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Návrh otázek pro koordinátory 1 

 Jak dlouho působíte ve funkci koordinátorky dobrovolnického programu? 

 Znáte modely řízení dobrovolnického programu vypracované MUDr. Ivanou 

Kořínkovou v Praktickém průvodci programu Dobrovolníci v nemocnicích 

(2005)? 

ANO => 

 Kterému z předložených modelů se podle Vás nejvíce podobá řízení Vašeho 

programu? 

 V jakých aspektech jej naplňuje/nenaplňuje? Co z něj přebírá/vypouští? Proč 

myslíte, že jsou přebírány/vypuštěny právě tyto aspekty a ne jiné? 

 Máte osobní zkušenost i s jinými způsoby řízení dobrovolnického programu? 

 V čem spatřujete výhody/nevýhody tohoto způsobu řízení dobrovolnického 

programu oproti dalším způsobům? vzhledem k náročnosti na: 

 získání představitelů nemocnice pro myšlenku dobrovolnictví a zapracování 

dobrovolnického programu do směrnic nemocnice 

 koordinaci jednotlivých postupů mezi nemocnicí a neziskovou organizací 

 financování chodu dobrovolnického programu 

 propagaci dobrovolnického programu 

 získávání dobrovolníků do dobrovolnického programu 

 školení dobrovolníků dobrovolnického programu 

 komunikaci s dobrovolníky dobrovolnického programu a zaměstnanci nemocnice 

 Jste spokojena s tím, jak je řízen Váš dobrovolnický program? Chtěla byste, aby 

se tento způsob řízení změnil? 

 Který ze způsobů řízení, jež znáte, se Vám zdá nejvýhodnější? 

 Který z nich byste doporučila pro začátek těm, kteří teprve přemýšlí nad 

vytvořením dobrovolnického programu v nemocnici? Doporučila byste stejný 

způsob i tam, kde je již program zaběhlý? 
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Dobrovolnický program fungující v prostorách nemocnice – tedy v organizační 

struktuře –  musí vykazovat jisté formální prvky (myslím tím např. administrativu 

programu, nutnost sepsání smluv – s nemocnicí, neziskovou organizací, dobrovolníky, 

zajištění pojištění, nutnost vstupního pohovoru s uchazečem o dobrovolnictví, školení 

dobrovolníků, supervize, ...). Ráda bych se teď zaměřila na tyto formální prvky a na 

jejich vztah k neformálnímu charakteru dobrovolnictví. 

 Jak vnímáte jejich přítomnost v dobrovolnickém programu v nemocnici? Jsou 

podle Vás nutné a vítané? Či jsou podle Vás naopak postradatelné a raději byste 

se jim vyhnula? Proč? Existuje nějaká alternativa, která by je mohla nahradit? 

 Myslíte si, že mají formální prvky spojené s řízením dobrovolnického programu 

nějaký vliv na jednání dobrovolníků, na jejich zájem o program, nadšení v něm 

dále pokračovat – kromě nutného vstupního pohovoru a školení tím myslím i 

např. nutnost označení dobrovolníka na oddělení, dodržování domluvených 

hodin návštěv, zapisování a nahlašování docházky...? Myslíte si, že je tento vliv 

spíše pozitivní nebo negativní? 

 neprospívají formální prvky k lepšímu vymezení kompetencí, práv a povinností 

jednotlivých stran a tak i k většímu pocitu jistoty a svobody dobrovolníka při jeho 

činnosti? 

 neodrazuje formální stránka programu zájem  uchazečů o dobrovolnictví? 

 nenarušují formální prvky spontaneitu a kreativitu dobrovolníků? 

 nemůže vést přítomnost formálních prvků ke snížení nadšení již zapojených 

dobrovolníků a tak i k jejich odchodu z programu? 

 Myslíte si, že je důležité vyrovnávat podíl formálních a neformálních prvků 

v provozu dobrovolnického programu? Proč? Jak se o to snažíte? 

 jak často se osobně setkáváte s již zapojenými dobrovolníky? 

 jak je podporujete v jejich činnosti? 

 pořádáte pro dobrovolníky nějaká neformální setkání s Vámi a s dalšími 

dobrovolníky? 
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Návrh otázek pro koordinátory 2 

 Jak dlouho působíte ve funkci koordinátorky dobrovolnického programu? 

 Znáte modely řízení dobrovolnického programu vypracované MUDr. Ivanou 

Kořínkovou v Praktickém průvodci programu Dobrovolníci v nemocnicích 

(2005)? 

NE => 

 Jak je organizován Váš dobrovolnický program? 

 podílí se na řízení Vašeho programu nějaká nezisková organizace? 

 jak velký je její podíl na řízení programu? na čem se podílí v rámci organizování a 

řízení programu? 

 jak velký je podíl nemocnice na řízení programu? na čem se podílí v rámci 

organizování a řízení programu? 

 jak probíhá koordinace postupů mezi nemocnicí a neziskovou organizací? 

 jak jsou do programu získáváni dobrovolníci? 

 jak a kým jsou dobrovolníci školeni? 

 jak a kým je program financován? 

 jak a kým je program propagován? 

 Jaké další způsoby řízení dobrovolnického programu v nemocnicích znáte? Máte 

s nimi osobní zkušenost? 

 V čem spatřujete výhody/nevýhody tohoto způsobu řízení dobrovolnického 

programu oproti dalším způsobům? vzhledem k náročnosti na: 

 získání představitelů nemocnice pro myšlenku dobrovolnictví a zapracování 

dobrovolnického programu do směrnic nemocnice 

 koordinaci jednotlivých postupů mezi nemocnicí a neziskovou organizací 

 financování chodu dobrovolnického programu 

 propagaci dobrovolnického programu 

 získávání dobrovolníků do dobrovolnického programu 

 školení dobrovolníků dobrovolnického programu 

 komunikaci s dobrovolníky dobrovolnického programu a zaměstnanci nemocnice 

 Jste spokojena s tím, jak je řízen Váš dobrovolnický program? Chtěla byste, aby 

se tento způsob řízení změnil? 
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 Který ze způsobů řízení, jež znáte, se Vám zdá nejvýhodnější? 

 Který z nich byste doporučila pro začátek těm, kteří teprve přemýšlí nad 

vytvořením dobrovolnického programu v nemocnici? Doporučila byste stejný 

způsob i tam, kde je již program zaběhlý? 

Dobrovolnický program fungující v prostorách nemocnice – tedy v organizační 

struktuře –  musí vykazovat jisté formální prvky (myslím tím např. administrativu 

programu, nutnost sepsání smluv – s nemocnicí, neziskovou organizací, dobrovolníky, 

zajištění pojištění, nutnost vstupního pohovoru s uchazečem o dobrovolnictví, školení 

dobrovolníků, supervize, ...). Ráda bych se teď zaměřila na tyto formální prvky a na 

jejich vztah k neformálnímu charakteru dobrovolnictví. 

 Jak vnímáte jejich přítomnost v dobrovolnickém programu v nemocnici? Jsou 

podle Vás nutné a vítané? Či jsou podle Vás naopak postradatelné a raději byste 

se jim vyhnula? Proč? Existuje nějaká alternativa, která by je mohla nahradit? 

 Myslíte si, že mají formální prvky spojené s řízením dobrovolnického programu 

nějaký vliv na jednání dobrovolníků, na jejich zájem o program, nadšení v něm 

dále pokračovat – kromě nutného vstupního pohovoru a školení tím myslím i 

např. nutnost označení dobrovolníka na oddělení, dodržování domluvených 

hodin návštěv, zapisování a nahlašování docházky...? Myslíte si, že je tento vliv 

spíše pozitivní nebo negativní? 

 neprospívají formální prvky k lepšímu vymezení kompetencí, práv a povinností 

jednotlivých stran a tak i k většímu pocitu jistoty a svobody dobrovolníka při jeho 

činnosti? 

 neodrazuje formální stránka programu zájem  uchazečů o dobrovolnictví? 

 nenarušují formální prvky spontaneitu a kreativitu dobrovolníků? 

 nemůže vést přítomnost formálních prvků ke snížení nadšení již zapojených 

dobrovolníků a tak i k jejich odchodu z programu? 

 Myslíte si, že je důležité vyrovnávat podíl formálních a neformálních prvků 

v provozu dobrovolnického programu? Proč? Jak se o to snažíte? 

 jak často se osobně setkáváte s již zapojenými dobrovolníky? 

 jak je podporujete v jejich činnosti? 

 pořádáte pro dobrovolníky nějaká neformální setkání s Vámi a s dalšími 

dobrovolníky? 
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Rozhovor 1 – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

Rozhovor se uskutečnil 13. dubna 2012 v 13:00 hodin v kanceláři 

dobrovolnického programu v areálu Vinohradské nemocnice. Informátorkou byla 

koordinátorka zdejšího dobrovolnického programu, jež působí v této funkci třetím 

rokem. 

 Jak dlouho působíte ve funkci koordinátorky dobrovolnického programu? 

Třetím rokem. Délka pracovního 

poměru 

 

 Takže je to tady rozběhlé od roku 2009? 

2009 ne, až od roku 2010. Ten rok jsme 

připravovali podklady, já jsem se účastnila 

různých školení a stáží, abych se na tu funkci 

připravila.  

Délka fungování 

programu, proces 

zavádění programu 

 

 Znáte modely řízení dobrovolnického programu vypracované MUDr. Ivanou 

Kořínkovou v Praktickém průvodci programu Dobrovolníci v nemocnicích 

(2005)? 

ANO => 

Samozřejmě. Znalost modelů 

řízení 

 

 Kterému z těch modelů se podle Vás nejvíce podobá způsob řízení Vašeho 

programu? 

Jsme v nemocnici, jsme její součástí a 

intenzivně i třeba na vzhledu toho programu 

spolupracujeme s managementem nemocnice. 

Součást nemocnice, 

intenzivní spolupráce 

s nemocnicí 

 

 A spolupráce s neziskovkou, třeba Lékořicí...? 

K tomu jsme se nakonec rozhodli přistoupit 

z finančních důvodu. Asi víte sama, že 

příspěvková organizace je v možnostech 

dotační podpory značně omezená, zatímco 

nezisková organizace může o podporu žádat 

například u subjektů, které jí ji spíš poskytnou, 

jako je třeba Ministerstvo zdravotnictví nebo 

Ministerstvo vnitra. To se týká právě 

Ministerstva vnitra, které podporuje chod 

dobrovolnického programu, což bylo pro nás 

hodně důležité. 

Smluvní spolupráce s 

NNO,finanční 

podpora skrze NNO, 

finance od MZ ČR, 

finance od MV ČR, 

důležitost financí od 

MV ČR 
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 Takže hlavně z toho finančního hlediska? 

To nebylo jen z finančních důvodů, ale také 

z toho důvodu, že jsem neměla s touto pozicí 

zkušenosti, takže pro mě bylo důležité moci 

sdílet jejich know-how, podporu, pomoc, kterou 

mi kolegyně z Lékořice v hojné míře 

poskytovaly a poskytují nadále. Nedokážu si 

představit, že bych v tomhle tady byla úplně 

sama bez nějaké podpory. 

Smluvní spolupráce 

s NNO, chybí 

know-how, finanční 

podpora skrze 

NNO, získání 

know-how, pomoc 

v rozvoji programu, 

Zvláště na 

začátku velice 

vítaná pomoc 

od zkušené 

organizace, 

sami nemají 

zkušenosti. 

 A myslíte si, že co se týče propagace dobrovolnického programu je lepší 

spolupracovat s neziskovou organizací, že k Vám tak mohou jít dobrovolníci i 

z jejich strany? 

Určitě to tak funguje lépe, ale zároveň máme 

spoustu dobrovolníků, kteří chtějí být přímo 

tady v nemocnici, našli si to na stránkách. Ale 

Lékořice je v tomto směru ohromná posila a 

pomoc. 

Výhodnost 

zvoleného způsobu 

řízení, smluvní 

spolupráce s NNO, 

propagace NNO 

 

 A školení, získávání dobrovolníků, to probíhá přímo tady, nebo zase ve spojení 

s Lékořicí? 

Školení probíhají v Krči, tady probíhá až to 

doškolení. Dobrovolník přijde, absolvuje tři 

návštěvy nanečisto, aby si vybral oddělení, na 

kterém chce působit a tady pak má doškolení 

přímo na to konkrétní oddělení, aby rozuměl 

například bariérovým pomůckám atd. 

Smluvní spolupráce s 

NNO, formální 

prvky - získávání 

dobrovolníků, péče o 

dobrovolníky, 

nastavení spolupráce 

s NNO 

 

 A supervize jsou vedené tady z nemocnice, nebo z neziskovky, z Lékořice? 

Supervizorku máme z Lékořice. Formální prvky - 

supervize, smluvní 

spolupráce s NNO, 

péče o dobrovolníky 

 

 Chtěli byste, když už tady máte ten program zaběhlý, máte to know-how, přejít 

přímo a jen pod nemocnici, bez té spolupráce s neziskovkou, nebo Vám naopak 

více vyhovuje tato spolupráce s Lékořicí? 

Takhle, aby v tom bylo jasno, já jsem 

zaměstnanec nemocnice, ne zaměstnanec 

Lékořice. My s nimi máme externí spolupráci, 

která nám pomáhá udržet program v chodu, 

udržet ho aktivní, protože si dokážu představit, 

že když by člověk byl sám, jako jsem tady já, tak 

pak podle mě nemusí mít tendenci posouvat ten 

program dál a když posouvat, tak kam? Jestli 

mít víc dobrovolníků, tak budeme mít víc 

dobrovolníků... ale myslím, že je vždycky 

Koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice, smluvní 

spolupráce s NNO, 

pomoc v rozvoji 

programu, inspirace, 

spolupráce programů 
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důležité sdílet informace, vědět o těch trendech, 

kam se dobrovolnictví ještě může posouvat a 

vzhledem k tomu, že v Thomayerově nemocnici, 

kde Lékořice kmenově sídlí, má ten program 

poměrně značnou podporu, tak člověk vidí, jak 

to může fungovat, je to směr, inspirace, co by 

v této oblasti šlo a nešlo ještě udělat. Najednou 

přemýšlíme v úplně jiných souvislostech, takže 

to je na tom pro mě osobně to nejdůležitější. 

 Kdo byl tady tím hlavním hybatelem při zavádění dobrovolnického programu? 

Nemocnice, nebo Lékořice? 

Těžko říct, kdo byl tím hlavním hybatelem. Byly 

osloveny dvě vrchní sestry a jelikož se vidělo, že 

není možné dělat agendu spojenou s vedením 

programu nad rámec jejich pracovního úvazku 

a vzhledem k tomu, že jsem byla s paní 

náměstkyní v kontaktu, zajímala jsem se o 

možnosti podpory pacientů, jejich příbuzných, 

tak mě požádala, jestli bych jim s tím 

nepomohla, nabídla mi tuto pracovní pozici a ta 

mi zůstala. Myslím, že těch hybatelů bylo víc, že 

se to všechno dobře sešlo. 

Zájem ze strany 

nemocnice, 

důležitost 

koordinátora 

 

 Když Lékořice byla u toho... 

Lékořice u toho hned tak úplně nebyla. Já jsem 

tam šla na stáž a v době, kdy jsme vybírali 

kliniky, kde se bude dobrovolnický program 

realizovat (záměrem bylo podpořit dlouhodobě 

nemocné pacienty), se mně to v Lékořici natolik 

líbilo, že jsem si říkala, že by pro mě bylo 

velkou motivací a velkou ctí být jejich kolegyně 

a postupně se to i takhle podařilo. Takže jsme 

se tak vzájemně vybraly a dobře to funguje. Je 

to výborné i v tom, jestli jste se s tím někdy 

setkala, když člověk dosáhne nějaké pozice, 

dostane se do takové profesní slepoty, je 

přesvědčený, že jen to, jak to dělá on, je dobré a 

nevidí možnosti, jak to dělat jinak a právě díky 

kontaktu s kolegyněmi z Lékořice mám ty nové 

možnosti pořád před očima, můžeme si o nich 

povídat, můžeme o nich přemýšlet a to je podle 

mě pro rozvoj programu hrozně důležité, že 

nestagnuje. 

Smluvní spolupráce 

s NNO, pomoc 

v rozvoji programu, 

inspirace 

Kontakt s 

NNO 

umožňuje 

zprostředkovat 

inspiraci, nové 

nápady, a tak 

zamezit 

případné 

stagnaci 

programu. 

 A co se týče podpory ze strany nemocnice, myslíte si, že je dostatečná – ať už 

finančně, nebo materiálně? 

To asi záleží na úhlu pohledu... Je složité na to   
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odpovědět, spíše byste se mohla zeptat jich, jak 

to vnímají. Z mé strany bych to přirovnala třeba 

k situaci, kdy se před padesáti lety začali lidé 

léčit antibiotiky a i do té doby se nějak žilo. To 

je stejné i s dobrovolnictvím, i bez něj se 

nemocnice obejde, ale zároveň je dobré, když 

funguje. 

 A když přijdete s něčím novým, vychází Vám v tom vstříc, podrží Vás...? 

