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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. V OÚSA tiež vedú mobilnú knižnicu, 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 2017

Lektorky: Mgr. Mária Hatoková PhD., MUDr. Dagmar Sorkovská, Mgr. Alžbeta Frimmerová
Supervízori/ky: Mgr. Mária Hatoková PhD., Mgr. Marta Špaleková, Doc. PhDr. Peter Brnula PhD.

Koordinačný tím DS Vŕba

V roku 2017 zastrešovala koordinačnú činnosť dobrovoľníkov na plný úväzok Ing. Mária Látalová. 
Koordinátorkami programu boli Mgr. Alžbeta Frimmerová (na materskej dovolenke) a Mgr. Mária 
Hatoková, PhD. 
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Naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky

V roku 2017 pôsobilo v DS Vŕba spolu 37 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Z toho v službe 
roznášania teplých nápojov pred ambulanciami ich bolo 12. Do sprevádzania pri lôžkach a hrania 
hier s pacientami na oddeleniach sa zapojilo 18 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 
Hospitalizovaným pacientom sa počas tvorivých klubov venovalo 6 dobrovoľníčok. Mobilnej 
knižnici sa venovala 1 dobrovoľníčka.
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky odpracovali v roku 2017 spolu 1346 hodín, čo je o 220 hodín viac 
ako v roku 2016. Z toho 723 hodín pre Onkologický ústav sv. Alžbety a 623 hodín pre Národný 
onkologický ústav.

Pravidelné aktivity

K pravidelným aktivitám, ktoré vykonávali dobrovoľníci v DS Vŕba v roku 2017 patrilo roznášanie 
teplých nápojov (káv a čajov) pred ambulanciami. 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 OÚSA 
prebiehalo sprevádzanie na Internom oddelení a na oddelení Rádiológia A a Rádiológie B a v 
NOÚ prebiehalo na Oddelení radiačnej onkológie.

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 2017 prebiehali 2 razy a to vo februári/marci a v 
septembri/októbri 2017.  V oboch náboroch sme prijali spolu 16 nových dobrovoľníkov. V roku 
2017 ukončilo svoju činnosť 9 dobrovoľníkov.
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Jednorazové aktivity dobrovoľníkov

V roku 2017 bolo zorganizovaných 7 jednorazových akcií. Bol medzi nimi  minikoncert na 
oddelení, recitačné pásmo,  cestovateľské večery (Keňa, India, Dodávkou po Slovensku s hrou na 
drumbľu) a v decembri tradičné koledovanie v OÚSA. Na koledovanie prišlo spolu 27 
dobrovoľníkov a spevom túto akciu podporil aj spevácky zbor z Ligy proti rakovine. Spolu sa na 
všetkých týchto akciách zúčastnilo 39 dobrovoľníkov.  V rámci príležitostného dobrovoľníctva 
nám v roku 2017 vypomohli aj 3 fotogra� a dvaja gra�ci. V  roku 2017sme sa v rámci Týždňa 
dobrovoľníctva, ktoré organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum, zapojili aj do Trhu 
dobrovoľníctva, kde naši 4 dobrovoľníci predstavovali návštevníkom trhu činnosti 
Dobrovoľníckej skupiny Vŕba.

Starostlivosť o dobrovoľníkov a dobrovoľníčky

Starostlivosť o dobrovoľníkov patrí k jednej z kľúčových zásad fungovania Dobrovoľníckej 
skupiny Vŕba. Preto boli pravidelne organizované pre dobrovoľníkov supervízne a intervízne 
stretnutia. Dobrovoľníci spolu absolvovali 34 supervízií a 5 intervízií, čo predstavuje 240 
absolovaných supervízných hodín všetkými dobrovoľníkmi. 

K dobrovoľníckym bene�tom, ako vďaka dobrovoľníkom za ich činnosť patrí aj pozvanie na 
spoločnú večeru 2 razy v roku. A to v júni a decembri. Taktiež boli dobrovoľníci pozvaní na 
divadelné predstavenie do SND. V rámci bene�tov absolvovalo aj 5 dobrovoľníkov preventívnu 
prehliadku v Preventívnom centre, ktoré pre Dobrovoľnícku skupina Vŕba poskytuje Onkologický 
ústav sv. Alžbety.
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Práca s médiami

Snažíme sa, aby o našej práci počula aj široká verejnosť. Našim cieľom je prezentovať 
dobrovoľnícku činnosť nielen v nemocniciach, ale poukazovať na celkovú dôležitosť 
dobrovoľníctva. V roku 2017 sme o činnosti DS Vŕba alebo o téme dobrovoľníctva hovorili v týchto 
médiách:

