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Rok 2020 byl bezesporu specifický v mnoha 
ohledech. Fungování Dobrovolnického centra 
Fakultní nemocnice bylo také - jako mnoho 
jiných oblastí - ovlivněno pandemií COVID-19.

Začátek roku byl plný plánů a nadšení, zejména 
co se týče poskytování canisterapeutických a 
felinoterapeutických aktivit, tvoření na Dětské 
klinice a geriatrických odděleních.

Zbytek roku dobrovolnickým aktivitám, tak jak 
je známe, z důvodu epidemiologické situace 
nepřál. Dobrovolníci za pacienty nemohli 
docházet a věnovat jim svůj čas, což by pacienti 
jistě v této situaci přivítali. Zejména v době, kdy 
za nemocnými nemohly přicházet návštěvy.

Nicméně právě toto náročné období ukázalo 
obrovskou vlnu solidarity a s ní stále přicházející 
nabídka pomoci jak od studentů různých škol a 
fakult, tak i laické veřejnosti.

Po celou dobu trvání epidemie se zapojovaly 
desítky studentů do péče o naše pacienty a 
výpomoci v situacích spojených s nově vzniklou 
epidemiologickou situací.

Stejně tak přicházela nabídka pomoci od laické 
veřejnosti na jakoukoliv pozici od hlídání dětí, 

pomoci v službách a řemeslných profesích po 
nabídku pomoci s péčí o covidové pacienty.

Dobrovolníci našli uplatnění na triage – při 
vstupu do FN Olomouc, infolince odběrového 
místa, v provozu stravování, dopravě. Většina 
dobrovolníků byla přijata na dohodu o pracovní 
činnosti. Takže ve finále nemůžeme hovořit o 
dobrovolnické službě, jak by měla být vnímána.

Věříme, že rok 2021 přinese lepší podmínky, 
atmosféru ve společnosti, ale i nové příležitosti 
a nápady.

Budeme rádi zase s našimi pacienty.

Dobrovolnické centrum 
Fakultní nemocnice Olomouc
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Velkorysým darem ve výši 40 tisíc korun 
podpořilo obchodní centrum Olympia Olomouc 
na konci roku 2020 činnost Dobrovolnického 
centra Fakultní nemocnice Olomouc. 

Poukázky na nákup získali jednotliví 
dobrovolníci, kteří pomáhají různými aktivitami 
dětem, dospělým i seniorům překonat 
hospitalizaci, ale současně díky nim mohlo 
centrum rozšířit svou nabídku o nové knihy, 
hračky, společenské hry nebo výtvarné potřeby 
a křížovky. „S dobrovolníky jsme se dohodli, co 
by bylo nejvíce potřeba pro naši činnost, a to 
jsme díky daru od Olympie pořídili. Větší část 
velkého nákupu tvořily knihy, neboť vytváříme 
knihovničku, z níž budou moci dobrovolníci 
vybírat pro předčítání pacientům. Nezapomněli 
jsme ale ani na děti, pro které máme hračky, 
pastelky, modelínu a další věci. A máme i 
pár dobrot pro naše obrovské pomocníky, 
canisterapeutické pejsky Muffina a Rexe, kteří 
zpříjemňují pobyt především starším pacientům 
na oddělení geriatrie. Za štědrý dar Olympii 
srdečně děkujeme,“ zdůraznila koordinátorka 
dobrovolníků Mgr. Petra Stejskalová.
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