Myslím, že co by se týkalo rozšiřování 

programu, tak tam by nás samozřejmě 

podpořili. Musím říct, že mám obrovské štěstí 

na spolupracovnice odsud z nemocnice i na 

zdravotníky, kteří to velice vítají, třeba na 

onkologii jsme byli dokonce pozváni z jejich 

strany, že měli oni zájem o naše služby, slyšeli, 

že to dobře funguje. Takže i v tomto směru jsem 

ráda, že to personál tak kladně hodnotí. Máme 

teda perfektní dobrovolníky, je třeba zmínit, že 

to není práce pro každého. V tomhle nevnímám 

žádné omezení. Samozřejmě, že člověk vidí 

směr, kam by se ten program mohl posouvat, 

ale zároveň si uvědomuju současnou finanční 

situaci, priority nemocnice. Já jsem původní 

profesí zdravotník, takže k tomu mám poměrně 

racionální přístup. Jsem ráda, že to funguje, 

vidím ten přínos a pokud by se otevřely nějaké 

další cesty, tak by to bylo príma, ale zároveň si 

nemyslím, že tak, jak to je teď, je to špatné. 

Psychická podpora 

nemocnicí, zájem ze 

strany nemocnice, 

proces rozvoje 

programu, vliv krize 

ve zdravotnictví na 

financování programu 

 

 Takže se Vám stává, že se teď na Vás obrací i samotné ty kliniky, že chtějí u 

sebe dobrovolníky, jak jste zmínila onkologii? 

Obrátila se jedna, ale myslím si, že je také 

potřeba vnímat tu dobu. Já nevím, jestli jste se 

třeba zajímalo o současnou sociálně politickou 

situaci, ono to není úplně jednoduché a 

samozřejmě se to promítá i do nastavení těch 

pracovníků. 

Zájem ze strany 

nemocnice 

 

 Ale je určitě dobře, když Vás i zaměstnanci nemocnice podporují v té činnosti, 

když podporují myšlenku dobrovolnického programu... 

Já si myslím, že by ani nemělo smysl snažit se 

ten program zavést na kliniku, kde by byli 

zaměstnanci proti, protože aby to fungovalo, 

tak je důležitá souhra všech složek, bez toho to 

nejde. Když si představíte, že byste jako 

dobrovolnice někam chodila a někdo se tam na 

vás divně tvářil a měl třeba nevhodné 

Zájem ze strany 

nemocnice 

Program lze 

rozjet jen 

tam, kde jej 

podporují 

zaměstnanci. 
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poznámky, tak jak dlouho byste to vydržela? To 

by opravdu nemělo cenu. 

 Ono je možná jednodušší prosadit tu myšlenku tam, kde je pro ni ten nižší 

personál, kde iniciativa přijde zdola a pak se to snažit prosadit výš... 

Já mám teda výborný kontakt s vrchními 

sestrami. Když se na tom dobrovolnictví 

domluvíme, tak to konzultujeme samozřejmě 

s managementem, vedením té kliniky, s lékaři, 

jak by to vnímali, ale to hlavní jde většinou přes 

sestřičky a musím říct, že ty jsou teda skvělé. 

Děláme pro ně semináře, kde jim tu myšlenku 

dobrovolnictví přednesu, oni se hodně 

doptávají, protože ta představa, co všechno by 

mohl dobrovolník dělat, je mnohdy širší než to, 

co dobrovolník opravdu ze zákona může dělat. 

Nemůže se plést zdravotníkům do práce - to 

někdo třeba tak úplně neocení, že když ten 

dobrovolník chodí na oddělení a mohl by jim s 

něčím pomoct, třeba krmit, tak že to dělat 

nemůže, takže si to hned na začátku 

vysvětlujeme, protože je to důležité. Mohlo by 

se pak třeba stát, že některý dobrovolník je o 

nějakou službu požádán a dostává se do 

nepříjemné situace, že to musí odmítnout, 

protože by to bylo hrubé porušení stanovených 

podmínek. 

Dobrá komunikace, 

intenzivní 

spolupráce 

s nemocnicí, 

nastavení 

spolupráce s 

nemocnicí, formální 

prvky: řád; 

dodržování řádu, 

důležitost 

formálních prvků: 

vyjasnění hranic 

Důležité 

vyjasnit si 

hned na 

začátku 

hranice, 

funkce, aby se 

předešlo 

problémům či 

trapným 

situacím. 

 Takže nějaká propagace dobrovolnického programu uvnitř nemocnice, alespoň 

na úrovni těch seminářů, tady probíhá? 

Vždycky když se ten program zavádí, tak jsou 

na klinice 3 až 5 seminářů pro personál, aby 

měli možnost se jich zúčastnit vzhledem k tomu, 

že pracují většinou na směny. Pak máme 

informace na webových stránkách nemocnice, 

na stránkách Lékořice, na každé klinice, kde 

program probíhá, máme nástěnky, v jídelně, ve 

vestibulu je velká nástěnka a jako další možnost 

k propagaci toho programu – před měsícem 

jsem byla na schůzi vrchních sester, takže i tam 

jsem o tom mluvila. Takže v rámci možností se 

pořád snažíme něco dělat, aby se o tom 

programu vědělo. 

Propagace uvnitř 

nemocnice, 

prostředky 

propagace, 

propagace 

nemocnicí, 

propagace NNO 

 

 A kdybyste mohla zhodnotit, jaký způsob řízení je nejlepší pro začínající 

program v nemocnicích, je lepší ta spolupráce s neziskovku, nebo rovnou přímo 

sami působit v nemocnici? 

Aby nevznikl dojem, že je tady neziskovka, která Smluvní spolupráce s  
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zařizuje věci pro nemocnici, to tak není. To 

možná mate tím, že jsme se jako nemocnice 

s Lékořicí zavázali smlouvou, ale já jsem 

zaměstnanec nemocnice a to byla také 

podmínka Lékořice, aby koordinátor byl 

zaměstnanec nemocnice. 

NNO, neintenzivní 

angažovanost NNO, 

koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice, 

důležitost 

koordinátora = 

zaměstnance 

nemocnice 

 Já vím, že i koordinátoři z Thomayerky jsou zaměstnanci nemocnice, jen jsem 

měla dojem, že ve srovnání s vaším programem se Lékořice přece jenom 

v Thomayerce angažuje víc, než tady, že ten podíl je tam větší... 

Určitě, ale také to záleží na tom, že 

v Thomayerce funguje ten program už delší 

dobu. Já si myslím, že perspektiva určitého 

rozvoje tady je, akorát to asi nepůjde tak 

rychle. 

Délka fungování 

programu, proces 

rozvoje programu 

 

 Ještě jsem někde četla, že vy kromě Lékořice spolupracujete ještě s jednou 

neziskovkou, s Amelií, která se přímo zaměřuje na onkologicky nemocné. 

My jsme se zavázali ke spolupráci s touto 

organizací, protože onkologie je hodně 

specifická. Ta nemoc sama o sobě je těžká, 

máme mladé pacienty, často tam jsou 

opakovaně, mají recidivu, takže si asi dovedete 

představit, jak by takový pacient reagoval na 

otázku: Jak se máte? nebo: To bude v pohodě. 

Proto je potřeba už na začátku jasně nastavit, 

jak by ta komunikace rozhodně probíhat 

neměla. Na tu onkologii mohou opravdu jen 

velmi zralí dobrovolníci, aby měli k tomu 

prostředí respekt a to se nám opravdu velmi 

povedlo. Chodí tam skvělí lidé, jsem na ně 

pyšná, protože to školení je náročné, je to 

několikadenní.... 

Smluvní spolupráce s 

NNO 

 

 A to školení vede Amelie? 

Ano, to oni plně zajišťují. Sama jsem se toho 

zúčastnila, abych věděla, do čeho ten člověk 

jde a s tou úrovní jsem byla velmi spokojená, 

protože si myslím, že se snaží postihnout 

všechny situace, do kterých se dobrovolník 

může dostat. Probíhá to v onkologickém 

ústavu Na Pleši, takže i to prostředí je s tím 

problémem v souladu a i co dobrovolníci sami 

říkají, jak to hodnotí, tak jim to prý hodně 

pomohlo. Ale tam se nám hlásili velmi 

specifičtí dobrovolníci, takoví opravdu 

Péče o dobrovolníky, 

formální prvky: 

získávání 

dobrovolníků; 

důležitost formálních 

prvků: výběr 

vhodného uchazeče, 

dostatečná příprava 

dobrovolníka 

Absolvování 

školení je 

velice důležité 

pro přípravu 

na činnost 

dobrovolníka. 
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zakotvení, lidští, neuvěřitelně zralí. Tam je 

taky podmínka minimálně ročního působení 

dobrovolníka na jiné klinice, kde se zaběhnou, 

zaškolí. 

 A ten výběr dobrovolníků závisí na Amelii, nebo na Vás? 

To jsou naši dobrovolníci, kteří tu už fungují 

minimálně rok, kterým to nabídneme. Máme 

přestupy z dětských popálenin, z léčebny 

dlouhodobě nemocných a neurologie. 

Nastavení spolupráce 

s NNO, formální 

prvky: získávání 

dobrovolníků 

 

 Takže to jsou dobrovolníci odsud, kteří pak jdou na školení a zase se vrátí zpět 

do nemocnice, jen tedy s tím rozdílem, že jdou na jinou kliniku... A výběr 

dobrovolníků, kteří jsou školeni v Lékořici, to závisí na Vás nebo na 

pracovnících v Lékořici? 

Sem si vybírám dobrovolníky já, ale ono to 

dost záleží i na těch zájemcích. Ten prvotní 

zájem bývá značný, ale těch, kdo to školení 

absolvují je méně, těch, kdo se pak ozve je ještě 

méně a těch, kdo opravdu nastoupí, je 

minimum, ale alespoň vím, že jsou spolehliví. A 

že by docházelo k nějakým přesunům, tak to se 

nám ještě nestalo a i kdyby, tak bych s ním 

stejně dodatečně nějaký pohovor ještě udělala. 

V tomhle směru si každý děláme to svoje, kdo 

chce chodit sem, tak jde ke mně, kdo se hlásí 

do Thomayerovy nemocnice, tak tam s ním ten 

pohovor dělají kolegyně z Lékořice. 

Nastavení spolupráce 

s NNO, formální 

prvky: získávání 

dobrovolníků; 

důležitost formálních 

prvků: výběr 

vhodného uchazeče 

 

 Teď bych se chtěla zaměřit na takové formální prvky, co jsou spojené 

s dobrovolnickým programem. V nemocnici, v nějaké organizační struktuře, 

musí člověk dodržovat určitá formální pravidla, ať je to sepisování různých 

smluv, pojištění, absolvování vstupního pohovoru, povinných supervizí a 

podobně. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že jsou tyto formální prvky pro 

fungování dobrovolnického  programu důležité, nutné a nebo naopak trochu 

postradatelné? 

Z mého pohledu jsou samozřejmě nutné, ale 

záleží na tom, nakolik je mé hledisko 

objektivní, protože já primárně vycházím ze 

zdravotnického prostředí. Ale určitou pečlivost, 

potřebu mít ty věci pošetřené a přitom 

vyjasněné, aby bylo oběma stranám hned na 

začátku jasné, kde jsou ty hranice, to považuju 

za klíčovou věc.  

Důležitost formálních 

prvků: vyjasnění 

hranic 
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 Stalo se Vám někdy, že by tyto formální prvky mohly činnost nebo zájem 

nějakého dobrovolníka ovlivnit, nebo ho dokonce od toho odradit? 

Stalo. Stává se mi to u věřících, kteří mají 

potřebu nějak misijně působit. To se tady 

nesetkává s nějakou  dobrou odezvou, oni mají 

představu, že by třeba docházely na LDN a tam 

lidem vysvětlovali, jak se ty věci mají, aby měli 

ještě čas přestoupit na pravou víru a podobně, 

takže to je odradí. Stává se mi to u lidí 

z různých léčitelských kurzů, kteří by chtěli 

praktikovat třeba s reiki, chtěli by za těžce 

nemocnými, aby si mohli vyzkoušet, jestli to 

funguje, nebo ne, tak to samozřejmě taky nejde. 

Naštěstí ale přichází takoví zájemci jen zřídka. 

Stalo se mi to u některých dobrovolníků, kteří 

už měli nějakou zkušenost, ale byla to jiná 

forma dobrovolné práce (třeba docházeli do 

rodin, nebo někam doprovázeli svého svěřence, 

fyzicky se o něj starali), tak je to pro ně hůř 

pochopitelné, že tady to nejde a tam to šlo. 

Měla jsem tu paní, která mi to hodně vyčítala, 

viděla v mé osobě tu překážku, kvůli které to 

nemůže dělat... Je to složité. Samozřejmě to 

chápu, ale v takovém případě je lepší, když si 

najdou takový program, kde jim ta pravidla 

budou sedět. To si může každý vybrat. 

Důležitost formálních 

prvků: výběr 

vhodného uchazeče, 

formální prvky: řád, 

přizpůsobení se řádu 

 

 Když někdo chce do programu v nemocnici, tak mu musí být hned jasné, že tady 

platí určitá pravidla, která on musí dodržovat a plnit... 

Ano. Já si myslím, že je to správné, protože 

někdo to může mít nastavené tak, že chce 

pomáhat a opravdu je ochoten pomáhat ve 

velké šíři a mohl by se pak cítit zklamán, že se 

to tady nedá realizovat. Takže považuju za 

správné o tom dopředu ty lidi informovat. Já 

jim na konci pohovoru vždycky říkám, že takhle 

to je, takhle to tady funguje a ať se rozmyslí, 

jestli to chtějí dělat nebo ne. 

Formální prvky: řád, 

přizpůsobení se řádu, 

dodržování řádu 

 

 To jsem slyšela od jedné holčiny takový názor, že když je to dobrovolné, tak 

přece záleží na mě, kdy tam půjdu, a co tam budu dělat... 

No, to tak není, tady se prostě musí podřídit 

určitému řádu a když by se jim to tak nelíbilo, 

tak ať jdou jinam, kde to bude korespondovat 

s jejich očekáváními, protože je zbytečné, aby 

dělali něco, v čem se nebudou cítit dobře... 

Považuju za nejdůležitější, aby nám oběma 

bylo jasné, co od toho čekáme, co já čekám od 

Přizpůsobení se řádu, 

důležitost formálních 

prvků: vyjasnění 

hranic 
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chování toho dobrovolníka a co on čeká, že mu 

to přinese a pak si myslím, že to může 

fungovat. 

 Možná v tomhle pohledu by mohl dobrovolník ty formální prvky, vymezení, co 

dobrovolník může a nemůže, vnímat i pozitivně, že má vyjasněno, co smí a 

naopak nesmí, co se může stát a nepřichází tam s nějakou nejistotou...? 

Třeba na začátku bývají ti dobrovolníci takoví 

rozběhnutí a myslím si, že i pro ty zdravotníky 

je důležité, aby věděli, co ten dobrovolník smí 

a nesmí, protože stačí když jeden povolí a pak 

se to může sesypat: Ta dobrovolnice v pondělí 

to udělala, tak vy byste taky mohla... a to už se 

pak složitě drží pohromadě. Chápu, že pro tu 

dobrovolnici to není problém, že když má 

doma dvě děti, tak pro ni není problém 

nakrmit jedno malé dítě, na které zrovna nemá 

jeho maminka čas. Ale je potom velice složité 

držet zase ty hranice. Proto si myslím, že je 

potřeba na to dbát a líbí se mi, že když ti 

mladší něco takového třeba na supervizích 

utrousí, tak už je ti zkušenější okřikují a 

vysvětlují jim, že takhle to opravdu nejde. 

Důležitost formálních 

prvků: vyjasnění 

hranic, nebezpečí 

zmatku; dodržování 

řádu  

Nutnost 

dodržovat 

hranice, při 

jednom 

překročení 

hrozí 

nebezpečí 

jejich dalšího 

neudržení. 

 A ještě by mě zajímalo, myslíte si, že je důležité vyrovnávat podíl těch formalit, 

co musí dobrovolníci dodržovat a vyplňovat s takovou tou neformální stránkou 

dobrovolnictví? 

A co do té neformální stránky počítáte?   

 Nějaký osobní kontakt s Vámi, oceňování, poděkování, takové věci na víc, co 

záleží na vás, je to z vaší iniciativy... 

Já nevím, to bych mluvila za ty lidi... 

Samozřejmě pro ně něco pořádáme... 

  

 Myslíte si, že by dobrovolnický program mohl fungovat jen na základě té 

formální stránky, jestli by se nemohlo stát, že by se z toho dobrovolnického 

programu, nebo centra, nemohla stát jen nějaká firma, organizace, kam lidi 

chodí jako do zaměstnání? 

Já si myslím, že to nejde, protože kdyby to byla 

povinnost, tak by to už nebylo dobrovolnictví, 

ale závazek... Na to se složitě odpovídá. Já si 

myslím, že podnik dělají lidi a samozřejmě 

nějaký společný směr. Ale myslím si, že bez 

osobního kontaktu, bez toho něčeho navíc, co 

ty dobrovolníky taky motivuje, by to nemohlo 

fungovat. 

Vyrovnávání 

formálních a 

neformálních prvků, 

neformální prvky: 

osobní kontakt, 

důležitost 

neformálních prvků: 

motivace 

dobrovolníků 
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 Že to podporuje motivaci dobrovolníků? 

