Výročná správa
2015
Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Kto sme
Poslaním Dobrovoľníckej skupiny Vŕba (DS Vŕba) je zmiernenie utrpenia a zlepšenie psychosociálnych
podmienok pacientov a pacientiek v nemocnici. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky v Onkologickom
Ústave sv. Alžbety (OÚSA) a od jesene 2015 v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) pravidelne
venujú časť svojho voľného času v prospech pacientov a pacientiek - navštevujú ich, ponúkajú im
ľudskú prítomnosť, spoluúčasť, pomáhajú im vyplniť čas hospitalizácie, teda pacientov a pacientky
sprevádzajú. Dobrovoľníčky DS Vŕba v oboch ústavoch organizujú pre pacientov a pacientky tvorivé
dielne. V OÚSA vedú mobilnú knižnicu, hrajú spoločenské hry a zhovárajú sa s pacientmi a
pacientkami na lôžkach. Spolupracujeme aj s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami na nepravidelnej
báze. Tí realizujú cestovateľské, literárne alebo iné záujmové kluby pre spríjemnenie hospitalizácie. V
oboch ústavoch poskytujeme servis teplých nápojov pre ambulantných pacientov a pacientky,
ktorým spríjemňujeme čakanie na chodbách – ponúkaním kávy, čaju, knihy, časopisu a prihovorením
sa.

Školiaci a supervízny tím v roku 2015
Lektorky: Mária Hatoková, Dagmar Sorkovská, Alžbeta Mračková/Frimmerová Supervízori/ky: Mária
Hatoková, Marta Špaleková, Peter Brnula

Koordinačný tím DS Vŕba
Koordinátorkou dobrovoľníkov a koordinátorkou programu bola do konca augusta 2015 Alžbeta
Mračková/Frimmerová na čiastočný úväzok. Počas leta sme realizovali výberové konanie na pozíciu
koordinátorky dobrovoľníkov. Od septembra 2015 nastúpila na plný úväzok do DS Vŕba nová
koordinátorka dobrovoľníkov Monika Mikulová.
Koordinátorky majú k dispozícii kanceláriu na Kolárskej 12 v OÚSA (táto adresa je zároveň sídlom DS
Vŕba), od októbra 2015 aj kanceláriu v NOÚ na Klenovej 1 a sklady pre dobrovoľníkov a
dobrovoľníčky servírujúcich kávu a čaj v oboch ústavoch.
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DS Vŕba v Národnom onkologickom ústave (NOÚ)
Rok 2015 bol pre DS Vŕba z hľadiska rozšírenia pôsobnosti strategický. Od marca 2015 sme začali viesť
diskusie na tému vzniku dobrovoľníckeho programu v ďalšej nemocnici. Prvým krokom bolo získanie
finančnej podpory pre fungovanie nového programu, o ktorú sme požiadali v Lige proti rakovine zo
Zbierky zo Dňa narcisov. Keďže zámerom LPR je podporovať projekty pre onkologických pacientov a
pacientky, podmienka LPR bolo vytvorenie programu na onkologických oddeleniach, resp. v
onkologickej nemocnici. S návrhom tvorby nového programu sme prišli za vedením NOÚ. V NOÚ
pôsobí členka DS Vŕba a bývalá dobrovoľníčka, Viktória Vasilenková, ktorá bola sprostredkovateľkou
našej komunikácie s manažmentom ústavu a neskôr aj s personálom nemocnice. Návrh spočíval v
nastavení a realizácii dobrovoľníckeho programu podľa potrieb nemocnice po dobu jedného roka
zdarma, pričom po roku sa prehodnotí spolupráca na ďalšie obdobie. Vedenie s návrhom súhlasilo.
Dohodli sme sa na pilotnom zavedení programu roznášania teplých nápojov pre ambulantných
pacientov a pacientky čakajúcich na vyšetrenia a terapie a na zavedení tvorivých dielní pre pacientov
a pacientky na oddelení rádiológie. Služba sprevádzania pacientov a pacientiek pri lôžkach v
pilotnom programe nebola otvorená. V priebehu júla – októbra sme pripravili prostredie pre nástup
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok – prezentovali sme dobrovoľnícky program, jeho poslanie, históriu,
princípy pred zdravotníckym personálom – na stretnutí s lekármi, sestrami počas celoústavného
seminára, prostredníctvom newsletra pre personál, dohodli si logistiku nápojov, zriadili kanceláriu
koordinátorky, miesto na supervízie a stretnutia, miesto na prezlečenie a odkladania vecí,
zapisovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pripravili nástenky pre informovanie pacientov a
pacientiek o dobrovoľníckom programe.
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Dobrovoľníci, dobrovoľníčky a ich aktivity
V roku 2015 sme zrealizovali dva nábory, na jar a na jeseň. Po
jarnom nábore sme v lete evidovali 17 dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok pre hospitalizovaných pacientov a pacientky na
oddeleniach OÚSA a 6 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre
ambulantných pacientov a pacientky OÚSA (kávy a čaje).
Jesenný nábor bol vďaka novej posile v tíme širší, zamerali sme
sa aj na územie Kramárov, keďže NOÚ sídli v tejto oblasti.
Napriek väčším časovým a personálnym investíciám vloženým
do oslovenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, sme po jesennom
nábore evidovali 11 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre
hospitalizovaných pacientov a pacientky v OÚSA, 2
dobrovoľníčky pre NOÚ (čo súviselo aj s prirodzeným
odchodom dobrovoľníkov počas leta), 5 dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok pre ambulantných pacientov a pacientky OÚSA
a 3 dobrovoľníčky pre ambulantných pacientov a pacientky
(spolu na jeseň 21 aktívnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok).
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky na oddeleniach vykonávali službu sprevádzania, niektorí sa
zameriavajú na spoločenský hry, v priebehu roka vždy jedna dobrovoľníčka vykonávala službu
mobilnej knižnice. Klubové aktivity sa konali v pravidelnom čase, v pondelok a štvrtok na oddelení
Rádiológie A v OÚSA a v stredu na oddelení Rádiológie na NOÚ. Služba pre ambulantných pacientov
a pacientky bola v OÚSA aj v NOÚ poskytovaná 4 dni v pracovnom týždni, z toho v NOÚ bola
zapojená do tejto služby jeden deň do týždňa koordinátorka dobrovoľníkov. Počas roka spolu v
oboch ústavoch pravidelne pôsobilo 34 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí spolu odpracovali
1088 dobrovoľníckych hodín.

