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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 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 a dobrovoľníci poskytujú servis teplých nápojov pre ambulantných pacientov a 
pacientky, ktorým spríjemňujú čakanie na chodbách – ponúkaním kávy, čaju, knihy, časopisu a 
prihovorením sa. Organizujú pre pacientov a pacientky tvorivé dielne. Vedú mobilnú knižnicu (len v 
OÚSA), hrajú spoločenské hry a zhovárajú sa s pacientmi a pacientkami na lôžkach. DS Vŕba 
spolupracuje aj s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami na nepravidelnej báze. Títo v OÚSA realizujú 
cestovateľské, literárne alebo iné záujmové kluby pre spríjemnenie hospitalizácie.  

Školiaci a supervízny  tím v roku 2016

Lektorky: Mária Hatoková, Dagmar Sorkovská, Alžbeta Frimmerová 
Supervízori/ky: Mária Hatoková, Marta Špaleková, Peter Brnula

Koordinačný tím DS Vŕba 

V roku 2016 zastrešovala koordinačnú činnosť dobrovoľníkov na plný úväzok Monika Mikulová. 
Koordinátorkou programu bola Alžbeta Frimmerová. 
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Naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky

V roku 2016 pôsobilo v DS Vŕba spolu 35 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Z toho v službe roznášania 
teplých nápojov pred ambulanciami ich bolo 13. Do sprevádzania pri lôžkach a hrania hier s 
pacientami na oddeleniach sa zapojilo 14 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Hospitalizovaným 
pacientom sa počas tvorivých klubov venovalo 7 dobrovoľníčok. Mobilnej knižnici sa venovala 1 
dobrovoľníčka.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky odpracovali v roku 2016 spolu  1128 hodín. Z toho 741 hodín pre 
Onkologický ústav sv. Alžbety a 387 hodín pre Národný onkologický ústav.

Pravidelné aktivity

K pravidelným aktivitám, ktoré vykonávali dobrovoľníci v DS Vŕba v roku 2016 patrilo roznášanie 
teplých nápojov (káv a čajov) pred ambulanciami. Táto aktivita bola vykonávaná pravidelne od 
pondelka do piatku aspoň jedným dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou alebo vytvorenou dvojicou v 
oboch ústavoch (NOÚ a OÚSA). K ďalším pravidelným aktivitám patrilo sprevádzanie 
hospitalizovaných pacientov, ktoré prebiehalo či už formou rozhovoru na rôzne témy, hraním hier 
alebo spríjemňovaním času pacientom napríklad tvorivými dielňami. V NOÚ sa od leta 2016 na 
Oddelení radiačnej onkológie sa rozšírila služba tvorivých dielní aj na sprevádzanie.  V OÚSA 
prebiehalo sprevádzanie tradične na Internom oddelení a na oddelení Rádiológia A a Rádiológie B. 

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 od 
súkromných osôb.

Školenia a nábory dobrovoľníkov v roku 2016 prebiehali 2 razy a to vo februári/marci a v 
septembri/októbri 2016.  

Jednorazové aktivity

V roku 2016 bolo zorganizovaných 12 jednorazových akcií. Bol medzi nimi  koncert, výtvarné 
workshopy, cestovateľské večery a v decembri tradičné koledovanie.  Spolu sa na týchto akciách 
zúčastnilo 44 dobrovoľníkov. V septembri 2016 sme počas týždňa dobrovoľníctva zrealizovali v OÚSA 
v spolupráci  s Miestnou knižnicou v Petržalke tradičnú burzu kníh pre pacientov a pacientky a 
personál.

Starostlivosť o dobrovoľníkov a dobrovoľníčky

V roku 2016 sa realizovalo spolu 31 supervízií a 7 intervízií. Vo februári sme pozvali dobrovoľníkov a 
dobrovoľníčky do SND. Pred letom a pred Vianocami sme organizovali večeru pre všetkých 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Piati dobrovoľníci a dobrovoľníčky absolvovali preventívnu 
prehliadku zdarma poskytnutú Onkologickým ústavom sv. Alžbety. Na jeseň sme pre dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčky zorganizovali návštevu Hospicu sv. Alžbety  v Brne.
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Práca s médiami

Pravidelne raz za 3-4 mesiace prispievame s článkom a fotogra�ami do časopisu Naša nemocnica. 
V roku 2016 sme boli aj v nasledovných médiách: 

Byť chorým na blízku, www.cestaplus.sk, december 2016

Onkologickým pacientom pomáhajú “bútľavé vŕby”, www.teraz.sk, december 2016

Ťahala ma túžba po zmysluplnej činnosti a pomoci iným, Stupavské noviny, december  
 2016