Určitě a hlavně tady se sešli opravdu výjimeční 

lidi, kteří jsou pro mě a tu mou práci i velkou 

podporou, jsou fantastičtí. Když je nějaká akce, 

nebo když byl vloni Evropský rok dobrovolníků 

a řeklo se, že bude nějaká prezentace v muzeu 

hudby, tak oni sami, protože jsem tehdy 

nemohla, byli schopni to zařídit, zorganizovat, 

všechno běželo, namluvili spot do radia. Takže 

musím opravdu říct, že to není jen o podpoře 

dobrovolníků od organizace, ale i oni sami jsou 

pro organizaci ohromnou vzpruhou a 

povzbuzením. 

Důležitost 

neformálních prvků: 

motivace 

dobrovolníků, 

motivace 

koordinátorů, 

neformální prvky: 

akce dobrovolníků 

Motivace 

dobrovolníků 

X motivace 

koordinátorů 

dále 

pokračovat v 

činnosti. 

 A kolik tady funguje dobrovolníků? 

28. Počet dobrovolníků  

 Takže se u Vás asi i mohou mezi sebou ti dobrovolníci navzájem znát? 

Ano, my jsme totiž před 3 roky, když jsme ten 

program designovali, přemýšleli, jakou cestou 

jít. Jestli mít hodně dobrovolníků nebo spíš 

méně a udělali jsme takové rozhodnutí, že jsme 

vybrali takové kliniky, kde jsou takoví těžší 

pacienti, kde je ta práce složitější a myslím si, 

že je i dobře, když je jich takhle méně, je to 

takový jiný typ. Určitě je to i dané mými 

omezenými časovými možnostmi, věřím, že by 

se dalo dělat mnohem víc, ale jak říkám, mám 

ještě jedno zaměstnání a to maximum, co člověk 

může, do toho vloží. 

Proces zavádění 

programu, počet 

dobrovolníků, 

spokojenost se 

současným 

způsobem řízení 

Vztah mezi 

počtem 

dobrovolníků 

a intenzitou a 

formou 

s nimi 

udržovaného 

vztahu. 

 Mně se líbí, že když je těch dobrovolníků takhle méně, tak že se znají, že mohou 

společně třeba něco podniknout. 

Oni jsou v tomhle směru opravdu úžasní. 

Zformovalo se tady takové tvrdé jádro, to jsou 

ti, co přišli nejdřív a dali se dohromady a 

dokonce tlačí na mě, abych byla aktivnější, co 

se týče těch venkovních akcí, vnější propagace. 

Dokonce jsem se teď i domluvila se dvěma 

dobrovolníky, že by o tom chodili přednášet, 

protože cítí, že by to rádi dělali. Jednoho jsem 

požádala jestli by přednášel studentům na 

Filosofické fakultě o tom, jaké je to být 

dobrovolník a on se toho zhostil úplně 

perfektně. Jedna dobrovolnice, protože její děti 

chodí na Základní školu Olešská, požádala 

v družině paní učitelky jestli by pro seniory na 

Vánoce a na Velikonoce neudělali nějaká 

Neformální prvky: 

nápady dobrovolníků 

na nové možnosti, 

akce dobrovolníků 
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přáníčka, tak oni udělali na Vánoce taková 

krásná přáníčka, takové malé dárečky, upekly 

perníčky... 

 A to byl její nápad? 

To byl její nápad a já to opravdu velmi 

oceňuji a jsem moc ráda, že tady takové lidi 

mám, protože to samozřejmě posouvá ten 

program dál.  

Neformální prvky: 

nápady dobrovolníků 

na nové možnosti, 

akce dobrovolníků; 

důležitost 

neformálních prvků: 

motivace 

koordinátorů; proces 

rozvoje programu 

Iniciativa 

dobrovolnice 

(zvýšení 

motivace 

koordinátora) 

X iniciativa 

organizace. 

 Probíhají tady nějaká setkání vyššího managementu nemocnice s dobrovolníky? 

Ano, jednou ročně probíhá takové oceňování, 

kdy tam přijde i pan ředitel, dá jim květiny 

potřese jim rukou a poděkuje jim za jejich 

činnost... Ale řada našich dobrovolníků je 

velmi skromná a ani se těchto akcí neúčastní. 

Neformální prvky: 

akce organizace, 

poděkování 
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Rozhovor 2 - Fakultní nemocnice v Motole 

Rozhovor se uskutečnil 28. března 2012 v 11:00 hodin v kanceláři 

Dobrovolnického centra v areálu Motolské nemocnice. Informátorkou byla manažerka 

zdejšího dobrovolnického programu, jež působila ve funkci koordinátorky pět let. 

 Jak dlouho působíte ve funkci koordinátorky dobrovolnického programu? 

Tam je taková malá změna, my jsme se 

v minulém roce trochu personálně rozrostli, 

takže jsem teď manažerka dobrovolnického 

programu, ale jinak jsem v té funkci už pátý 

rok, od roku 2007. 

Délka pracovního 

poměru 

 

 Znáte modely řízení dobrovolnického programu vypracované MUDr. Ivanou 

Kořínkovou v Praktickém průvodci programu Dobrovolníci v nemocnicích 

(2005)? 

ANO => 

Znám, teda jestli myslíte ty základní modely, co 

jsou v té publikaci. 

Znalost modelů 

řízení, znalost 

publikace 

 

 Ano. Mě by zajímalo, kterému z předložených modelů se podle Vás nejvíce 

podobá řízení Vašeho programu? 

My máme jednoznačně ten interní, ten vnitřní 

model, kdy jsou koordinátoři přímo 

zaměstnanci nemocnice. Jako dobrovolnické 

centrum jsme součástí nemocnice, jsme v jejím 

nitru. Tenhle způsob se mi líbí nejvíc a chtěli 

bychom v něm určitě pokračovat. Ale vždycky 

to takhle v Motole nebylo. 

Interní model, 

koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice, součást 

nemocnice, 

spokojenost se 

současným způsobem 

řízení, zkušenost 

s jinými způsoby 

řízení 

 

 Takže máte zkušenosti i s jinými způsoby řízení dobrovolnického programu? 

Máme zkušenosti i s jinými způsoby. Já se 

přiznám, že to mám zprostředkovaně, přímo 

jsem to nezažila, protože takhle, že je 

dobrovolnické centrum součástí motolské 

nemocnice, to už funguje od roku 2004-2005. 

Ale předtím měla dobrovolníky na starost 

jedna nezisková organizace Klub 

interaktivního domu, který měl s Motolskou 

nemocnicí smlouvu, dodával dobrovolníky a 

Zkušenost s jinými 

způsoby řízení, 

nepřímá zkušenost, 

součást nemocnice, 

délka fungování 

daného způsobu 

řízení, smluvní 

spolupráce s NNO, 

nastavení spolupráce 
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patřily k němu i koordinátorky dobrovolníků. s nemocnicí, 

intenzivní 

angažovanost NNO, 

péče o dobrovolníky, 

koordinátor = 

zaměstnanec NNO 

 Takže koordinátorky byly zaměstnankyně neziskovky? 

Ano, ale takovou formou malého úvazku, možná 

DPČ, snad to ani nebyla DPP. Ze začátku 

formami nějakých prodlužovaných dohod, což 

bylo pro koordinátorky přece jenom takové 

hodně  nejisté, protože nevěděly, jak ty dohody 

vyjdou, jestli se prodlouží, jestli budou, nebo 

nebudou, takže ty koordinátorky částečně 

fungovaly i jako dobrovolnice. A přece jenom ta 

neziskovka neměla tak dobré spojení 

s nemocnicí, jako máme teď. Před tím, když 

bylo potřeba cokoliv zařídit, když jsme 

potřebovali vyřídit něco administrativního, 

nebo něco, co se týkalo vybavení a provozních 

věcí, tak to všechno muselo jít přes neziskovku 

zvnějšku a bylo to složitější, s prostory, se vším. 

Takhle, když už jsme zaměstnanci nemocnice a 

přímo spadáme pod ní, tak už si dosáhneme 

tam, kam potřebujeme a o spoustu věcí můžeme 

požádat přímo Motol. 

Koordinátor = 

zaměstnanec NNO, 

nejisté zaměstnání, 

koordinátor = 

dobrovolník, 

problematická 

komunikace, 

problematická 

koordinace, 

srovnávání způsobů 

řízení, koordinátor 

= zaměstnanec 

nemocnice, dobrá 

komunikace 

Při spolupráci 

nemocnice 

s neziskovou 

organizací na 

řízení 

programu je 

koordinace i 

komunikace 

mnohem 

složitější, než 

když program 

funguje 

v samém nitru 

nemocnice. 

 Že už máte přímo kontakt s vedením nemocnice... 

Přesně tak. Takže za nás můžu říct, že je to 

výhodnější. Pak jsme ještě zažili takové 

meziobdobí, kdy koordinátorky byly 

zaměstnankyně nemocnice, ale měli jsme ještě 

externího partnera Hestii (Národní 

dobrovolnické centrum), přes kterou se tady 

dobrovolníci taky rozjížděli. Oni to prvotně 

zkoušeli jako pilotní program ve více 

nemocnicích, takže to byla taková další 

berlička, jednak ta neziskovka a jednak Hestia. 

Ještě tehdy, kdy jsem já nastupovala, tak byla 

Hestia externí partner a měla na programy 

Dobrovolníci v nemocnicích akreditaci a díky 

této akreditaci, jsme si mohli přes Hestii žádat 

o granty třeba u Ministerstva vnitra. 

Srovnávání způsobů 

řízení, výhodnost 

zvoleného způsobu 

řízení, koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice, smluvní 

spolupráce s NNO, 

spolupráce NNO s 

jinými nemocnicemi, 

akreditace programu, 

finanční podpora 

skrze NNO, finance 

od MV ČR 

 

 Takže to financování bylo lepší v porovnání se současným financováním, když 

říkáte, že jste měli možnost brát granty přes Hestii? 

My jsme si původně mysleli, že to pak bude Finanční podpora Vnímání 



18 

bez Hestie problém, bez přístupu ke grantům z 

„Vnitra“, ale ty finance od nich byly na konci 

tak malé, že to ani nemělo moc velkou cenu 

dál udržovat... Takhle, co se týče zdrojů, tak 

my jsme placení nemocnicí jako zaměstnanci. 

Pokud si tady žádáme třeba o základní 

počítače, nebo věci ze skladu, nějaký nábytek, 

tak to nám zajistí Motol, ale vše ostatní už si 

žádáme přes granty, ven, abychom nemocnici 

nezatěžovali. To znamená, že z grantů je 

hrazeno všechno, jako jsou pomůcky pro 

dobrovolníky, supervize nebo výcviky... O 

konci toho partnerství s Hestií jsme se vlastně 

dohodli vzájemně - finance od „Vnitra“ byly 

opravdu malinké a vyčerpávalo to jak Hestii, 

protože přes ně musela jít spousta dohod, tak i 

nás – museli jsme každý rok uzavírat dodatky, 

obnovovat smlouvu, která běžela, takže jsme 

se vzájemně dohodli, že už si Hestia znovu o 

akreditaci žádat nebude. A právě v tu chvíli 

jsme začali uvažovat, jestli se staneme 

neziskovkou, jestli založíme neziskovku jako 

dobrovolnické centrum, abychom se mohli 

nechat akreditovat a žádat si u „Vnitra“ o 

finance a nebo jestli zaplujeme úplně se vším 

pod Motol. Nakonec jsme se dohodli, že to 

„Vnitro“ pustíme, že tam opravdu ty finance a 

možnosti nejsou tak veliké a staneme se jenom 

součástí Motolské nemocnice, bez akreditace. 

My teď nejsme akreditovaná organizace, ale 

tu akreditaci požaduje „Vnitro“ jenom na to, 

aby nám mohlo dát finance... Takže jsme 

pustili tento jeden zdroj a zkusili jsme hledat 

jinde. A podařilo se nám najít další zdroj u 

Magistrátu hlavního města Prahy, který 

podporuje i ty zdravotně-sociální a zdravotní 

oblasti, takže žádáme o granty tam. Zatím 

takhle běžíme už přes rok a celkem nám ta 

akreditace nechybí. Tady jde hlavně o to, aby 

program fungoval tak, jak má a aby se držel té 

metodiky dobrovolnictví, která je na 

Ministerstvu zdravotnictví. 

skrze NNO, nejistota 

budoucností programu, 

finance od MV ČR, 

nedostatečná podpora 

MV ČR, koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice, finanční 

podpora nemocnicí, 

materiální podpora 

nemocnicí, podpora 

z jiných zdrojů, 

důležitost financí od 

MV ČR, náročná 

administrativa, 

neintenzivní 

angažovanost NNO, 

nespolupráce s NNO, 

součást nemocnice, 

vnímání akreditace – 

finance, chybí 

akreditace, 

spokojenost se 

současným způsobem 

řízení 

akreditace 

pouze 

v souvislosti 

s možností 

financování. 

 Jak tak poslouchám, tak se mi zdá, že jste projeli asi všechny možné modely 

řízení, které jsou...? Teď fungujete v interním modelu... 

Ano interním, se vším, co k tomu patří. Interní model  

 Jako program s převažujícím zastoupením neziskové organizace jste taky 

fungovali? 
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To byla ta spolupráce s Klubem interaktivního 

domu... 

Smluvní spolupráce s 

NNO 

 

 Třetí možnost, kdy je program realizovaný ve více nemocnicích a koordinovaný 

jednou nestátní neziskovou organizací, jste také absolvovali, protože tou 

neziskovkou byla Hestia, která rozjížděla tento program i jinde... 

Ano, ona Hestia tohle měla v Krči a u nás, 

nevím jestli ještě někde jinde... 

Spolupráce NNO s 

jinými nemocnicemi 

 

 A druhou možnost jste myslím taky zvládli, když jste spolupracovali s 

neziskovkou a už to řízení šlo víc do té nemocnice... To jste šikovní, že jste tohle 

všechno zvládli... 

No, není to naše zásluha, to byl dlouhý vývoj, 

ono taky za těch 12 let, to je docela dlouhá 

doba... 

Délka fungování 

programu 

 

 Vy teď máte zkušenosti s více modely, takže byste mohli srovnávat, který je 

výhodnější. Z hlediska financování, to jste říkala, že je nejvýhodnější ten 

poslední, interní model. 

Teď jsme zjistili, že na tom nejsme ani 

finančně ztrátní, když jsme přišli o „Vnitro“, 

že to řešíme jinými zdroji. Pro nás jako 

organizaci představuje tenhle způsob určitě 

větší jistotu. Motol nás zatím vždycky podržel 

a věříme, že podrží, když třeba čekáme na 

granty, takže finančně tady podporu máme. A 

kromě platů koordinátorů, kanceláře a režie 

nás Motol podporuje ještě dalšími způsoby, 

třeba pořádáním seminářů pro dobrovolníky, 

vychází nám vstříc s pronájmem prostor na 

školení a se zajištěním občerstvení pro 

dobrovolníky, jednou ročně vedení nemocnice 

dobrovolníkům vždy poděkuje, takže ta 

podpora se projevuje i v tomhle. Ono, někde 

třeba takový program jako tady může 

fungovat, ale ta podpora není dostatečná a je 

to pak složitější... Pak je taky dobré, že tu 

máme všude blízko, když něco potřebujeme, 

s někým mluvit. Protože když je ta neziskovka 

bokem, tak je to pak složitější, to musí jít 

vždycky přes někoho třetího, který se v tomhle 

prostředí třeba i hůř orientuje. Ona ty 

dobrovolníky připraví a dodá, ale už tam není 

takové přirozené spojení s kontaktními 

osobami, vlastně se všemi. My ty věci můžeme 

řešit tak, jak přicházejí, hned si to doběhneme 

pěšky vyřídit. 

Nedostatečná podpora 

MV ČR, důležitost 

financí od MV ČR, 

podpora z jiných 

zdrojů, jistota, finanční 

podpora nemocnicí, 

materiální podpora 

nemocnicí, psychická 

podpora nemocnicí, 

intenzivní spolupráce 

s nemocnicí, 

neformální prvky: 

akce organizace, 

poděkování; 

dostatečná podpora, 

dobrá komunikace, 

spolupráce s NNO, 

problematická 

komunikace, 

výhodnost zvoleného 

způsobu řízení, 

srovnávání způsobů 

řízení 

Je-li podpora 

ze strany 

nemocnice 

větší (nejen 

finanční ale i 

materiální či 

psychická), 

je i 

fungování 

programu 

jednodušší. 
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 Takže i taková ta komunikace, koordinace jednotlivých postupů, to je asi 

lepší...? 

To určitě. Dobrá koordinace, 

dobrá komunikace 

 

 A co se týče získávání dobrovolníků, když před tím Vám šli dobrovolníci na 

jedné straně přes neziskovku, na druhé straně přes Hestii, která taky mohla ty 

dobrovolníky získávat nebo propagovat dobrovolnictví, bylo to lepší třeba 

z hlediska počtu dobrovolníků, kteří se hlásili? Nevím, jak moc je centrum 

v Motole propagováno, jestli jste třeba nezaznamenali ztrátu, když jste přešli...? 

Musím říct, že ne. My jsme se od Hestie 

odpojili na začátku roku 2010 a začínal 

Evropský rok dobrovolnictví, takže se vytvořila 

Pražská nemocniční pětka a i když ta 

propagace prvního půl roku nefungovala tak, 

jak jsme si mysleli, tak ta odezva, hlavně 

podzimní akce, se na tom hodně odrazily. Co 

se týče zájmu, tak nám pořád jde nahoru. 

