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Rok 2021 stejně jako rok 2020 výrazně ovlivnila 
pandemie covid-19, která v  roce 2021 pozna-
menala dobrovolnický program ve Fakultní ne-
mocnici Olomouc v takové míře, že došlo k útlu-
mu činnosti Dobrovolnického centra. 

Fakultní nemocnice Olomouc zapojila do pro-
jektu Efektivizace systému nemocniční péče 
v  ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti 
(reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517), kte-
rý je realizován v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou 
unií z  Evropského sociálního fondu. Projekt je 
realizován od 1. 4.2021 do 30. 9. 2022 a  jeho 
cílem je nové nastavení dobrovolnického pro-
gramu u poskytovatelů léčebně zdravotní péče. 
V rámci tohoto projektu pro naše pacienty při-
pravilo Dobrovolnické centrum několik novinek. 

Od května roku 2021 mohli pacienti získat na 
vybraných klinikách za odměnu či jako dárek 
za statečnost malovaný kamínek, který pro nás 
vytváří členové uskupení Kamínky official a Ka-
mínky Prostějov a okolí, kdy nás pravidelně zá-
sobují svými výtvory a  někdy i  neskutečnými 
skvosty, které dokáží pomocí barev na kamín-
kách vykouzlit. 

Jako další zpestření hospitalizace zprostřed-
kovalo Dobrovolnické centrum zavedení nebo 
obnovu již stávajících knihovniček na několika 
odděleních. Pacienti si mohou dobu strávenou 
na lůžku či čekání na vyšetření zkrátit četbou 
z  našich knihoven, které jsou nově pravidelně 
doplňovány z vyřazených knih z Knihovny měs-
ta Olomouce, za což velice děkujeme. Výhodou 
těchto knihoven je to, že pokud se čtenáři / 
pacientovi kniha líbí a nemá ji dočtenou, může 
si ji odnést domů. 
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Pandemie covid-19 přinesla ovšem i něco dob-
rého, a  to v podobě výtěžku ze sbírky na plat-
formě Donio, kterou pro zdravotníky sloužící ve 
FN Olomouc na covidových odděleních uspo-
řádali učitelé a studenti Slovanského gymnázia 
Olomouc – Česko–francouzské sekce SGO. Díky 
této iniciativě bylo vybráno více než 35 tisíc ko-
run. Tyto finanční prostředky byly použity na ca-
nisterapii pro zdravotníky, kteří v době pande-
mie sloužili prodloužené směny a byli neustále 
v  kontaktu s  nemocnými a  jejich osobní život 
šel na úkor péče o nemocné stranou. Fakultní 
nemocnice využívá canisterapii jako podpůrnou 
léčebnou metodu už od roku 2018, a to na od-
dělení geriatrie nebo následné intenzivní péče. 
Canisterapie je v současné době nedílnou sou-
částí léčebného procesu na vybraných klinikách 
a odděleních. 

Od července roku 2021 došlo k návratu dobro-
volníků na geriatrické oddělení II. interní kliniky 
a následně pak k rozšíření řad našich dobrovol-
níků. V průběhu druhé části roku tak naši dobro-
volníci navštěvovali pacienty geriatrie, oční klini-

ky a na pozvání i kliniky hemato-onkologie. Od 
28. října pandemie opět způsobila zákaz návštěv 
a naši pacienti tuto osobní podporu nemohli vy-
užívat. Dobrovolnické centrum i  přes tuto pře-
kážku poskytovalo podporu klinikám a  pacien-
tům, a to formou knížek, audioknih, omalovánek, 
křížovek, mandal a dalších drobností.



V  roce 2021 jsme s  Dobrovolnickým centrem 
oslavili i Mezinárodní den úsměvu - 5. října dob-
rovolníci navštívili pacienty na Klinice plicních 
onemocnění a tuberkulózy a na II. interní klinice, 
kde rozdávali úsměvy, které pro ně vyrobily děti 
z Dětské kliniky ve spolupráci se Základní ško-
lou a Mateřskou školou při Fakultní nemocnici 
Olomouc, nadací Šance Olomouc, o.p.s. a za vy-
datné podpory od členů FCB skupiny Kamínky 
(official) a kamínky Prostějov a okolí. 

Dobrovolnické centrum se podílelo také na 
zprostředkování možnosti výstavy na téma sto-
mické umění pytlíkART. Připomněli V roce 2021 
jsme si Mezinárodní den stomie připomněli již 

po třicáté. Významný den připadá na 2. října 
a  slaví se jedenkráte za 3 roky. Ve spolupráci 
s pacientskou organizací České ILCO,zs a Spol-
kem stomiků Olomouc si mohli návštěvníci 
a  pacienti prohlédnout tyto zdravotnické po-
můcky využité i jinak, než je jejich běžná funkce. 
Dobrovolnické centrum zprostředkovávalo zá-
jemcům i možnost vyzkoušet si na stomické po-
můcky nakreslit.