Počas roka sme pravidelne zásobovali knižničný regál na prízemí OÚSA pre pacientov a pacientky a
návštevníkov nemocnice knihami, príp. časopismi – dary od Miestnej knižnice v Petržalke a Vrakuni a
súkromných osôb.
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Jednorazové aktivity
V septembri 2015 sme počas týždňa dobrovoľníctva zrealizovali v spolupráci s Miestnou knižnicou
v Petržalke tradičnú burzu kníh pre pacientov a pacientky a personál. V decembri 2015 sme
zrealizovali v OÚSA predvianočné koledovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, do ktorého sa
zapojili aj naši bývalí dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí nemôžu byť v dlhodobej pravidelnej
službe. V NOÚ sa dobrovoľníčky zapojili do rozdávania predvianočnej kapustnice pre pacientov a
pacientky, personál a návštevníkov NOÚ.

Motivačné programy

Supervízie a intervízie

Vo februári sme tradične pozvali dobrovoľníkov a
dobrovoľníčoky do SND (predstavenie Bratia
Karamazovci). Pred letom a pred Vianocami sme
organizovali tradičnú večeru pre všetkých
dobrovoľníkov
a
dobrovoľníčky.
Piati
dobrovoľníci a dobrovoľníčky absolvovali
preventívnu prehliadku zdarma poskytnutú
Onkologickým ústavom sv. Alžbety.

Skupinové supervízie sme realizovali V OÚSA
vždy druhý a tretí utorok v mesiaci, pričom
dobrovoľníci a dobrovoľníčky si mohli vybrať po
nástupe do programu, ktorý utorok bol pre nich
záväzný. Pre ambulantných dobrovoľníkov v
OÚSA sme organizovali pravidelné intervízie
vždy vo štvrtý utorok v mesiaci a 2-krát do roka
intervízie nahradili supervízie. Pre všetky
dobrovoľníčky v NOÚ sme zaviedli supervízie v
druhý pondelok v mesiaci.
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Práca s médiami
Pravidelne raz za 3-4 mesiace prispievame s článkom a fotografiami do časopisu Naša nemocnica. V
roku 2015 sme boli aj v nasledovných médiách:
Rádio Slovensko: Dobrovoľníkom aj v osemdesiatke
vzdravotnictve.sk: V NOÚ začali pomáhať dobrovoľníci
vzdravonictve.sk: Pacientov v Národnom dobrovoľníckom ústave čakajú dobrovoľníci, čaj a hry
Retronoviny: DS Vŕba: Ja Ťa bude sprevádzať...
Katolícke noviny: Keď dobrovoľníci z Vŕby ...
TV LUX: V Samárii pri studni: Seniori a dobrovoľnícka služba
Výber z médií a archív je na stránke www.dsvrba.sk

Vzdelávanie koordinátorky dobrovoľníkov
Monika Mikulová sa na jeseň 2016 zúčastnila krátkodobých školení a seminárov v témach
projektového manažmentu (Dell), fundraisingu (Nadácia Pontis), časového manažmentu (BDC) a
poslania organizácie (Quo Vadis).

Hospodárenie
Náklady

Spotreba materiálu a literatúra
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady

Náklady celkom

Výnosy

Tržby z predaja služieb
Úroky
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane

Výnosy celkom

1 381,16
808,04
3 847,56
3 087,61
1 086,77
150,48
90,30
44,00

10 496,02
4 800,00
0,91
8 179,22
313,00
3 214,61

16 507,74
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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: Monika Mikulová
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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