Čekáme, že jednou přijde nějaký den, kdy se 

zastaví, nebo bude nějaká vlnovka, ale zatím 

každý rok (od roku 2007) jdeme, co se týče 

zájemců, pořád nahoru. 

Spolupráce programů, 

prostředky propagace, 

úspěšnost propagace, 

vzrůstající zájem o 

dobrovolnictví 

 

 Tím pádem, kde všude propagujete tento program, že Vám to jde takhle nahoru? 

A to je právě taková kouzelná věc. Na rozdíl od 

ostatních nemocnic, které musí vynakládat 

hodně energie do propagace, máme my tu 

výhodu, že Motol je taková propagace sama o 

sobě. Je to velká nemocnice, takže sem chodí 

spousta lidí, a nám v současné době stačí když 

dosypeme letáčky, které tady máme, na několik 

míst po nemocnici. Jinak si obhospodařujeme 

webové stránky, teď občas i posíláme něco na 

web dobrovolnik.cz, jednou za měsíc třeba 

napíšeme článek do nějakého regionálního 

časopisu, čas od času (tak jednou, dvakrát za 

rok) se podaří článek i do nějakého 

celostátního časopisu nebo tisku, nebo se 

objeví nějaký pořad v rozhlase a v podstatě nic 

víc pro to dělat nemusíme. Samozřejmě funguje 

taková ta šeptanda, kdy si lidi předají 

informace, máme tady 2. lékařskou fakultu, což 

je taky výhoda, takže nám sem chodí medici, 

studenti. Velkou pomocí je dneska internet, 

když si člověk zadá dobrovolník, tak tam prostě 

vyběhneme a už se nám lidi ozývají. 

Srovnávání 

nemocnic, potřebnost 

propagace, propagace 

nemocnicí, úspěšnost 

propagace, 

prostředky 

propagace, propagace 

ve škole,  
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 Takže by se dalo říct, že když jste teď pod Motolem, tak je to lepší, protože se 

můžete prezentovat jako Motolské dobrovolnické centrum, protože kdybyste 

vytvořili tu neziskovku, jak jste zamýšleli, tak by to třeba nemuselo tak 

fungovat, jako když jste teď přímou součástí největší nemocnice v České 

republice, ne? 

To je otázka, jak bychom si potom nastavili tu 

spolupráci s Motolskou nemocnicí, jak by to 

vypadalo. Ale zatím s tímhle nemáme problém. 

Umísťujeme tu letáčky, když jsou nějaké akce, 

ať už je to pro děti, nebo pro seniory a lidi, 

kteří na tu akci nepřijdou, tak tady ty letáčky 

vidí, brnkne jim to o oči. Udržujeme nástěnky, 

internet, články, publikování, ... To, co děláme, 

tak nám zatím stačí a když cítíme nějaký útlum, 

tak něco oživíme, nebo časem třeba zjistíme, že 

budeme muset do škol. S besedami do škol jsme 

to teda taky zkoušeli, ale neujalo se to, protože 

z těch lidí se potom objevil tak 1, 2 a to ještě ne 

vždycky. 

Nastavení spolupráce 

s nemocnicí, 

spokojenost se 

současným způsobem 

řízení, prostředky 

propagace, úspěšnost 

propagace, propagace 

ve škole 

 

 Myslíte střední nebo vysoké školy? 

Tohle byla gymnázia. Třeba ve zdravotnických 

školách jsme měli pro studenty taky prezentace, 

třeba pro studenty lékařské fakulty. Tam se to 

ale už uchytilo, takže se nám pak lidi i ozvali a 

přišli. Nebo jsme v rámci Motola požádaní o 

nějakou prezentaci, když je tady nějaká 

celostátní konference. Teď se na nás obracejí i 

z jiných regionů, že chtějí nějakou prezentaci o 

dobrovolnickém programu nebo o canisterapii, 

takže se tak ta naše propagace dostává i mimo 

Střední Čechy. 

Propagace ve škole, 

srovnávání škol, 

úspěšnost propagace, 

zájem ze strany 

nemocnice, 

prostředky propagace 

 

 Což je jedině dobře. 

Což je dobře.   

 Myslíte si, že vzhledem třeba ke komunikaci s dobrovolníky je tento způsob 

lepší, než když byli dobrovolníci bráni přes tu neziskovku, že jste s nim neměli 

takový kontakt jako teď, třeba ten vstupní kontakt...? 

Ono, i když tam bylo to zaštítění od neziskovky, 

tak ti dobrovolníci šli vždycky přes 

koordinátorku, která tady nějakým způsobem 

někde fungovala. Ta neziskovka byla také 

napojena na Motol a fungovala pro něj, takže 

nebyla tak úplně mimo... Ještě mě napadlo, on 

tenhle externě-interní model je určitě dobrý 

Formální prvky: 

získávání 

dobrovolníků; 

koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice, smluvní 

spolupráce s NNO, 

externě-interní 

Ačkoliv 

přináší 

samostatné 

řízení 

programu 

nemocnicí 

nevýhodu v 

podobě větší 
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pokud se někde ten program teprve rozjíždí. 

Také je pravda, že ne každá nemocnice si může 

dovolit hned od začátku (než se ten program 

nějakým způsobem rozjede a zapracuje) platit 

koordinátorku. Je samozřejmě ideální pokud je 

ta koordinátorka hned od začátku v nemocnici, 

má vymezený svůj úvazek, svůj prostor, 

kancelář – to je značka ideál. Ale v tom začátku 

se na rozjezd dost často využívá už fungující 

neziskovka, která ty dobrovolníky školí, takže je 

to pro nemocnici jednodušší – nechá si 

dobrovolníky vybrat, proškolit a pak je použije. 

model, srovnávání 

způsobů řízení, 

proces zavádění 

programu, náročnost 

pro nemocnici, 

výhodnost zvoleného 

způsobu řízení, 

menší náročnost pro 

nemocnici, péče o 

dobrovolníky 

náročnosti 

programu 

pro 

nemocnici, je 

tento 

handicap 

bohatě 

vykompenzo

ván 

výhodami 

spojenými 

s lepší 

komunikací 

s nemocnicí 

a jejími 

zaměstnanci, 

ale i 

jednodušší 

koordinací 

jednotlivých 

postupů a 

propagací 

programu. 

 Takže to je podle Vás asi nejlepší pro ten začátek a když se ten program 

zapracuje, rozjede, tak je lepší přejít k tomu jinému? 

Ano, určitě. Toho jsme zastánci. Ideální je, 

pokud to tak může jít hned od začátku, ale když 

to tak hned nejde, tak přejít pod nemocnici dřív 

nebo později je určitě dobré. Jde o kvalitu a 

člověk může dělat spoustu dalších věcí. 

Proces zavádění 

programu, proces 

rozvoje programu, 

součást nemocnice, 

výhodnost zvoleného 

způsobu řízení 

Po 

zapracování, 

rozjezdu 

programu je 

vhodné 

s ním přejít 

přímo pod 

nemocnici. 

 A on možná i ten personál, vedení nemocnice je tomu více nakloněno, než když 

přijde nějaká neziskovka zvenčí. 

Ano samozřejmě.   

 Takže pro Vás je to nejvýhodnější tak, jak je to teď? 

Určitě. Můžeme doporučit. Před rokem jsme 

taky váhali, co s tím a když se na to teď 

podíváme z určitého nadhledu, tak to, co 

funguje, tak funguje dobře. Máme samozřejmě 

další věci, na kterých chceme pracovat, kde 

jsou mezery, kde cítíme, že by se ještě dalo 

něco udělat... 

Spokojenost se 

současným způsobem 

řízení, doporučení 

druhým, proces 

rozvoje programu 

 

 Kde ještě? 
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Třeba propagace, to je taková nikdy nekončící 

věc. Přemýšlíme, co by se dalo dál dělat, jak 

s dobrovolníky, tak s poptávkou nemocnice. 

Určitě taky propagace uvnitř nemocnice, pořád 

ještě se o nás v rámci zdravotnického 

personálu neví tak, jak bychom chtěli, takže 

jsme teď i v takovém období, kdy si budeme 

dávat tyhle naše vize dohromady, abychom si 

mohli žádat tím směrem o granty a zajistit si 

finance. 

Propagace uvnitř 

nemocnice, úspěšnost 

propagace 

 

 Takže taková větší evaluace programu? 

Ty evaluace probíhají tak nějak průběžně. 

Jedna se dělala po 2-3 letech, když byl 

program na začátku, pak se tady dělala 

evaluace v roce 2004-5, další taková částečná 

se myslím týkala dospělé části, spinální 

jednotky (programu ohledně soběstačnosti 

pacientů) a pak jsme dělali evaluaci po 10 

letech (tedy v roce 2009) a srovnávali jsme to 

s těma předchozími evaluacemi. Zjistili jsme 

zlepšení v oblasti informovanosti, zvýšila se 

důvěra vůči dobrovolnickému centru, ale 

nějakou další evaluaci bychom časem ještě 

potřebovali. 

Formální prvky: 

evaluace; srovnávání 

zaběhlosti programu 

 

 Myslím, že jak byl ten rok dobrovolnictví, tak se to taky mohlo nějak na té 

propagaci, obeznámenosti podepsat... 

U veřejnosti snad ano, ale tím, že se neudělal 

žádný výzkum, který by tohle sledoval, tak 

nevíme. Hodnotí se to všechno z pozic 

organizátorů, takže se k tomu každý vyjadřuje 

za sebe. Ale nejsou tady žádné hmatatelné 

výsledky, že by někdo šel mezi lidi a zeptal se: 

Všimli jste si něčeho? Víte něco o 

dobrovolnících? Dostalo se k Vám v tom roce 

něco?... a vzít si z toho nějaký vzorek a 

zhodnotit. To bohužel není. A že by se to ERD 

nějak výrazně projevilo tady v nemocnici, 

nevím. Na podzim se objevilo víc možností, 

byla ta velká akce ve Žlutých lázních, pak vyšla 

série článků jak v Metru, tak v Mladé frontě, 

ale je teď otázka, kdyby ten Evropský rok 

dobrovolnictví nebyl, tak jestli by to vypadalo 

jinak... 

Prostředky 

propagace, 

spolupráce programů, 

nejistota vlivu 

propagačních 

prostředků 

 

 Teď bych se chtěla zaměřit ještě na něco dalšího, co je spojené 

s dobrovolnickým programem. Dobrovolnický program fungující v prostorách 
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nemocnice – tedy v organizační struktuře –  musí mít nějaké formální prvky 

(myslím tím např. administrativu programu, uzavírání smluv s nemocnicí, 

dobrovolníky, vstupní pohovor pro uchazeče, školení, supervize, pojištění). Teď 

bych se chtěla zaměřit na tyhle formální prvky a jejich vztah k neformálnímu 

charakteru dobrovolnictví. Zajímalo by mě, jak vnímáte přítomnost těchto 

formálních prvků v dobrovolnickém programu? Jestli si myslíte, že jsou 

důležité, nutné a vítané? Nebo jestli jsou postradatelné...? 

Určitě jsou důležité, nutné a nepostradatelné, 

je to pro nás i taková berlička, že máme krytá 

záda, máme vymezené hranice a víme jak my, 

tak dobrovolníci, tak to tlumočíme i 

zdravotnickému personálu, co můžeme a 

naopak nemůžeme. To je pro nás beze sporu 

velice důležité... Máme směrnici o 

dobrovolnickém programu, která patří mezi 

směrnice v Motolské nemocnici a tam je 

vymezené úplně všechno: co dobrovolníci 

dělají, co je uděláno pro jejich bezpečnost, jak 

musejí být vybaveni, jak je program zajištěný, 

jak se spolupracuje s klinikami, s kontaktními 

osobami, že je program pod supervizí. Tohle 

všechno je tam opravdu takhle stručně, přesně 

a jasně řečeno a my tu směrnici používáme a 

máme jí jako podporu, když se stane, že někdo 

po nás chce něco, co s programem úplně 

nesouvisí... tak jsme tímto kryti. Podle mě je 

alfa a omega mít tyhle věci. K té směrnici pak 

patří ještě přílohy, které se týkají vás jako 

dobrovolníků, co podepisujete: registrační 

karta, kodex dobrovolníka, mlčenlivost, 

souhlasy rodičů s focením, záznamový arch, ... 

tyhle všechny papíry, se kterými se potom 

setkáváte jako dobrovolníci na oddělení, tak 

jsou také součástí té směrnice. 

Formální prvky: 

administrativní část; 

důležitost formálních 

prvků: vyjasnění 

hranic, bezpečnost 

 

 Myslíte si, že ty formální prvky – zapisování docházky, musí se chodit na 

oddělení v domluvené hodiny, označení dobrovolníka – mohou mít nějaký vliv 

na činnost dobrovolníků, na jejich zájem pokračovat v té činnosti? Může to 

některé i odradit? Kdyby chtěl někdo chodit na oddělení, kdy se mu bude chtít, 

kdy bude mít čas – říká si, že je to dobrovolné, tak je to přece na něm, kdy tam 

půjde, co tam bude dělat... 

Takhle, pokud někdo přijde s takovým 

extrémním nadšením, má představu, že jde 

pomáhat a bude si moct dělat, nechci říct 

úplně, co chce, ale že bude mít volné pole 

působnosti, tak většinou se tihle lidé 

vyselektují hned v začátku, během toho 

Formální prvky: řád, 

získávání 

dobrovolníků; 

přizpůsobení se 

formálním prvkům, 

dodržování 

formálních prvků, 

Organizační 

struktura 

nemocnice 

vyžaduje, aby 

se 

dobrovolnictví 

(i když se 
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pohovoru nebo školení, protože dělat si tady 

co chtějí, bohužel opravdu nemůžou. Tím, že 

je zaveden ten výběr a že zapojení 

dobrovolníka je takový trošičku delší proces, 

tak takoví lidé, kteří by byli hodně 

volnomyšlenkářští a měli jenom takovou 

spasitelskou ideu pomáhat, ale ničemu se 

nepodřizovat, tak se buď vyselektují hned, 

nebo se časem vzájemně domluvíme, že by to 

tak opravdu dál nešlo. Ti, co se zapojí, tak 

prostě berou na vědomí, že se budou psát do 

archu, nosit tričko a visačku. Druhá věc je, 

jestli to opravdu pravidelně, svědomitě a 

vždycky za všech okolností nosí, jestli se 

vždycky upíšou do archu, ale od toho tu jsou 

koordinátorky (my), abychom to uhlídaly, 

abychom to připomněly. Nejsme tady jako 

nějací učitelé nebo policie, ale musíme to 

držet v nějakých mezích, protože jsme přece 

jenom v nemocnici... Stane se, že ne vždycky 

se všechno podaří na 100 % dodržet, ale 

hlídáme to, připomínáme to, snažíme se, aby 

to bylo vzájemné, protože my máme vůči vám, 

vůči dobrovolníkům respekt a jsme rádi, že 

tady jste a že tady pomáháte. 

důležitost formálních 

prvků: výběr 

vhodného uchazeče; 

vyrovnávání 

formálních a 

neformálních prvků 

jedná o 

činnost 

konanou 

z vlastní vůle) 

podřídilo 

určitým 

formálním 

aspektům. 

Formální 

prvky 

umožňují 

vybrat 

vhodného 

dobrovolníka. 

 Myslíte si, že je důležité vyrovnávat ty formální a neformální prvky 

v dobrovolnického programu? 

Určitě. Tady nemůže jít člověk jenom tou 

formální cestou a stejně tak to nemůže dělat 

jen neformálně ve stylu: Pojďte všichni k nám! 

Musí to být vždycky ve vzájemné shodě. Není to 

ale věc, která vznikne během měsíce, možná 

ani ne během půl roku, řekla bych, že to jsou 

spíš roky, než si to sedne, protože člověk musí i 

v tomhle formálním a neformálním vychytat to, 

co se neosvědčilo a co naopak ano. 

Důležitost 

přítomnosti 

formálních prvků, 

důležitost přítomnosti 

neformálních prvků, 

vyrovnávání 

formálních a 

neformálních prvků, 

proces rozvoje 

programu 

 

 A jak se snažíte vyrovnávat tu rovnováhu mezi formálními a neformálními 

prvky? Jaké všechny možnosti tady k tomu máte? 