O tabuizovanej téme – odchádzaní zo Zeme do Neba. K okamihom zomierania a smrti v 
rozhovore s psychologičkou Máriou Hatokovou, december 2017

Okologický ústav sv. Alžbety ožil knihami, september 2017

Dobrovoľníci pomáhajú ťažko chorým pacientom, str. 5 Biskupické noviny, september 2017

“Konečne viem, čo je to zmysluplnosť”, noizz.sk, august 2017

Títo Slováci trávia voľný čas pri pacientoch s rakovinou…, dobrenoviny.sk , júl 2017

Chorí potrebujú našu blízkosť, Katolícke noviny, február 2017

Hodnotenie kvality poskytovaných služieb dobrovoľníkmi DS Vŕba v 
NOU a OÚSA

Vyhodnocovanie aktivít a činnosti, ktoré DS Vŕba poskytuje je pre nás veľmi dôležité. Preto sme v 
júni 2017 uskutočnili interný prieskum, ako sú s našimi aktivitami spokojní predovšetkým 
pacienti. Do celkového hodnotenia kvality poskytovaných služieb bol zapojený aj personál a tiež 
naši dobrovoľníci.

Do hodnotenia sa v oboch ústavoch zapojilo spolu 82 respondentov.  Veľmi príjemným zistením 
bolo, že pacienti sa tešia aktivitám Dobrovoľníckej skupiny Vŕba. Boli spokojní s prístupom a 
celkovou komunikáciou zo strany dobrovoľníkov. Veľké množstvo pacientov by túto 
dobrovoľnícku službu odporučilo aj iným pacientom. V hodnotení sa mnoho respondentov 
vyslovilo, že práve skúsenosť s dobrovoľníkmi, ich servisom káv a čajov alebo sprevádzanie na 
oddeleniach malo pozitívny vplyv na ich čas strávený v nemocnici. V dotazníku sa nachádzali 
nielen uzatvorené otázky ale aj otvorené, kde sa mohli respondenti voľne vyjadriť. Presné 
percentuálne zobrazenia v grafoch je možné nájsť na našej webovej stránke 
http://dsvrba.sk/vyrocne-spravy-a-hodnotenia/.
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https://www.tvlux.sk/archiv/play/13064
http://www.tvba.sk/ba-dnes/mestske-casti/petrzalka/onkologicky-ustav-sv-alzbety-ozil-knihami-/
http://www.biskupice.sk/files/documents/noviny/bn0917.pdf
http://noizz.sk/big-stories/pomoc-chorym-na-onkologii/t368xpv?utm_source=cas.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-noizz-hp&utm_campaign=cross
http://www.dobrenoviny.sk/c/106317/volny-cas-travia-s-onkologickym-pacientmi-dobrovolnici-su-pre-nich-velkou-oporou?utm_medium=social&utm_campaign=postplanner&utm_source=facebook.com
http://www.katolickenoviny.sk/6-2017-chori-potrebuju-nasu-blizkost/


Grantová spolupráca

V roku 2017 sme mali úspešnú grantovú spoluprácu s �rmou TAKEDA, Nadáciou 
VÚB, Nadáciou Volkswagen a IBM Slovakia a.s. Ďakujeme za podporu!  

Hospodárenie

Dobrovoľnícka skupina VŔBA 
IČO: 30852277 
Rok: 2017 
Dňa: 20.04.2018 

Náklady

Spotreba materiálu      3 348,25
Náklady na reprezentáciu    1 034,64
Ostatné služby     2 971,48
Mzdové náklady     11 747,77   
Zákonné sociálne poistenie a zdrav.poistenie 4 134,84
Zákonné sociálne náklady    510,28
Ostatné dane a poplatky    52,96
Iné ostatné náklady     46,00
Náklady celkom     23 846,22

Výnosy

Tržby z predaja služieb    12 700,00
Prijaté príspevky od iných organizácií  12 237,79
Prijaté príspevky od fyzických osôb   1 462,25
Príspevky z podielu zaplatenej dane   8 731,80
Výnosy celkom     35 131,84
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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: Ing. Mária Látalová
tel.: 0948 100 539
e-mail: koordinatorka@dsvrba.sk

Kontaktná osoba pre darcov, sponzorov, médiá,  
informácie o aktivitách DS Vŕby 
Koordinátorka programu: Mgr. Alžbeta Frimmerová
tel.:  0904 368 693 
e-mail:dsvrba@dsvrba.sk


