervízie nahradili supervízie.

Koordinátorka dobrovoľníkov Ema Hlávková
pravidelne raz za 3 mesiace prispievala do
časopisu Naša nemocnica. V apríli 2014 – na
Veľký piatok bola v priamom prenose Alžbeta
Mračková na Rádio Slovensku v relácii
zameranej na sprevádzanie, smrť a zomieranie.
V októbri 2014 uskutočnila RTVS (STV)
rozhovor s Máriou Hatokovou a Alžbetou
Mračkovou.

Vzdelávanie koordinátorky dobrovoľníkov
Ema Hlávková vystúpila na Medzinárodnej študentskej konferencii Aktuálne trendy v sociálnej práci
(Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica). Zúčastnila sa na stretnutí členov Slovenskej myelómovej
spoločnosti (Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda). V rámci vlastného vzdelávania sa zúčastnila
seminárov realizovaných Bratislavským dobrovoľníckym centrom s témami „Písanie projektov – pre
začiatočníkov“ a „Sociálne médiá a práca s dobrovoľníkmi“ . Počas roka absolvovala vlastné pravidelné
individuálne supervízie.

Hospodárenie
Náklady

Spotreba materiálu a literatúra 3 109,52
Cestovné 18,40
Náklady na reprezentáciu 723,63
Ostatné služby 2 753,88
Mzdové náklady 5 665,50
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 1 993,92
Ostatné dane a poplatky 53,80
Ostatné pokuty a penále 60,00
Iné ostatné náklady 40,47

Náklady celkom 14 419,12 EUR

Výnosy

Tržby z predaja služieb 4 800,00
Úroky 0,47
Prijaté príspevky od iných organizácií 4 700,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb 360,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 618,17

Výnosy celkom 12 478,64 EUR
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Kontakt
Poštová adresa:
Onkologický ústav sv. Alžbety
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Kolárska 12
811 06 Bratislava
Kontaktná osoba pre
dobrovoľníkov a
záujemcov o dobrovoľníctvo, pre personál a
pre pacientov Koordinátorka dobrovoľníkov: Emília Hlávková
tel.: 0948 100 539
e-mail: koordinatorka(at)dsvrba.sk
Kontaktná osoba pre darcov, sponzorov,
médiá, informácie o aktivitách DS Vŕby Koordinátorka programu: Alžbeta Frimmerová
tel.: 0904 368 693
e-mail:dsvrba(at)dsvrba.sk
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