Co se týká toho formálního, tak tam je to jasné, 

tam prostě předkládáme k podepisování, 

hlídáme, sčítáme, evidujeme, informujeme 

nemocnici, ... Co se týká toho neformálního, tak 

tam hodně vsázíme na spolehlivost z naší strany 

- aby dobrovolníci jednak věděli, že se na nás 

mohou kdykoliv, s čímkoliv obrátit, že když 

napíšete e-mail, zazvoníte, zaťukáte tady na 

Vyrovnávání 

formálních a 

neformálních prvků, 

formální prvky: 

administrativní část; 

neformální prvky: 

osobní kontakt, 

jistota zázemí, 

nápady organizace na 

Nutnost 

udržet 

správné 

vyvážení 

formálních a 

neformálních 

prvků v 

dobrovolnick

ém programu 
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kancelář, tak že vás nikdy nikdo nepošle pryč, 

ale že vás v rámci možností vždycky 

vyslechneme, že se vás ujmeme tak, abyste 

věděli, že tohle je vaše zázemí. To je jedna věc, i 

když je to už trochu na hranici, protože člověk 

to tady může brát formálně: Mám pracovní 

dobu od- do-, tak to prostě zavřu a odcházím! 

ale to tady nejde. V tomhle máme i vůči vám 

takovou zodpovědnost, ale zase to musí být 

v určitých mezích, to záleží na tom, jak si 

koordinátorka uhlídá ty hranice. Další věc je, 

že se pro vás snažíme vymýšlet pořád nějaké 

nové věci, i když to tak třeba vždycky nevypadá, 

ale pořád tady sedíme a říkáme si: Co bychom 

ještě mohli vymyslet? Co na Vánoce? Minulý 

rok byly jako dárečky termohrnky, tak co 

příště... Prostě abyste věděli, že na vás bude 

čekat něco nového, zajímavého. Vymýšlíme PF, 

hrajeme si s takovýma maličkostmi, abyste 

věděli, že se máte pořád tady od nás na co těšit, 

třeba ty lístky do divadla, jak dostáváte nebo 

něco podobného. Teď máme v rukávu ještě 

další věci, které tady pro vás chceme rozjet, ale 

to nebudu prozrazovat... Takže to je taky 

neformální věc, protože to nemusí být, ale když 

to je, tak to je príma, my jsme rádi, že vám to 

můžeme nějakým způsobem vrátit a vy jste snad 

také rádi, že vás nebereme jen jako formální 

věc. 

nové možnosti; 

důležitost 

přítomnosti 

neformálních prvků: 

motivace 

dobrovolníků, zpětná 

vazba 

dobrovolníkům 

je na místě, 

jinak by se 

mohl 

proměnit v 

byrokraticko

u organizaci.  

 Ano, já si myslím, že ten osobní kontakt i to oceňování dělá opravdu hodně, že 

si člověk nepřijde jen jako nějaký zaměstnanec, který tady je na oddělení od 

tolika do tolika, pak jde domů a nemá s vámi vůbec žádný kontakt, že je to 

takové lepší. 

Třeba jedna z nutných formálních věcí je 

supervize, to my víme, že máme zajistit, ale 

prostě je lepší, když tam jsou ty věci navíc. 

Třeba k těm neformálním věcem: když je před 

prázdninami, tak kolegyně tady třeba vyrobí 

speciálně pro skupinové aktivity, které jsou na 

LDN, takové hezké děkovné diplomy a je to 

její vlastní invence, její výtvor, který 

dobrovolníci dostanou jako poděkování za ten 

celý rok. Nebo vám poděkujeme na webu, 

začínají prázdniny, tak ať si je užijete, stejně 

tak Vánoce – vánoční besídky – to bereme, že 

je to od nás, za nás, záležitost mezi vámi a 

námi jako koordinátory. Pozveme třeba 

vedení nemocnice, aby vám formálně 

Vyrovnávání 

formálních a 

neformálních prvků, 

formální prvky: 

supervize; neformální 

prvky: poděkování, 

osobní kontakt, akce 

organizace 

Neformální 

osobní 

setkávání s 

koordinátory 

umožňuje 

setřít 

pomyslnou 

hranici mezi 

dobrovolníky 

(laiky) a 

koordinátory 

(profesionály). 
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poděkovalo a my si s tím pohrajeme, abyste 

měli nějaký program, pobavili se, nebo si 

zaťukali na čelo. Prostě abyste nás měli 

možnost vidět z nějaké lidské stránky. 
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Rozhovor 3 - Thomayerova nemocnice 

Rozhovor se uskutečnil 3. dubna 2012 v 8:30 hodin v kanceláři 

Dobrovolnického centra Lékořice v areálu Thomayerovy nemocnice. Informátorkou 

byla koordinátorka Centra podpůrné péče, jenž v sobě zahrnuje kromě dobrovolnického 

centra také duchovní péči a herní terapii. Informátorka kromě vedoucí pozice oddělení 

Centra podpůrné péče také zastává funkci výkonné ředitelky občanského sdružení 

Lékořice. Jako koordinátorka dobrovolníků/dobrovolnického programu působila dva 

roky. 

 Jak dlouho působíte ve funkci koordinátorky dobrovolnického programu? 

Moje funkce je teď koordinátorka podpůrné 

péče. Koordinátorkou dobrovolnického 

programu jsem se stala ve chvíli, kdy jsme 

otevírali dobrovolnickou kancelář, což bylo 

7. září roku 2005, ale už před tím proběhl první 

výcvik dobrovolníků, takže asi od června 2005 a 

oficiálně zaměstnancem nemocnice jsem se 

stala v únoru 2006 a ta funkce se jmenovala 

koordinátor dobrovolníků. Vzápětí pak byla 

přijata druhá koordinátorka, takže moje funkce 

se změnila na koordinátorku programu. Do 

funkce koordinátorka Centra podpůrné péče 

jsem se dostala v lednu, nebo v únoru 2008. 

V té době zároveň nastupovala další kolegyně, 

takže byly na dobrovolnický program dvě a já 

jsem byla nad nimi a pode mnou byla ještě 

herní terapie a duchovní péče. 

Délka pracovního 

poměru, délka 

fungování programu, 

koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice 

 

 Znáte modely řízení dobrovolnického programu vypracované MUDr. Ivanou 

Kořínkovou v Praktickém průvodci programu Dobrovolníci v nemocnicích 

(2005)? 

ANO => 

Jasně, znám. Znalost modelů 

řízení 

 

 Mě by zajímalo, kterému z těch modelů se podle Vás nejvíce podobá řízení 

tohoto dobrovolnického programu? 

Tak určitě je to ta spolupráce neziskovky a 

zároveň i ten interní model, i když si myslím, 

že tady je to ještě o hodně jiné, než co znám 

z jiných nemocnic. Řekla bych, že ta 

nejzásadnější jinakost je v tom, že v mé osobě 

Smluvní spolupráce s 

NNO, interní model, 

srovnávání způsobů 

řízení, koordinátor = 

zaměstnanec 

Zjednodušení 

v podobě 

„2 v 1“. 
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je propojena neziskovka s dobrovolnickým 

programem, protože já řídím Centrum 

podpůrné péče, ale zároveň jsem výkonná 

ředitelka občanského sdružení. Takže tady 

spolu nekomunikují dvě osoby (dva subjekty 

ano, ale ne dvě osoby), ale je to spojeno v té 

mé jedné osobě, což má veliké kouzlo, protože 

se věci urychlují, zefektivňují. 

nemocnice, 

koordinátor = 

představitel NNO, 

dobrá komunikace, 

dobrá koordinace 

 Takže Vy tady kombinujete ten externí model, kdy spolupracuje neziskovka 

s nemocnicí a i ten interní model, protože je to všechno v jednom...? 

V zásadě by se to tak dalo říct, jsme součástí 

nemocnice. 

Součást nemocnice  

 Takže z toho externího přebíráte spolupráci s neziskovkou. Máte zkušenosti i 

s jinými způsoby řízení – Vy jste naznačila spolupráci s neziskovkou Lékořicí a 

já jsem si ještě našla, že jste v začátku spolupracovali s Hestií. 

To bylo na začátku. Chronologicky to šlo tak, 

že my jsme se jako občanské sdružení Lékořice 

registrovali v červnu 2005, ale ten program 

jsme už chtěli začít realizovat a tak jsme už v  

červnu nebo červenci uzavřeli smlouvu 

s nemocnicí, abychom mohli program rozjet. 

Akreditaci jsme ale mohli podat až ve chvíli, 

kdy jsme byli zaregistrováni jako občanské 

sdružení a samozřejmě to nějakou dobu trvalo, 

takže jsme ten program nejdříve rozjížděli pod 

Hestií, ale bylo to spíš takové metodické 

zaštítění, zaštítění akreditací, než že by fakticky 

Hestia v tom něco podnikala. A to trvalo, 

myslím, do roku 2006. Hned jakmile jsme 

získali akreditaci, tak jsme tu smlouvu s Hestií 

ukončili a měli jsme smlouvu přímo 

s nemocnicí. 

Nastavení spolupráce 

s nemocnicí, 

akreditace, proces 

zavádění programu, 

smluvní spolupráce s 

NNO, neintenzivní 

angažovanost NNO, 

chybí know-how, 

získání know-how, 

finanční podpora 

skrze NNO 

 

 Takže myslíte, že je výhodnější než spolupracovat navíc s nějakou vedlejší 

neziskovkou, přes kterou jde akreditace, tak si vytvořit vlastní občanské sdružení 

a přes něj se snažit o akreditaci? 

Já nevím, na kolik se dá říct, že to občanské 

sdružení je vlastní, ve smyslu vlastní 

nemocnici, protože občanské sdružení Lékořice 

realizovalo ještě program v IKEMu a 

Vinohradech, takže to občanské sdružení není 

přímo Thomayerky. Ale samozřejmě v té mé 

osobě je to nejvíc propojené. Kdybych nebyla 

v Thomayer-ce v žádné funkci a byla bych 

v občanském sdružení, tak by byl ten model 

klasicky externí, nebo externě-interní, ale ne 

Spolupráce NNO s 

jinými nemocnicemi, 

koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice, 

koordinátor = 

představitel NNO, 

součást nemocnice, 

externě-interní model, 

srovnávání způsobů 

řízení, intenzivní 
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v takové úzké propojenosti, jako je to teď. spolupráce s 

nemocnicí 

 Dalo by se říct, že Vy teď přebíráte to, co dělala na začátku Hestia, která 

rozjížděla jako neziskovka programy ve více nemocnicích. Teď Lékořice vlastně 

taky rozjíždí dobrovolnické programy v několika nemocnicích, ne? Dalo by se to 

k tomu přirovnat? 

Dalo by se to k tomu přirovnat. Já úplně 

neznám historii Hestie, jak se v tom Hestia 

angažovala, jak ty programy vypadaly, takže 

neumím úplně říct, jestli ano, nebo ne. 

Z takového povrchního pohledu, že je nějaká 

neziskovka, která má akreditovaný program, 

který realizuje tu více, tu méně v nemocnicích, 

tak to by se asi dalo říct, ale neumím úplně 

říct, jestli je to nastejno. 

Spolupráce NNO s 

jinými nemocnicemi 

 

 Já si myslím, že to spočívá hlavně v tom, že je akreditovaný nějaký program a 

ten se neziskovka snaží rozjet ve více nemocnicích. 

Já myslím, že je tam jeden zásadní prvek, a tím 

je míra angažmá nemocnice, protože od toho 

se odvíjí vše, jestli přijme koordinátora, jaké 

mu dá zázemí, jaké mu dá podmínky pro 

rozvoj, jestli hybatelem toho dění je samotná 

nemocnice, že ten program chce a neziskovka 

tomu více či méně sekunduje nebo se tomu 

přizpůsobuje, a nebo jestli to těžiště je 

v neziskov-ce, která do toho musí investovat, 

musí to tlačit a být tím tahounem. 

Koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice, zájem ze 

strany nemocnice, 

smluvní spolupráce 

NNO, zájem ze strany 

NNO 

 

 Tady byla tím hybatelem neziskovka? 

Na začátku, ale v podstatě si nemocnice velmi 

brzo ten program vzala za svůj a v podstatě 

nebyla vůbec žádná potíž s dobrovolnickým 

programem, a proto bylo možné na to 

nabalovat duchovní péči, herní terapii, 

rozvíjely se další věci jako projekt Naše 

kavárna a podobně. Takže pořád tady má ta 

neziskovka velké místo, ale už bych neřekla, že 

je to pro dobrovolnický program, ale pro 

rozvoj těch dalších projektů. Přináší nové 

podněty, z kraje je to vždycky tak, že se 

snažíme přes ní získávat nějakou finanční 

podporu (nějaké granty), a když se ty věci 

zaběhnou, tak se snažíme, aby to bylo 

integrováno přímo do péče tady v nemocnici. 

Zájem ze strany 

NNO, intenzivní 

spolupráce 

s nemocnicí, proces 

zavádění programu, 

zájem ze strany 

nemocnice, intenzivní 

angažovanost NNO, 

proces rozvoje 

programu, pomoc v 

rozvoji programu, 

finanční podpora 

skrze NNO, součást 

nemocnice 
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 Takže jedna z výhod tohoto externě-interního způsobu řízení, kdy spolupracujete 

s neziskovkou je teda financování, že můžete díky občanskému sdružení žádat o 

různé dotace a podobně? 

Přesně tak. Smluvní spolupráce s 

NNO, finanční 

podpora skrze NNO 

 

 A výhoda třeba v propagaci? 

Určitě, akční rádius té neziskovky je přece 

jenom jiný, než akční rádius nemocnice. Máme 

přístup na různé servery, máme možnost 

inzerovat zdarma na serveru neziskovky.cz, 

máme možnost spolupracovat s firemními 

dobrovolníky, kteří spíš spolupracují 

s neziskovkou než přímo s nemocnicí a určitě, 

co je veliká výhoda, je administrativní 

flexibilita. Než v nemocnici zařídíte darovací 

smlouvu, nebo vůbec jakoukoliv smlouvu, nebo 

nějaký proces, tak je to všechno mnohem 

administrativně a časově náročnější než v té 

neziskovce. 

Propagace NNO, 

propagace nemocnicí, 

administrativní 

flexibilita, srovnávání 

způsobů řízení, 

náročná 

administrativa 

 

 To je pro mě docela i překvapení. Já jsem si myslela, že jak je ta neziskovka 

vedle nemocnice, tak i to papírování, administrace i koordinace bude trošku 

složitější, než kdyby se celý program řídil v nemocnici. 

Vůbec ne. Já to zase neumím úplně dobře 

posoudit, ale uvedu to na nějakém příkladu: 

Nějaká firma se rozhodne dát peníze 

například na rekonstrukci herny na dětské 

psychiatrii, chce aby šli pomáhat i 

zaměstnanci, ... Než bych vyřídila darovací 

smlouvu přes nemocnici, kterou musí 

podepisovat náměstkyně, schvaluje se to 

v kolečku, kde jsou tři náměstci, probíhá 

připomínkové řízení, musí se k tomu 

vyjadřovat právníci... Já si takhle s tou firmou 

během pár minut po e-mailu smlouvu 

odpřipomínkuju, vytisknu si ji, orazítkuju, 

podepíšu, protože jsem statutární zástupce 

neziskovky, a je to zadministrované během pár 

minut, kdežto v nemocnici tento proces zabere 

pár týdnů. 

Náročná 

administrativa, 

administrativní 

flexibilita, koordinátor 

= zaměstnanec 

nemocnice, 

koordinátor = 

představitel NNO, 

srovnávání způsobů 

řízení, výhodnost 

zvoleného způsobu 

řízení 

 

 Možná, kdybyste nebyla zároveň vedoucí neziskovky i tohoto Centra podpůrné 

péče, tak by to asi bylo složitější, než by se dvě koordinátorky dohodly a nějak si 

ty materiály vyměnily... 

Asi by to bylo náročnější, ale tam by to Náročná 

administrativa, zájem 

Administrati

vní 
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záleželo na kvalitě spolupráce a také na tom, 

jestli by ta neziskovka vyhodnocovala priority 

tak, jak je já vyhodnotím z této židle a jak 

rozhodnu. Dále by to také záviselo na ochotě, 

protože často to vypadá tak, že ty věci fakticky 

s neziskovkou nemají kromě společné 

myšlenky nic společného. Vizí neziskovky je 

také zvyšování kvality péče v nemocnici, 

života pacientů v nemocnici, realizace 

projektů, které jsou zaměřené na 

psychosociální podporu a podobně, ale 

fakticky lidi z té neziskovky třeba na akci 

rekonstrukce dílny nijak neparticipují. 

Samozřejmě že pod neziskovkou jsou 

akreditovaní dobrovolníci, kteří tam pomáhají 

a zároveň to celé protéká účetnictvím 

neziskovky, což je mnohem flexibilnější a 

rychlejší, než kdyby to teklo nemocnicí... Ono 

nejen že by mi trvalo pár týdnů vyřídit tu 

darovací smlouvu, ale pak by ty peníze 

přistály stejně na účtu toho střediska a já 

abych mohla koupit třeba stolek pro dětskou 

psychiatrii, tak bych si musela vypsat 

žádanku, zajít do skladu, vyzvednout si zálohu, 

objednat si auto, které se mnou pojede do 

obchodu, náklady na dopravu bych musela 

zadministrovat na účetní středisko, je to 

opravdu složité. Nevím, jak to dělají v Motole, 

jestli to takhle všechno absolvují, tak se před 

nimi skláním, respektive si myslím, že do 

mnoha věcí ani nejdou, právě protože vědí, že 

by to bylo takhle administrativně náročné. 

V tomhle si myslím, že to je tady takový 

akcelerátor věcí, jde to rychleji a snadněji... A 

když se třeba pořizuje z darů občanského 

sdružení hmotný majetek pro nemocnici, tak 

pak funguje smlouva o výpůjčce, nebo 

darovací smlouva, že občanské sdružení 

oficiálně daruje nebo vypůjčuje ty věci 

nemocnici... aby to oficiálně, papírově 

figurovalo v inventurách a ve všem – aby 

v tom nebyl chaos. 

ze strany NNO, 

administrativní 

flexibilita, srovnávání 

způsobů řízení, 

formální prvky: řád 

náročnost 

v nemocnici 

jako brzda 

pro rozvoj 

některých 

projektů? 

 A ta podpora nemocnice vzhledem k tomu, že tu máte zajištěné prostory, je 

materiální, vlastně i finanční... 

