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DOBROVOLNICTVÍ V MOÚ

Informace pro zájemce o dobrovolnickou činnost

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) má vlastní Dobrovolnický program od roku 2004. Celý projekt je
organizován nemocnicí – od počátečního kontaktu
se zájemci až po psychologické testy i výcvik. Projekt
se uskutečňuje za podpory Ministerstva zdravotnictví
ČR, odboru zdravotně sociálních programů. Je otevřený všem zájemcům, kteří chtějí svůj volný čas věnovat
onkologickým pacientům, a to jak hospitalizovaným,
tak pacientům ošetřovaným v ambulancích ústavu.

Dobrovolník v MOÚ

je člověk, který dosáhl věkové hranice 18 let, má čistý
rejstřík trestů, absolvoval psychologické testy a výcvik

a rozhodl se věnovat zdarma ve svém volném čase energii ve prospěch onkologických pacientů.

Jak mohou být dobrovolníci prospěšní
pro onkologické pacienty

• pacientům dobrovolník přináší sociální a lidský kon-

takt, pomáhá při překonávání sociálních i technických
bariér. Zpříjemní mu pobyt během hospitalizace, motivuje a zapojí ho do dění v nemocnici, aktivizuje jeho
sily a pomáhá při poznávání nového,
• pro rodinné příslušníky je to kontakt s osobou, která je
společníkem pacienta po dobu jejich nepřítomnosti,
• dobrovolník pomáhá v péči o pacienty po lidské
stránce. Práce dobrovolníka není chápána v nemocničním provozu jako náhrada personálu. Dobrovolník
žádným způsobem nezasahuje do zdravotních úkonů, a proto jeho práce není posuzována a srovnávána
s prací personálu.

Pokud uvažujete stát se dobrovolníkem v MOÚ

• zavolejte koordinátorce dobrovolníků na tel. čísle

732 988 387

• napište na emailovou adresu: dobrovolnici @mou.cz

Domluvíte si osobní schůzku, na které budete hovořit o vzájemném očekávání, o možnostech pomoci,
o podmínkách registrace do Dobrovolnického programu MOÚ. Časové možnosti
a den docházky jsou výhradně na rozhodnutí dobrovolníka. Není nutné plnit žádné stanovené počty hodin.
Dobrovolníkům nabízíme
možnost získání certifikátu
po odpracování 100 hodin
dobrovolnické činnosti. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

Tyto materiály jsou určeny výhradně pro osobní potřebu onkologických pacientů a jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon). Rozmnožování, rozšiřování či
jiné užívání těchto materiálů bez písemného souhlasu Masarykova
onkologického ústavu je nepřípustné.