Dobrovoľníci – 2. časť, Rádio Slovensko, november 2016

Pozrime sa na to…: Umieranie a smrť, TA3, november 2016

Dobrovoľníci z onkológie: Neraz vieme o pacientovi viac ako príbuzní, Postoj, september  
 2016

Do nemocnice prinášajú kus seba, alebo týždeň dobrovoľníkov na onkológii, Dúbravské  
noviny, august-september 2016, s. 14

Dobrovoľníci sú ako bútľavé vŕby pre ťažko chorých, Pravda, júl 2016

Dobrovoľníci pomáhajú uzdravovať, Hlas Nového Mesta, 3/2016, s.11

Budem ťa sprevádzať, ale ukáž mi cestu, Ružinovské ECHO, marec 2016

 Bútľavé Vŕby v nemocniciach, Lamačan, 2/2016, s.7

Dobrovoľníci na onkológii, Rádio Slovensko, január 2016

Výber z médií a archív je na stránke www.dsvrba.sk

http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2016-12-17-byt-chorym-nablizku
http://www.teraz.sk/zdravie/zdravie-onkologicki-pacienti-pomoc/232901-clanok.html
http://slovensko.rtvs.sk/relacie/121291/dobrovolnici-2-cast
http://www.ta3.com/clanok/1094870/umieranie-a-smrt-v-sr.html
https://www.postoj.sk/17112/dobrovolnici-z-onkologie-neraz-vieme-o-pacientovi-viac-ako-pribuzni
https://www.postoj.sk/17112/dobrovolnici-z-onkologie-neraz-vieme-o-pacientovi-viac-ako-pribuzni
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/400482-dobrovolnici-ako-butlave-vrby-pre-tazko-chorych/
http://www.banm.sk/data/att/6744.pdf
http://www.ruzinovskeecho.sk/clanok/budem-ta-sprevadzat-ale-ukaz-mi-cestu
http://www.lamac.sk/lamacan.phtml?id_kat_for_menu=9847&module_action__106058__id_clanok=19574#m_106058
http://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/99076/dobrovolnici-na-onkologii
http://dsvrba.sk/
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Hodnotenie kvality poskytovaných služieb dobrovoľníkmi DS Vŕba v 
NOU a OÚSA

V období máj – jún 2016 sme zrealizovali hodnotenie našej práce medzi pacientmi a  personálom v 
oboch nemocniciach a medzi našimi dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Hodnotenie programu DS 
Vŕba poukázalo na to, že pacienti veľmi oceňujú kontakt s dobrovoľníkmi, najmä možnosť 
porozprávať sa, vyplniť voľný čas, či vytrhnúť zo stereotypu. Zároveň sú spokojní s ich prístupom, so 
spôsobom komunikácie a tiež s výkonom konkrétnych aktivít. Prítomnosť dobrovoľníkov a 
dobrovoľníčok vnímajú ako obohatenie ich pobytu a tiež ako prostriedok zvyšovania kvality 
starostlivosti. Pohľad zamestnancov a zamestnankýň je podobný. Vnímajú pozitívne zmeny u 
pacientov. Zároveň poukazujú na celkovú atmosféru, ktorá sa mení s príchodom 
dobrovoľníkov/-čok na oddelenie či k ambulanciám. Kompletné správy z hodnotenia sa nachádzajú 
na stránke www.dsvrba.sk.  Na základe hodnotenia po diskusii s vedením NOÚ sme dohodli ďalšie 
pokračovanie služby v tomto ústave a možné rozšírenie služby sprevádzania na viaceré oddelenia. V 
roku 2016 sa tak sprevádzanie pri lôžkach začalo realizovať na Oddelení radiačnej onkológie NOÚ. 
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Hospodárenie

Náklady
Spotreba materiálu a literatúra      1 776,84
Cestovné       75,92
Náklady na reprezentáciu      1259,97
Ostatné služby       3661,69
Mzdové náklady       9220,96
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie   3245,46
Zákonné sociálne náklady     465,80
Ostatné dane a poplatky      52,96
Ostatné pokuty a penále     23,00
Iné ostatné náklady       40,00
Daň z príjmov       0,03
Náklady celkom       19822,63

Výnosy
Tržby z predaja služieb      5 800,00
Úroky         0,35
Iné ostatné výnosy      152,42
Prijaté príspevky od iných organizácií    2497,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb     1501,18
Príspevky z podielu zaplatenej dane    7467,53
Výnosy celkom       17418,48



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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