Nemocnice se v současné době angažuje tak, 

že platí platy koordinátorek dobrovolnického 

programu a dává k dispozici kanceláře 

(světlo, teplo, úklid), ale jinak kancelářské 

Finanční podpora 

nemocnicí, materiální 

podpora nemocnicí, 

finanční podpora skrze 

NNO 
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potřeby, školení koordinátorů, pomůcky pro 

dobrovolníky, všechny ostatní náklady nese 

občanské sdružení. 

 Myslíte, že ta podpora ze strany nemocnice je zatím dostatečná, že se dost 

angažuje? 

Na to se v současné době těžko odpovídá, 

protože tím, že my jsme tady Centrum 

podpůrné péče, tak rozpočet našeho střediska 

je hodně vysoký. Já si myslím, že na to, 

v jakém stavu je současné zdravotnictví a jak 

je to s financováním, tak se nemocnice velmi 

výrazně angažuje, ale samozřejmě náklady 

toho programu to zdaleka nepokrývá. V 

ideálním případě by se ta nemocnice mohla 

angažovat ještě více, ale ve chvíli, kdy se 

každý náklad nad rámec nějakého standardu 

musí schvalovat přes dva náměstky, tak si 

říkám, jestli bychom nechtěli moc. Na 

současnou situaci mi to proto přijde 

adekvátní. Přijde mi důležité, že ty 

koordinátory tady platí nemocnice, protože ve 

chvíli, kdy jsou ti lidi placeni z grantu, tak je 

to strašně nejisté. To si myslím, že není dobře, 

protože koordinátor dobrovolníků je klíčová 

osoba a chce to, aby ten člověk měl určitou 

jistotu, aby měl možnost nějakého rozvoje, 

což v případě, že máte grant na půl roku nebo 

na rok nejde. Nebo v případě vysoké fluktuace 

si jednoduše nemůžete dovolit nějaké 

koordinátorovo vzdělávání nebo vedení, to si 

nemyslím, že pak není dobrý. 

Vliv krize ve 

zdravotnictví na 

financování programu, 

dostatečná podpora 

nemocnice, důležitost 

koordinátora = 

zaměstnance 

nemocnice, nejisté 

zaměstnání, důležitost 

koordinátora 

 

 Takže Vy jste tady všichni zaměstnanci nemocnice? 

Ano. Koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice 

 

 A Vy jste teď spokojená s tím, jak to tady funguje, nechtěla byste přejít přímo do 

toho interního způsobu řízení? 

Bylo by to pro nemocnici mnohem 

nákladnější, takže určitě ne. Samozřejmě se 

na to dívám s ohledem na další, co tu jsou - 

mám tady ještě dvě kolegyně na herní terapii 

a jednu, která se věnuje keramice se 

zaměstnanci (takže ještě dvě a půl pracovního 

místa) a jednoho kolegu na koordinaci 

duchovní péče, takže vím, že za současné 

Náročnost pro 

nemocnici, výhodnost 

zvoleného způsobu 

řízení, spokojenost se 

současným způsobem 

řízení 
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situace není možné rozpočet navyšovat a při 

přejití se vším přímo pod nemocnici by to 

znamenalo utlumení těchto jiných činností, 

což nechci, takže jsem v zásadě spokojena. 

 Asi kdybyste přešli se vším pod nemocnici, tak by se ty příspěvky z občanského 

sdružení utlumily, nebo se stoply, ne? 

Já vlastně nevím, jaké by to mělo výhody, 

protože o některé granty nemocnice požádat 

nemůže, ty by nám pak chyběly a vím, že 

někteří sponzoři nebo dárci by nemocnici ty 

peníze nedali. 

Finanční podpora 

skrze NNO, 

preference finanční 

podpory NNO 

 

 Že je dají raději občanskému sdružení? 

Určitě a k tomu je tady ještě takové další 

omezení. My se samozřejmě snažíme, aby se 

ten problém financování odtabuizoval (že je 

v nemocnici korupce, že je to celý 

neprůhledný a podobně) a trošku se snažíme 

ty dárce vést a motivovat k tomu, aby peníze 

dávali i nemocnici, ale s tím je spojená jedna 

velká překážka a tou je fakt, že peníze z darů 

nemůžete použít na hrazení mzdových 

prostředků. Takže ve chvíli, kdy my na tom 

středisku máme jenom mzdové prostředky, tak 

jsou nám ty dary k ničemu, protože my je pro 

naší činnost nemůžeme použít... Možná do 

budoucna by ten přechod pod nemocnici také 

záležel na tom, jak by se nám dařilo získávat 

dárce pro nemocnici a tak přenést na 

nemocnici i více nákladů občanského 

sdružení. 

Preference finanční 

podpory NNO, 

finanční podpora 

nemocnicí 

Preference 

finanční 

podpory NNO 

vycházející 

z obav z 

korupce a 

neprůhledného 

vedení 

účetnictví. 

 A kdybyste mohla doporučit začínajícím programům, je lepší začít tou externí 

cestou nebo interní? Co myslíte? 

Já myslím, že je to situace od situace, protože 

strašně záleží na tom, jaké je zázemí v té 

nemocnici, proč to chce ta nemocnice dělat, 

jak jsou motivovaní, jak moc jsou odhodlaní se 

do toho opravdu pustit. Pokud je to jenom 

nějaké povrchní rozhodnutí, že chtějí mít 

dobrovolnický program, třeba protože ho mají 

všichni, nebo aby měli akreditaci a podobně, 

tak si myslím, že tam je pro nemocnici mnohem 

výhodnější mít tu neziskovku, ve které je nějaký 

nadšenec, který se do těch věcí pustí. Pokud je 

ta nemocnice skálo pevně rozhodnutá, ví, do 

čeho jde, tak si myslím, že je pak lepší začít na 

Zájem ze strany 

nemocnice, smluvní 

spolupráce s NNO, 

zájem ze strany 

NNO, srovnávání 

způsobů řízení, 

součást nemocnice, 

psychická podpora 

nemocnicí, intenzivní 

spolupráce s 

nemocnicí 
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vlastní pěst, přímo v nemocnici, protože mám 

zkušenost, nebudu jmenovat ve které 

nemocnici, že když ta nemocnice ví, o čem to je 

a chce dobrovolnický program, ale nenajde 

adekvátního partnera, tak je to všechno 

plýtvání energie. Tady byla na začátku taková 

docela vzácná symbióza v tom, že byli nadšení 

lidi v nezis-kovce, bylo tam hodně energie a 

chutě něco udělat a zároveň tady byla nějaká 

základní představa nemocnice, že ten program 

chce a krásně se to celou dobu doplňovalo. 

Když jsme v neziskovce přišli s něčím, co by 

bylo dobré zrealizovat, tak na to nemocnice 

přitakala a pak navíc ještě sama přihazovala 

nápady, co bychom mohli ještě dělat... 

 Takže ona sama přicházela s těmi nápady, co by se dalo ještě udělat? 

Ano. Intenzivní spolupráce 

s nemocnicí 

 

 Teď bych se ráda zaměřila na formální prvky, na administrativu programu, 

sepisování smluv s nemocnicí, s neziskovkou, s dobrovolníky a podobně. Mě by 

zajímalo, jak vnímáte přítomnost těchto formálních prvků v dobrovolnickém 

programu v nemocnici? Jestli jsou podle Vás nutné, vítané, nebo byste se jim 

tady radši vyhnuli? 

Z mého pohledu, nebo z pohledu dobrovolníka?   

 Z Vašeho pohledu. 

Z mého pohledu jsou naprosto nezbytné a 

myslím si, že zdravotnictví je takový obor, kde 

se opravdu musí dbát na to, aby se nějaké věci 

dodržovaly, dodržovala se bezpečností lidí, 

takže mně přijde ten postup, jaký je teď, 

adekvátní. Nepřijde mi ani přehnaně, ani 

nedostatečně formální. Přijde mi to tak akorát. 

Formální prvky: řád; 

dodržování řádu, 

důležitost formálních 

prvků: bezpečnost 

 

 Je možné, že by nějaké formální prvky, co se týče vstupního pohovoru, co musí 

uchazeči absolvovat, nebo školení, myslím, že u Vás také platí, že dobrovolníci 

musí nosit speciální trička, aby je lidi poznali, zapisování do docházkových 

archů, ... Myslíte si, že to může třeba nějakého uchazeče nebo dobrovolníka 

odradit, zmenšit jeho zájem o dobrovolnictví? 

To nevím, to byste se musela asi zeptat jich. Já 

to spíš beru tak, že i těmi požadavky, které na 

dobrovolníky máme, tak jim dáváme najevo, že 

to není tak úplná legrace být dobrovolníkem 

v nemocnici, což si myslím, že je adekvátní. 

Taky si myslím, že v nemocnici je to hodně o 

Důležitost 

formálních prvků: 

výběr vhodného 

uchazeče, vyjasnění 

hranic, bezpečnost, 

dostatečná příprava 

Dodržování 

řádu kvůli 

bezpečnosti. 
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tom, jestli ten člověk přes veškerou svoji invenci 

a nadšení, které má, je schopen dodržovat 

nějaká pravidla, nějaké hranice a pokud tomu 

člověku ty papíry brání jít do programu, tak to 

je pro mě ukazatel, že ten člověk není schopen 

akceptovat určitá pravidla, což je vlastně 

kontraindikací pro dobrovolnictví v nemocnici. 

Může se jevit jako otrava to všechno vypisovat, 

máme několik příloh ke smlouvě, dopředu 

chceme souhlas s fotografováním, chceme 

souhlas, jestli se ten dobrovolník chce, když už 

bude zkušenější, stát zaškolovatelem dalších 

dobrovolníků, ale také na začátku vymezujeme 

přesně činnost, co bude dobrovolník dělat, 

ošetřujeme si to, aby když dobrovolník na 

začátku řekne, že bude hrát na kytaru, tak aby 

tam pak nedělal jiné věci, aby třeba nechodil na 

vycházky, když není zaškolený na vozík. Takže 

těch formalit je opravdu hodně, ale myslím si, 

že když to člověk akceptuje a projde tím, tak to 

je pro nás taky důkaz toho, že ví, co chce dělat 

a je schopen se pohybovat ve vymezených 

mantinelech. 

dobrovolníka, 

přizpůsobení se 

řádu, dodržování 

řádu, formální 

prvky: 

administrativní část, 

řád 

 Takže kdyby sem třeba přišel někdo s obrovským nadšením: Já chci pomáhat, 

chodit do  nemocnice a přišlo by mu, že ta administrativní část, veškeré 

sepisování, je nadbytečné, protože je to dobrovolné, takže to záleží na něm, kdy 

tam půjde, co tam bude dělat...  

Tak takový člověk by měl smůlu, ty podmínky 

jsou prostě takové. Určitě je to i indikátor 

budoucí spolupráce. Ve chvíli, kdy přijde člověk 

s velikým nadšením a je tady nějaká (z jeho 

pohledu) překážka, kterou musí překonat a on ji 

není ochoten překonat, tak to není člověk, 

kterého bych chtěla pustit na oddělení. 

Přizpůsobení se 

řádu,dodržování 

řádu, důležitost 

formálních prvků: 

výběr vhodného 

uchazeče 

 

 Ještě by mě zajímalo, jestli si myslíte, že je důležité vyrovnávat formální prvky 

(ty formality, co musí dobrovolníci dodržovat, nebo sepisovat) a takové ty 

neformální prvky? 

To mi přijde hodně důležité... Já jsem se nikdy 

nesetkala s tím, že by lidi říkali: Tolik papírů! 

že by se nad tím podivovali a myslím si, že 

hodně záleží také na tom, jak ta koordinátorka 

věci podá, jak se k tomu člověku chová. V 

neformálním vidím i třeba to, že někdy, když 

nám člověk do těch škatulek přímo nepasuje, 

není to úplně ten „klasický“ typ dobrovolníka, 

tak to hned neznamená, že by to nemohl dělat. 

Vyrovnávání 

formálních a 

neformálních prvků, 

formální prvky: 

administrační část; 

neformální prvky: 

osobní kontakt, 

ustupování od 

formalit 

Ustupování 

od formalit – 

od čeho se dá 

ustoupit a od 

čeho nedá. 
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Třeba jsme tu měli paní, která byla léčená 

schizofrenička, ale viděli jsme, že by do toho 

programu šla ráda, byla schopná mít nad 

svojí nemocí nadhled. V tomhle případě 

administrativa rozhodně nebyla překážkou, 

byly tam jiné překážky a přijde mi důležité, 

aby byl koordinátor schopen rozeznat míru 

začlenitelnosti toho dobrovolníka do 

konkrétního programu a aby, jak já tomu 

říkám: Ani kousek dobré vůle nevyteklo 

nazmar. Ale teď třeba, jak vám to říkám, tak 

mi to přijde zajímavé v kontrastu, jak jste 

říkala, že někdo má tu dobrou vůli, ale papíry 

mu přijdou moc. Tak tam bych do toho nešla, 

tam bych se nesnažila překročit nějakou 

hranici. Třeba jsme tady měli dobrovolníka, 

který sám byl po těžkém úrazu, špatně chodí, 

špatně mluví, špatně vidí a celkově má hodně 

ztíženou komunikaci a přišel, že chce být 

dobrovolníkem. Tak když to vezmu po 

formální stránce, tak nebyl úplně typ člověka, 

který by mohl být dobrovolníkem v nemocnici 

a teď tady funguje už šestý rok a je úžasný, 

takže tam mi to snížení laťky, té formálnosti, 

připadá adekvátní. Našli jsme mu pacienty, 

kteří taky nekomunikují takovým běžným 

způsobem, protože mají nějaké postižení, a 

jsou tak na stejné úrovni a bezvadně to ladí. 

Myslím, že když je v tom dobrovolnickém 

programu cítit, že je vedený v tomto 

neformálním duchu, že jde opravdu o to 

propojení dobré vůle, která přichází zvenčí, s 

poptávkou a s tím hladem uvnitř, tak si 

myslím, že ty papíry tam nehrají vůbec žádnou 

roli. 

 Máte ještě nějaké další způsoby jak vyrovnáváte tuhle rovnováhu, jestli pořádáte 

pro dobrovolníky třeba nějaké akce...? 

Velké množství akcí. Jednak si myslím, že je to 

o akcích, o té nabídce a jednak je to myslím i o 

přístupu k nim - vlastně i to, že tady teď máme 

králíka, že jsme pozvali dobrovolníky, ať se na 

něj přijdou podívat, že chceme, aby tady 

opravdu měli takové svoje hnízdo a zázemí a 

stane se, že dobrovolníci opravdu před tím, než 

jdou na oddělení, nebo potom se tady zastaví - 

to si myslím, že je důležité. Máme pro 

dobrovolníky k dispozici knihovnu s všelijakou 

odbornou literaturou, aby si nemuseli ty knížky 

Neformální prvky: 

akce organizace, 

osobní kontakt, jistota 

zázemí, akce 

dobrovolníků; 

důležitost 

neformálních prvků: 

motivace 

dobrovolníků, 

motivace personálu, 

zpětná vazba 

personálu  
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kupovat, ale jednoduše si je tady půjčit, a jinak 

je pro ně dělaná spousta akcí jednak 

odborných, různé odborné semináře, kde 

přednášejí zdravotníci nebo psychologové, 

naše herní terapeutky, ... ale i dobrovolníci 

sami dělají něco pro sebe - máme dobrovolnici 

masérku, která jiným dobrovolníkům nabízí 

masáže zdarma, nebo se nám hlásí spousta 

dobrovolníků cizinců, kteří neumí česky, ale 

dělají tady jazykové kurzy, které nabízíme jak 

personálu, tak dobrovolníkům a zase to mají 

zdarma. Snažíme se tak podpořit jejich zájem, 

motivaci... pak k tomu patří i různé služby tzv. 

pro bono, že nějaká firma nebo podnikatel 

nabízí dobrovolníkům nějaké služby, lístky do 

divadla, máme průvodce po Praze, který dělá 

dvakrát do roka s výkladem procházku Prahou, 

jeden celodenní výlet, máme tady zaměstnance 

nemocnice, který dělá kurzy nordic walking a 

skákání na trampolíně a další... A většinou se 

všechny tyhle věci nabízí jak dobrovolníkům, 

tak kontaktním osobám, těm zdravotníkům, 

jednak proto, aby se neformálně propojovali, 

nějak jinak navazovali kontakty a jednak jsou 

ty kontaktní osoby taky dobrovolníci, protože 

to je pro ně práce navíc. Oni za to, že se navíc 

věnují dobrovolníkovi, nemají žádnou finanční 

odměnu, takže se jim to snažíme vynahradit 

alespoň takhle. 

 Já myslím, že ten neformální kontakt dobrovolníků s kontaktními osobami je 

výborný nápad... 

