
@ ilona.kyrsova@vfn.cz 
dobrovolnik@vfn.cz

+420 725 896 333

Dobrovolné aktivity v nemocničním prostředí patří mezi důležitou součást 
psychosociální podpory pacientů. Čas a energie věnovaná druhému člověku 
znevýhodněnému nemocí a hospitalizací, jsou jednou z možností, která  
pacientům přináší odstup od nelehké situace, možnost přijít na veselejší  
myšlenky, popovídat si, zasmát se, povyprávět svůj životní příběh a díky  
tomu všemu duševně pookřát. Dobrovolná činnost je vykonávána bez  
nároku na honorář a dobrovolník nenahrazuje odborný personál.

Dobrovolná činnost může být vhodná právě pro vás, splňujete-li následující:
  Je vám více než 18 let.
  Jste bezúhonní a doložíte to čistým výpisem z Rejstříku trestů.
  Jste spolehliví a dodržujete své závazky. 
  Jste schopni se činnosti věnovat pravidelně jeden všední den  
v týdnu 1– 2 hodiny (obvykle v rozmezí 14 –16 hodin).

  Jste lidsky zralí, či studujete odbornou školu v oblasti pomáhajících profesí. 
  Jste zdatní v komunikaci a empatické naslouchání je vám vlastní.
  Úspěšně projdete několikafázovým přijímacím procesem. 

Splňujete uvedené podmínky a máte o činnost zájem? Svou odpověď spojenou 
s krátkým popisem vašich časových a dalších možností, představ, zkušeností a vaší 
motivací k činnosti zašlete, prosím, na email: ilona.kyrsova@vfn.cz.  
Budeme vás kontaktovat.

V roli dobrovolníka můžete:
  Být společníkem u lůžka a trávit čas s pacienty povídáním,  
četbou, nebo malou procházkou.

  Podílet se na přípravě a realizaci uměleckých aktivit – hudba a zpěv,  
divadlo, výtvarná činnost.

  Pomoci při jednorázových akcích, které slouží k podpoře  
a propagaci dobrovolnické činnosti.

V případě vašeho zájmu o dobrovolnou činnost ve VFN v Praze,  
kontaktuje, prosím: Ilonu Kyršovou, Koordinátorku programu  
Centra dobrovolných aktivit VFN v Praze, www.vfn.cz

  Chtěli byste získat pocit smysluplného trávení volného času  
a uspokojení z pomoci druhému?
  Obohatit svůj život o nové zkušenosti, komunikační  
dovednosti, přátele a profesní kontakty?
  Dokážete si představit trávit každý týden 1– 2 hodiny  
v nemocničním prostředí?
  Vaše profese, či studium vám umožňuje být pro činnost časově 
flexibilní zejména mezi 14.–16. hodinou odpolední ve všední dny?
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CENTRUM DOBROVOLNÝCH AKTIVIT


