ZPRÁVA O REALIZACI PILOTNÍHO OVĚŘENÍ
č. 1/2021 - 2022
Název dotačního programu: Program podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

01.04.2021 -30.09.2021
Popis realizace pilotního ověření: V současné době probíhá návrat dobrovolníků na kliniky a lůžková oddělení
v rámci FNOL. Původní základnu dobrovolníků, kteří zde působili, se nepodařilo obnovit a bylo tedy nutné oslovit
dobrovolníky nové, vyškolit je a začlenit na jednotlivá pracoviště. Nábor dobrovolníků probíhá prostřednictvím
letáčků, smyček na obrazovkách ve FNOL, umístěných v jednotlivých čekárnách a prostorech v rámci FNOL, dále
pak na facebokových stránkách, instagramu, webových stránkách DC FNOL. Jak probíhá pozvolný návrat
dobrovolníků do FNOL na jednotlivá pracoviště, dochází souběžně i k rozšíření počtu klinik, na kterých dobrovolníci
působí. Opětovný návrat dobrovolníků má za prvotní cíl udržování sociálních vazeb u hospitalizovaných a
dlouhodobě hospitalizovaných pacientů ve FNOL. Dobrovolníci tráví svůj volný čas na jednotlivých odděleních
FNOL a společně s pacienty si povídají, čtou, hrají různé deskové hry, procházejí se na chodbě oddělení za pomoci
chodítek či s pacienty tráví čas venku při vhodném počasí. Dále s pacienty luští křížovky, malují mandaly,
omalovánky pro dospělé. Rovněž si společně procvičují motoriku při skládání Rubikovy kostky, hraní mikáda a
dechového cvičení společně s bublifuky. Jako další cíle jsou naplnění jak linie A a B dle projektu „Efektivizace
nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“. Linie C není ve FNOL realizován.

Informace k Plánu rozvoje dobrovolnické činnosti: Nábor nových dobrovolníků pro DC FNOL, jejich postupné
zaškolení a uvedení na jednotlivá pracoviště, zapojení DC do osvětových akcí pořádaných FNOL, představení
dobrovolnictví na VOŠ zdravotnické – zapojení studentů po výuce do akcí CD. Navázání spolupráce
s KNIHOVNOU MĚSTA OLOMOUCE. Zapojení kamínkářek do výzvy ve FNOL.
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