Samozřejmě u nás funguje, že management se 

dvakrát do roka setkává s dobrovolníky na 

takové velké akci a pan ředitel jim osobně 

poděkuje, dá jim dárek a kytku a pak je 

koncert. Zvláště starší generace dobrovolníků 

tohle oceňuje, ti mladí moc ne, ti radši jdou na 

oddělení, než aby se viděli s nějakým vysokým 

funkcionářem, ale ti starší o to hodně stojí. I se 

nám stává, že už třeba dávno nejsou v dobro-

volnickém programu a přesto na tyto akce 

pořád chodí, že pořád chtějí být alespoň takto 

v kontaktu. Takže to si myslím, že dělá hodně. I 

se nám teda stává, že zdravotnický personál až 

trošku žárlí, protože dobrovolníci mají 

supervize, semináře, všechno možné, „oprašují 

se“ a přitom jsou s pacienty třeba jen čtyři, 

šest hodin měsíčně a ty sestřičky tam jsou 

Neformální prvky: 

poděkování; žárlivost 

na dobrovolníky, 

důvod žárlivosti, 

možné řešení 

žárlivosti 
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denně několik hodin, takže i v tomhle duchu my 

trochu apelujeme na dobrovolníky, že je dobré 

se kromě toho pacienta zajímat taky o 

personál, že ten je potřebný. 
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Rozhovor 4 - Ústřední vojenská nemocnice 

Rozhovor se uskutečnil 16. dubna 2012 ve 14:30 hodin na Oddělení válečných 

veteránů v areálu Vojenské nemocnice. Informátorkou byla slečna z Oddělení 

komunikace a propagace, jež se nyní snaží o opětovné rozjetí zdejšího poněkud 

skomírajícího dobrovolnického programu. Pozici koordinátora zde v tuto chvíli nikdo 

nezastává, situace by se měla změnit po zahájeném výběrovém řízení na tuto funkci. 

 Odkdy sem chodí dobrovolníci? 

Od roku 2002, takže 10 let. Je to napsané i na 

našich stránkách, tam se můžete dočíst, jak 

dlouho probíhá tato spolupráce a další 

informace. 

Délka fungování 

programu 

 

 Kdo byl tím prvním iniciátorem, kdo tady chtěl dobrovolnický program rozjet? 

Vedení, konkrétně paní Lenka Gutová, která je 

náměstkem pro nelékařské zdravotnické profese 

a která byla iniciátorem toho programu. 

Zájem ze strany 

nemocnice 

 

 Takže to šlo ze začátku přes ní? 

Ona přišla s tou prvotní myšlenkou a pak se to 

trošičku rozjelo. 

Proces zavádění 

programu 

 

 Spolupracujete nějakým způsobem třeba s neziskovkami? 

To si nejsem úplně jistá, myslím, že spolupráce 

v tomto směru tady zatím není. Samozřejmě 

jistým způsobem spolupracujeme třeba 

s Lékořicí, jak je v Thomayerce, proto se také 

nemocnice v minulém roce spojily do Pražské 

nemocniční pětky, aby spolu v tomto směru 

kooperovaly a někam to směřovalo. 

Samozřejmě každá nemocnice musí začít 

nejdřív u sebe a já bych byla velice ráda, kdyby 

se to tady nějak rozjelo a mělo to nějaké 

výsledky, aby to nezůstalo jenom na velikosti 

pár lidí, ale aby se to rozmohlo a bylo ku 

prospěchu jak klientů, tak dobrovolníků. 

Nesmluvní 

spolupráce s NNO, 

spolupráce programů, 

proces zavádění 

programu, proces 

rozvoje programu 

 

 Jak jste zmínila spolupráci v minulém roce s dalšími nemocnicemi, bylo to pro 

Vás přínosem, že jste mohli vidět, jak to funguje jinde...? 

Tehdy se konala ve Žlutých lázních k Evropské-

mu roku dobrovolnictví akce, kde měla každá 

Spolupráce 

programů, prostředky 
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nemocnice, každý ten dobrovolnický program, 

svůj stánek, propagovaly svojí organizaci a 

snažily se, aby se informace o dobrovolnictví 

rozšířily a dostaly se tak do povědomí 

potenciálních klientů... Spolupráce v této 

prospěšné oblasti je určitě hodně důležitá, 

protože čím více lidí se do ní zapojí, tím je to 

lepší a má to větší úspěch. 

propagace 

 A teď, když už není Evropský rok dobrovolnictví, pokračuje ta spolupráce mezi 

nemocnicemi? 

Samozřejmě, to není nějaká jednorázově věc, u 

příležitosti roku dobrovolnictví to bylo 

založené s tím, že komunikace mezi těmi 

zařízeními bude pokračovat dál. Ale 

samozřejmě musí mít o ten program nemocnice 

zájem, kdyby ho neměla, kdybychom se tady 

teď nesnažili o jeho rozvoj, tak by nemohl dál 

fungovat. Něco tady v malém směru bylo, ale 

chtěla bych, aby se ten program teď opravdu 

rozjel. Proto také teď hledáme koordinátora 

dobrovolníků, protože je to pro program 

klíčová osoba, takže se teď vyhlásilo výběrové 

řízení a snad už od května by ten program 

mohl začít fungovat i s koordinátorem. 

Spolupráce programů, 

zájem ze strany 

nemocnice, proces 

zavádění programu, 

chybí koordinátor, 

důležitost 

koordinátora, 

koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice 

 

 Tady dobrovolnický program, pokud to tak můžu nazvat, funguje uvnitř 

nemocnice, v rámci nemocnice, dalo by se to přirovnat třeba k fungování 

dobrovolnického programu v Motole, nebo v Thomayerově nemocnici, kde ale 

spolupracují s neziskovkou, s Lékořicí? 

Já myslím, že je to otázka času. Záleží na tom, 

jak je ten program rozjetý, ale ty kroky jsou 

pomalé a postupné. Třeba Thomayerka se tomu 

programu už dlouho intenzivně věnuje, takže 

mohla dospět do takové velikosti, že může 

spolupracovat i s firemními dobrovolníky, kteří 

tam dojíždějí - to je něco, čeho chce dosáhnout 

i tento program. Takže neznamená, že když to 

tak není teď, tak nechci, aby to tak nebylo 

v budoucnu, naopak doufám, že se to rozjede a 

bude dobře fungovat. 

Délka fungování 

programu, proces 

zavádění programu, 

srovnávání zaběhlosti 

programu, inspirace 

 

 Ale dalo by se říct, že teď to nejdůležitější závisí na nemocnici, že je to její 

starost... Například financování nebo propagace... 

Ano, teď to hlavně záleží na ní... Financování je 

také důležitá otázka, je důležité, aby se ten 

program dal nějak rozvíjet, protože pokud 

Intenzivní spolupráce 

s nemocnicí, finanční 

podpora nemocnicí, 

Spolupráce 

programů 

převyšuje 
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nemáte nějaké možnosti nebo dispozice, tak to 

nejde. Ten program je teď v počátku, takže já 

budu dělat vše, co můžu pro to, aby se to 

rozjelo (alespoň na komunikační a propagační 

úrovni), ale jak bude program vypadat, to bude 

hodně záležet na novém koordinátorovi. Další z 

hlavních kroků bude fungování spolupráce jak 

z hlediska financování, tak i z hlediska 

spolupráce s dalšími potenciálními 

organizacemi. Potom je určitě velice důležitá 

propagace programu, aby o tom vůbec 

dobrovolníci věděli. Sama jste říkala, že ty 

stránky nejsou v tomto směru dost informačně 

vybavené, je tam kontakt a nic víc. Takže to je 

také jedna z věcí, kterou bych teď chtěla 

vylepšit... Není to tak, že by to dobrovolnictví 

tady bylo na bodu mrazu - byly tady akce, 

dobrovolníci tady mají svou funkci a i personál 

s dobrovolníky dobře komunikuje - ale chce to, 

aby měli dobrovolníci těch informací více, 

protože když je nemají, tak půjdou samozřejmě 

jinam, tam, kde ty informace jsou. Když se 

podíváte na stránky Lékořice, tak tam najdete 

spoustu informací, takže mým úkolem je teď za 

oddělení komunikace a propagace zpropagovat 

v roli externí komunikace ty webové stránky. 

proces zavádění 

programu, nastavení 

spolupráce s 

nemocnicí, nastavení 

spolupráce s NNO, 

proces rozvoje 

programu, prostředky 

propagace, úspěšnost 

propagace, 

konkurence 

programů 

jejich 

vzájemnou 

konkurenci o 

zdroje. 

 A jenom externí, nebo i interní komunikace? 

I interní. Je velmi důležité, aby zaměstnanci o 

tom, že tu ten program vůbec je, věděli, 

seznámit je s tím programem a podobně. Přála 

bych si, aby probíhala spolupráce i s jinými 

odděleními, aby to nezůstalo jen na tomto 

oddělení, ale aby se do toho zapojily i další 

vrchní sestry, ale to je samozřejmě složitý 

proces.  

Propagace uvnitř 

nemocnice, zájem ze 

strany nemocnice, 

nastavení spolupráce 

s nemocnicí, proces 

rozvoje programu 

 

 To by mě zajímalo, některé koordinátorky mi říkaly, že je v dobrovolnickém 

programu důležitá neziskovka hlavně z toho důvodu, že si přes ni mohou žádat o 

granty u Ministerstva vnitra... 

Já nevím, jak to bude fungovat tady. Myslím, že 

aby to fungovalo jako samostatná neziskovka, 

tak to nepůjde... Tady je dobrovolnictví 

připojeno k nemocnici, je její součástí, takže si 

myslím, že to bude spadat pod podporu a 

financování sociální péče. 

Součást nemocnice, 

finanční podpora 

nemocnicí 
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 Jde vůbec žádat o finanční příspěvky od Ministerstva vnitra, když zřizovatelem 

této nemocnice je Ministerstvo obrany? 

Ano. Nemyslím si, že by se to nějak křížilo, že 

by v tom byl nějaký problém. Samozřejmě je 

možné, že si mohou říct, že zřizovatelem je 

Ministerstvo obrany, tak ať si požádáme u něj... 

Ale myslím, že když se jedná o dobrovolnictví, 

sociální péči, tak by to, pokud by byli v tomhle 

spravedliví, neměli stírat. Protože „Obrana“ 

sice nemocnici dává finance, ale nevím, kolik 

by z toho bylo na dobrovolníky. 

Finance od MV ČR, 

finance od MO ČR 

 

 To je potom na nemocnici samotné, jak ty peníze rozčlení, kolik dá na jednotlivá 

oddělení? 

Přesně.   

 Dobrovolníci, uchazeči, když sem přijdou, tak jsou vybíráni a školeni nějakým 

člověkem, který je pak má na starosti? 

Ano, je tady supervizor, to je Maruška 

Pěničková, která má na starosti školení 

dobrovolníků s tím, že to školení zatím teda 

není až tak zavedené, Libuška Kuchařová měla 

na starosti informování dobrovolníků, takže 

jim podávala veškeré potřebné informace... 

Dobrovolníci musí být samozřejmě označení, 

musí mít svoje trička, na nich jméno, aby 

klienti opravdu věděli, že to jsou dobrovolníci. 

Ještě je určitě potřeba zapracovat na tom 

školení, aby dobrovolníci věděli, co budou 

dělat, co je čeká. Ale jinak je tady 

dobrovolnická činnost a spolupráce 

dobrovolníků s klienty bohužel zatím ještě 

pořád omezená, třeba se to může dostat až do 

takové fáze, že když budou dobrovolníci dobře 

proškoleni, mohli by s klienty i dělat víc věcí, 

ale na to musí mít školení, bez něj si to 

nemůžou dovolit. Je důležité vědět, že to, co 

dělá zdravotnický personál, nesmí dělat 

dobrovolník (třeba manipulovat s klientem) a 

na to, co by bylo navíc, na to musí být 

dobrovolníci proškoleni... Důležitá je hlavně 

informovanost, seznámení s tím, co je čeká, 

aby se tak předešlo případným sporům, na 

které by dobrovolníci nebyli připraveni a které 

by je mohly překvapit, takže na to vše se je 

snaží Maruška Pěničková, Libuška Kuchařová 

připravit. Další důležitá osoba je Jana 

Zoufalá, vrchní sestra na Oddělení sociální 

Formální prvky - 

získávání 

dobrovolníků, 

supervize, 

administrativní část, 

řád; důležitost 

formálních prvků: 

dostatečná příprava 

dobrovolníka, 

vyjasnění hranic, 

koordinátor = 

dobrovolník, 

důležitost 

koordinátora, chybí 

koordinátor, 

koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice 
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péče, která má také spoustu dalších důležitých 

informací a hlavně pracuje s těmi lidmi, takže 

ví, co dobrovolníkům říct a doporučit. 

V minulém roce byla i na různých setkáních 

Nemocniční pětky a hovořila za toto oddělení, 

za dobrovolnický program. Pak tady byla ještě 

jeden čas paní, která sice neměla oficiálně 

funkci koordinátora, ale spolupracovala 

s dobrovolníky v takové míře, že by se dalo 

říct, že tu jeho roli zastávala. Ona byla 

nesmírně empatický člověk, byla do toho tak 

zainteresovaná, že se na ni mohli dobrovolníci 

kdykoliv obrátit. I já mám takovou osobní 

zkušenost, kdy mě osobně sem uváděla... ale 

pozice koordinátora tu oficiálně nebyla, proto 

ho také teď hledáme, protože je to opravdu 

klíčová osoba pro dobrovolnický program, je 

hodně potřeba. 

 Takže ta komunikace s dobrovolníky tady probíhá skrze supervizora? 

Ano, dobrovolníci jsou informovaní, že kdyby 

se něco dělo, tak se na ní, nebo paní 

Kuchařovou můžou samozřejmě kdykoliv 

obrátit, ale myslím si, že pro program a 

samotné dobrovolníky bude dobré a hodně 

důležité, až tady bude ten koordinátor - člověk, 

na kterého se dobrovolníci budou moci přímo 

obrátit, budou vědět, že je tady v určitý čas. 

Proto bych také chtěla, aby se dosáhlo toho, že 

tady bude mít nějaké své vlastní prostory, 

kancelář, kde by se s ním mohli dobrovolníci 

sejít, protože ta tu teď není. 

Důležitost 

koordinátora, 

koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice, 

neformální prvky: 

osobní kontakt, jistota 

zázemí 

 

 A paní supervizorka je zaměstnankyní nemocnice? 

Přesně tak, spadá pod psychologické oddělení. 

To propojení psychologického oddělení se 

sociálním je důležité... Když budou 

dobrovolníci vykonávat činnost v těchto, 

řekněme, duševních sférách, tak s tím musí být 

seznámeni, musí vědět, že každý klient je jiný. 

Formální prvky: 

supervize, získávání 

dobrovolníků, 

důležitost formálních 

prvků: dostatečná 

příprava dobrovolníka 

 

 A kolik je tady v současné době asi dobrovolníků? 

Já myslím, že 5 až 7, takže další věc, které bych 

tady chtěla dosáhnout je, aby se to rozrostlo. 

Ale hlavně bychom chtěli dobrovolníky na 

jednorázové akce, samozřejmě možnost 

docházet sem za pacienty tady je, ta tu zůstává, 

ale myslím, že velkou pomocí by byla 

Počet dobrovolníků  
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spolupráce dobrovolníků při jednorázových 

akcích. Už tady proběhla spousta akcí, třeba 

maškarní bál, pekly se tu nějaké věci, nebo se 

chodí s pejsky do Hvězdy. To jsou takové 

jednorázové akce, kde jsou dobrovolníci 

důležití a potřební. 

 Kdybyste mohla srovnat způsob řízení dobrovolnického programu – když se o 

něj stará jen nemocnice, nebo nemocnice spolupracuje v tomto směru s 

neziskovkou, která má v této oblasti už určitou praxi, co je podle Vás lepší? 

Myslím, že ta spolupráce je dobrá a užitečná 

hlavně pro začátek, pro získání potřebných 

informací. Třeba spolupráce nemocnice a 

neziskovky, jak je v Thomayerce, to už je jakýsi 

další stupeň, další vývojová fáze. Nejdřív se 

musí ten program tady zapracovat, pořádně 

rozjet a pak by se dalo dál plánovat, přemýšlet 

nad jinými odděleními, kam se ještě rozšířit. 

Srovnávání způsobů 

řízení, chybí know-

how, smluvní 

spolupráce s NNO, 

získání know-

how,proces zavádění 

programu, proces 

rozvoje programu 

 

 A myslíte si, že bude lepší, když si tady půjdete sami vlastní cestou, nebo budete 

spolupracovat, kvůli metodice, informacím a financím, s nějakou již zkušenou 

neziskovkou? 

Metodika, jak zaběhnout dobrovolnický 

program, je daná od Ministerstva 

zdravotnictví, takže to se dá všechno zjistit a 

najít, ale jinak si myslím, že to jádro fungování 

zůstane určitě součástí nemocnice. Ale to je 

také otázka budoucnosti. Teď je nejdůležitější, 

aby se ten program nějak rozjel, aby to začalo 

fungovat pomocí koordinátora a potom začít 

spolupracovat s dalšími možnými 

dobrovolnickými programy. Pak si myslím, že 

už se to rozjede samo o sobě. Já sama s tím 

zkušenosti nemám, takže je to pro mě nové, 

nikdy jsem nebyla koordinátorem 

dobrovolníků, já tady mám na starosti 

komunikaci a teď teda propagaci 

dobrovolnického program. Ale to se teprve 

ukáže, to je otázka času a toho, jak to teď bude 

vypadat. 