V   prosinci nás čekaly dvě velké akce. Nejprve 
Dobrovolnické centrum uspořádalo tradiční-
ho Mikuláše a  v  početné skupině vyrazilo na 
zdravotnická pracoviště. Naše družina tak za 
podpory zaměstnanců z  IPoradny a  studentů 
z  1. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické 

E. PÖTTINGA mohla v rámci mikulášské nadílky 
navštívit celou řadu klinik a oddělení. Bez pomo-
ci celé řady firem i jednotlivců by ovšem miku-
lášská nadílka nebyla možná.  Za věnování dárků 
z celého srdce děkujeme: HOPI POPI, Sady Vilémov, 
ZOO Olomouc, Moravské divadlo Olomouc, Český 
červený kříž Olomouc, Farma Kopeček, OLMA, Glo-
bus Olomouc, Plzeňský Prazdroj, Nestlé Olomouc, 
Výstaviště Flora Olomouc a.s., Martin Zapletal, IPo-
radna, Firma MCOMM 24 s.r.o., Stavební technika, 
Vinařství Tomanovi Moravská Nová Ves, Martin 
Šimíček, Jan Grmolevský, Barbora a  Petr Brundi-
lovi, Lucie Zapletalová, Adriana Zapletalová, Alena 
a Alois Čzerdonovi, Anna Skovajsová, Lucie Vyslou-
žilová. 

Ke konci roku 2021 nás čekala největší akce – 
konkrétně první ročník Ježíškovy výzvy. Dobro-
volnické centrum vydalo výzvu na FCB stránkách 
a požádala o podporu veřejnosti při nadělování 
vánočních dárků pro hospitalizované pacien-
ty přes vánoční svátky ve FNOL. Za dobu trvá-
ní výzvy se sešlo jen stěží uvěřitelné množství 



darů, z  nichž pak dobrovolníci zabalili více jak 
230 dárkových balíčků a  za pomoci Ježíškova 
auta je 23. prosince rozvezli na jednotlivé kliniky 
a oddělení pro hospitalizované pacienty. Naše 
družina šesti Ježíšků byla podporována také ze 
strany zdravotníků. Pokud nebylo možné pře-
dat dárky pacientům osobně, tak sami převzali 
role darujících na sebe a pacientům dárečky do-
ručili. To vše se mohlo uskutečnit díky štědrým 
sponzorům, například zaměstnanci společnosti 
LORIKA CZ, s.r.o. Olomouc, kolektiv zaměstnan-
ců Kliniky zubního lékařství (ti dokonce uspo-
řádali sbírku 2x ), Porodnicko-gynekologická 
klinika, Novorozenecké oddělení; Transfuzní 
oddělení, Dětská klinika, Střední zdravotnická 
škola Kroměříž – 3A, Moravské divadlo Olo-
mouc a také všichni ti, kteří darovali anonymně.

Kromě podpory našich pacientů se Dobrovol-
nické centrum aktivně účastní osvětových akcí 
pořádaných na podporu zdravého životního 
stylu, náboru jak dárců krve, tak i  samotných 
dobrovolníků do našeho centra. S našimi dob-
rovolníky jste se mohli setkat na těchto akcích: 
Mezinárodní den dárců krve, Veletrh zdraví na 
Pevnosti poznání, Noc vědců, Transfuzka point, 
kdy v průběhu měsíce listopadu a prosince naši 

dobrovolníci s vámi malovali na kamínky či vás 
informovali o našem centru v galerii Šantovka 
a zároveň zde probíhal prodej vánočních hvězd 
pro Nadaci Šance Olomouc na podporu hema-
to-ontologicky nemocných dětí, vánoční věnco-
vání a výroba vánočních ozdob na stůl. 



V posledním adventním týdnu nás potěšila hu-
dební skupina Sboru Bratrské jednoty baptistů 
v Olomouci (Lípa Olomouc / BaptistéOlomouc.
cz) – Křesťané, která se rozhodla podpořit naše 
zdravotníky a dvakrát zazpívala v areálu FNOL 
(před budovou Y a  na Oddělení urgentního 
příjmu) písně, které mají rádi a jsou nám všem 
nějakým způsobem blízké. Naši zdravotníci 
a  pacienti si tak mohli poslechnout písně Bůh 
se sklonil k nám, Z Betléma se ozývá, Půlnoční, 
Mou dobrou zprávu a na závěr vystoupení za-
zněla i píseň Narodil se Kristus pán. 

Ke konci roku 2021 jsme vděčně přijali věcné 
dary od pana Josefa Nováka, který zpříjemnil 
den našim zdravotníkům prostřednictvím 400 
kusů svatebních koláčků, Pivovar Litovel nám 
věnoval nealko pivo pro naše osvěžení a man-
želé Němečkovi obdarovali Dětskou kliniku 
dárky na Vánoce. Všem moc děkujeme za jejich 
podporu a snahu pomáhat. 

Pevně věříme, že rok 2022 již nebude pozname-
nán pandemií covid-19 a budeme moci s paci-
enty trávit daleko více času.



Děkujeme, že děláte dobro s námi. 

Děkujeme, že jdete do toho s námi. 

Děkujeme, že nás podporujete. 



DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
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