Součást nemocnice, 

proces zavádění 

programu, spolupráce 

programů, proces 

rozvoje programu 

 

 Mě právě překvapilo, když jsem viděla letáček té Pražské nemocniční pětky, že 

sem sice dobrovolníci chodí už asi 10 let, ale že jich je jen 5 nebo 7, takže někde 

asi musí být něco špatně, že to nefunguje, že se to nerozjelo, protože z jiných 

nemocnic vím, že ten první rok je sice takový záběhový, ale během těch dalších 

to už roste... 

To je právě ono, to je důvod, proč jsem se Srovnávání způsobů Chybí 
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toho chytla, protože je to strašná škoda, 

dobrovolnický program k nemocnici patří, 

dokonce si myslím, že je to v této době i 

povinnost. Ta pomoc je opravdu důležitá a to, 

že se ten program nerozjel v takové míře jako 

třeba v Thomayerce, je také kvůli tomu, že tu 

vlastně nebyl nikdo, kdo by se mu nějak 

intenzivně věnoval, takže ten program sám o 

sobě nějak jel, ale nebylo to dobře uchopené, 

nebyl tady nikdo, kdo by měl přímo funkci 

koordinátora, a proto my tu osobu teď 

intenzivně hledáme, aby se ten program 

rozjel, abych měla s kým spolupracovat a 

komunikovat a eventuelně mu předala své 

nápady, které k tomu programu mám, jak bych 

si to představovala, ale to další by už záleželo 

na koordinátorovi. Nevím přesně, jak rychle 

to půjde, je to takový běh na dlouhou trať, ale 

chci, aby se to krok po kroku rozrůstalo, mělo 

to svou funkci, aby se o tom v nemocnici i u 

veřejnosti vědělo, aby o to byl zájem. 

řízení, chybí 

koordinátor, 

problematická 

koordinace, důležitost 

koordinátora, proces 

rozvoje programu 

koordinátor 

=> nemožnost 

efektivního 

rozvoje 

programu. 

 Teď bych se ráda věnovala chvíli těm formálním prvkům programu – sepisování 

smluv, administrativě programu, pojištění dobrovolníků, nošení triček a visaček 

a podobně. Myslíte si, že to k tomu patří? 

Určitě patří. Je to sice formálnost, první musí 

být samozřejmě nezištná pomoc klientům, ale 

je to strašně důležité, základ, aby to mohlo 

nějak dál fungovat. Je potřeba, aby ten 

program měl nějaký řád, někam směřoval, aby 

to nedopadlo tak, jak to tady dopadlo za těch 

10 let právě proto, že tady ty formální prvky, 

nějaký směr a jednotné řízení nebylo. 

Formální prvky: řád, 

proces rozvoje 

programu, srovnávání 

zaběhlosti programu 

 

 A je ten dobrovolnický program nějak zapracovaný třeba ve směrnici 

nemocnice? 

Ano, je tady zakomponovaný. Je to na intranetu 

nemocnice, ale chtěla bych to zveřejnit na 

webových stránkách nemocnice, aby to bylo 

k dispozici. 

Součást nemocnice, 

prostředky propagace 

 

 To jsem se ještě ptala koordinátorek z jiných nemocnic, jestli si myslí, že je 

možné, že by mohly ty formální prvky, jako je např. nošení trička, visačky, 

zapisování do archů, chození na supervize, školení atd. nějakého dobrovolníka 

od té činnosti odradit, že by ztratil zájem. Kdyby sem přišel s tím, že když jde o 

dobrovolnictví, tak bude přece na něm, kdy do nemocnice půjde, co tam bude 

dělat a podobně... 
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Z vlastní zkušenosti, co mám jako dobrovolník, 

tak mě tohle určitě neodradilo, právě naopak 

to na mě a asi i na tu druhou stranu působilo 

jako takové ujasnění, že teď jsem tady, budu se 

jim věnovat, vím, co můžu a nemůžu dělat, 

jsem odlišená od zdravotníků, ale to záleží na 

každém člověku. Ale myslím si, že ta 

formálnost asi není tím nebolestivějším 

prvkem, co by mohlo dobrovolníka odradit. Ta 

formální pravidla jsou také důležitá proto, aby 

i personál věděl, kdy dobrovolník přijde, jak 

dlouho tady bude, protože kdyby se ty 

formálnosti nedodržovaly, tak by to mohlo 

narušit chod celého oddělení, pak by si tam 

mohl přijít kdokoliv a mohlo by se něco stát. 

To je také otázka bezpečnosti a kvality. 

Důležitost 

formálních prvků: 

vyjasnění hranic, 

nebezpečí zmatku, 

bezpečnost 

Dodržování 

řádu za 

účelem 

udržení 

pořádku na 

oddělení (v 

nemocnici) a 

tak zároveň i 

bezpečí. 

 Dalo by se říct bezpečnosti jak pro personál, pacienta, tak i pro toho 

dobrovolníka samotného...? 

Samozřejmě. Ten klient by po něm mohl chtít 

něco, co dobrovolník nemůže dělat, co nemá 

povolené – třeba kdyby po něm klient chtěl, 

aby mu dal najíst, pomohl při nějakým pohybu 

a podobně. Takže musí být přímo určeno, co 

ten dobrovolník smí a co nesmí a musí se to 

dodržovat z důvodu bezpečnosti na obou 

stranách, jak bezpečnosti pro pacienta, tak i 

bezpečnosti pro dobrovolníka. O tom ani nemá 

cenu nějak debatovat, to je opravdu velice 

důležitá věc. 

Důležitost formálních 

prvků: bezpečnost, 

vyjasnění hranic 

 

 Když jste se zmínila, že ta formální stránka není ta nejbolestivější věc, co může 

dobrovolníka odradit, co je tedy podle Vás to nejbolestivější místo? 

Já to teda budu brát z vlastní zkušenosti. Jak 

jsem zmínila supervizora, tak ten by měl 

uchazeče připravit na to, co všechno se může 

stát, když přijde do kontaktu přímo s klientem. 

Ono, každá osoba je jiná, má své nároky, 

pocity a potřeby a ty musí dobrovolník 

respektovat a v případě, že si není úplně 

vědom toho, na co může narazit, tak se to pak 

může projevit přímo u toho klienta, když je 

s ním dobrovolník v kontaktu. To setkání ho 

může překvapit, protože kolikrát ta 

komunikace se seniory je těžší, někteří 

nechtějí komunikovat vůbec, někteří zase 

naopak vyžadují velkou pozornost, a když 

dobrovolník udělá něco špatně a oni na něj 

Formální prvky: 

získávání 

dobrovolníků; 

důležitost formálních 

prvků: nedostatečná 

příprava dobrovolníka 

Nedostatečn

á příprava 

dobrovolník

a na činnost 

může vést až 

k opuštění 

programu, 

nebo k 

porušení 

bezpečnostní

ch pravidel. 
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zareagují tak, jak to nečeká, tak se může stát, 

že se zasekne a nebude v tom chtít dál 

pokračovat. Proto je dobré, když na to dohlíží 

nějaký koordinátor... Ale to byste se musela 

zeptat třeba personálu, který s tím má větší 

zkušenosti. Já, protože jsem v tom nová, to 

říkám jen z vlastní zkušenosti dobrovolníka. 

Tehdy, když jsem tu byla jako dobrovolník, tak 

jsem byla mladá a myslím, že ne úplně na tu 

práci připravená. Teď už bych k tomu 

přistupovala jinak, mám na to jiný pohled. 

Člověk si i takhle musí uvědomit, jestli je na 

dobrovolnictví připravený, jestli je k tomu 

odhodlaný nebo ne, protože to není 

jednoduchý. Jde o to se nějak s klientem sžít, 

navázat s ním komunikaci, která není 

jednoduchá ani v normál-ním životě... 

 A když jsme se bavily o té formální stránce, myslíte si, že je důležité vyrovnávat 

formální stránku s tou neformální?  

Určitě. To je důležité pro motivaci a to 

motivaci jak dobrovolníků, tak i samotného 

zdravotnického personálu. Co je tou motivací, 

to byla také moje další otázka. Spousta 

zdravotnického personálu nebo dobrovolníků 

mluví v tomhle směru hlavně o pocitu štěstí 

v očí klientů, když se třeba po několika 

měsících zasmějí, to je úžasný pocit. Ta zpětná 

vazba je tady to nejdůležitější a je rozhodně 

v něčem jiném než ve finančním ohodnocení a 

jak jsem říkala, člověk v tomhle musí poznat 

sám, jestli je na to vhodný nebo ne. Myslím, že 

pro motivaci je také důležité slučování 

dobrovolníků, pořádání různých akcí pro ně 

(když by se na to našly finance), aby tak 

dobrovolníci mohli dostávat nějakou zpětnou 

vazbu od nemocnice, aby věděli, že jim nejsou 

ukradení, aby měli pocit, že jsou součástí týmu, 

že se v případě nějakých problémů můžou na 

někoho obrátit. 

Vyrovnávání 

formálních a 

neformálních prvků, 

důležitost 

neformálních prvků: 

motivace 

dobrovolníka, 

motivace personálu, 

zpětná vazba 

dobrovolníkům, 

zpětná vazba 

personálu; neformální 

prvky: akce 

organizace 

 

 A to tady do této doby takhle nefungovalo? 

Určitá zpětná vazba tady je. Já vím, že 

probíhají taková setkání dobrovolníků, kam 

chodí i paní Pěničková a pan kaplan, který má 

na starosti duchovní služby, a tam si 

dobrovolníci povídají, vyměňují si své 

postřehy, ale chtěla bych tu zpětnou vazbu 

Důležitost 

neformálních prvků: 

zpětná vazba 

dobrovolníkům; 

formální prvky: 

supervize; proces 

rozvoje programu, 
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rozvést na vyšší úroveň, což ale také 

samozřejmě záleží na financích, ale je to další 

směr, kam se to budeme snažit zavést... 

Myslím, že třeba v Thomayerce dělají pro 

dobrovolníky takové nějaké akce, takže se spíš 

potom obrátíme na paní Pospíšilovou, jak to 

tam oni dělají, ale zase je to asi individuální 

otázka, zase to bude záležet na té konkrétní 

nemocnici, jak si to zavede. 

neformální prvky: 

akce organizace; 

srovnávání způsobů 

řízení, spolupráce 

programů, nastavení 

spolupráce s 

nemocnicí 

 Vím, že kromě těch akcí, co probíhají pro dobrovolníky, tak jsou i různé 

semináře, jednou, dvakrát ročně dochází k poděkování od managementu 

nemocnice dobrovolníkům... 

To je pravda. Ty semináře tady také probíhaly. 

Paní Pěničková tady měla semináře, kurzy a 

školení, kterých se mohli dobrovolníci účastnit, 

takže se jim to i takhle vrátilo, nebo 

dobrovolníci dostali nějaké maličkosti jako 

poděkování. Ale to bylo opravdu jen v takovém 

malém provedení, protože si to nemocnice 

nemohla dovolit, nemohla si dovolit to dovést 

do nějaké větší akce. Další možností jsou pak 

takové akce dobrovolník pro dobrovolníka, 

které si vytvoří dobrovolníci sami pro sebe, 

domluví se a pojedou někam společně, nebo 

pro ně koordinátor něco vymyslí a to si 

myslím, že je další taková zpětná vazba a 

motivace, proč to dělat. Ale to jsou otázky 

týkající se až těch dalších kroků. 

Neformální prvky: 

akce organizace, 

poděkování, akce 

dobrovolníků; 

důležitost 

neformálních prvků: 

zpětná vazba 

dobrovolníkům, 

motivace 

dobrovolníka, proces 

rozvoje programu 

 

 Já si myslím, že poděkování, třeba od vedení nemocnice, má určitě také vliv na 

motivaci dobrovolníka...  

To je přesně ono, to bych chtěla - uspořádat 

nějakou akci pro dobrovolníky, kde jim za 

jejich činnost ředitel nemocnice poděkuje, 

protože oni dělají dobrou věc a zaslouží si to. 

To doufám, že tady začne fungovat... A ještě 

jsem si vzpomněla, že se tady jednou za rok 

pořádaly nějaké akce pro zaměstnance (šli do 

divadla nebo na nějaký muzikál) a byli na to 

přizvaní i dobrovolníci, takže to byla také 

taková odměna za jejich činnost... Takže určitě 

takovéhle jednorázové akce a odměny byly, ale 

samozřejmě jen v rámci možností, což platí i 

teď. Odměňování a akce pro dobrovolníky se 

budou rozvíjet v rámci možností, ale doufám, 

že to už bude ve větším a že se to bude 

postupně zlepšovat, ale musí to být postupně, 

Neformální prvky: 

poděkování, akce 

organizace, proces 

rozvoje programu 
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nic není hned. 
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Rozhovor 5 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

Rozhovor se uskutečnil 20. dubna 2012 ve 12:00 hodin v kanceláři 

dobrovolnického programu v areálu Všeobecné fakultní nemocnice. Informátorkou byla 

koordinátorka zdejšího dobrovolnického programu, jež působí v této funkci rok a půl. 

 Jak dlouho tady působíte ve funkci koordinátorky dobrovolnického programu? 

Jsem tu od ledna minulého roku. Délka pracovního 

poměru 

 

 A do té doby sem dobrovolníci také chodili? 

Od roku 2006 docházeli dobrovolníci ADRY na 

Geriatrickou kliniku, kde byl na začátku velký 

počet dobrovolníků, ale bylo to špatně 

stabilizované. Jakmile se změnil koordinátor 

od neziskovky, počet dobrovolníků se radikálně 

snížil. Vloni tam docházeli tuším už jenom čtyři 

nebo pět. Potom tady byl dobrovolnický 

program přes neziskovou organizaci Celé 

Česko čte dětem, kdy jedna slečna dělala 

dobrovolníka u dětí na Foniatrické klinice. Pak 

ještě docházeli dva nebo tři dobrovolníci od 

organizace Amelie na onkologickou kliniku. 

Takže tady takhle působily 3 neziskové 

organizace, ale nebylo to propojené.  

Délka fungování 

programu, smluvní 

spolupráce s NNO, 

počet dobrovolníků, 

problematická 

koordinace 

 

 Takže to bylo takové rozsypané, roztříštěné... 

On si to každý řídil sám za sebe, nebylo to 

zaštítěno nějakým naším dobrovolnickým 

programem. Fungovalo to tu samovolně na 

základě zájmu klinik, které o to stály, nebo 

zájmu někoho, kdo tyto kliniky oslovil... Takhle 

fungoval dobrovolnický program do loňského 

ledna. My jsme to pak sloučili dohromady, 

zastřešila to náměstkyně pro nelékařská 

zdravotnická povolání a kvalitu. S každou 

neziskovkou jsem zvlášť nastavila takový 

způsob komunikace a spolupráce, abychom si 

vymezili konkrétní činnosti a odpovědnosti a 

teď už to docela dobře funguje... Podle mě to 

chce všude nějaký čas, než se to zavede a 

stabilizuje, až pak se může dál vylepšovat. 

Problematická 

koordinace, zájem ze 

strany nemocnice, 

zájem ze strany 

veřejnosti, smluvní 

spolupráce s NNO, 

srovnávání způsobů 

řízení, nastavení 

spolupráce s NNO, 

formální prvky: 

administrativní část; 

důležitost formálních 

prvků: vymezení 

hranic, spokojenost 

se současným 

způsobem řízení, 

proces rozvoje 

programu 

Důležitost 

sjednocení 

pod jednu 

osobu, 

důležitost 

koordinace. 
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 Ono je asi lepší, když je ustanovená nějaká jedna osoba, která to dohromady řídí, 

koordinuje, než když je to roztříštěné a každá klinika sama spolupracuje 

s nějakou jinou neziskovkou. 

To bylo také z toho důvodu, že je naše 

nemocnice tak veliká. Dobrovolníci z 

programu ADRY chodili k seniorům, dál tady 

byl specializovaný program pro onkologicky 

nemocné, kdy na onkologii chodili 

dobrovolníci z Amelie, ale i tam se 

dobrovolnický program dostal takovou svou 

vlastní cestou. Ten program se tam zavedl, 

protože na to klinika měla granty, chtěla ho 

tam mít, ale nebylo to dobře nastavené, chyběl 

tam ten hlavní zájem ze strany personálu, takže 

to vypadalo tak, že tam za pacienty 

dobrovolníci samovolně nějak docházeli, měli 

od neziskové organizace supervize, ale nebylo 

to jednotné. Od ledna loňského roku jsme 

postupně se všemi těmi organizacemi 

podepisovali nové smlouvy, nastavili jsme 

systémy spolupráce, systém výběru 

dobrovolníků, jejich proškolování. 

Smluvní spolupráce s 

NNO, zájem ze strany 

NNO, péče o 

dobrovolníky, 

nastavení spolupráce 

s NNO  

 

 A proškolování si teď řídí každá neziskovka sama, nebo je to na Vás, na 

nemocnici? 

To záleží na tom, jak je ta spolupráce 

nastavená, protože s každou neziskovkou 

funguje zatím trochu jinak. Jak tady byl ten 

program zavedený, respektive, jak tady 

nějakým způsobem fungoval, tak se do toho teď 

postupně snažím nějak vstupovat, ale je to rok 

a pár měsíců, takže je to těžké. Dalo dost 

práce, aby se to sloučilo dohromady, 

stabilizovalo a začalo nějak fungovat a nějaké 

poupravení, vyladění, už je otázka dalšího 

období. V podstatě to ale funguje tak, že 

jednotlivé neziskovky mají každá svoje školení 

a já pak různě zasahuju do samotného školení 

(u ADRY se přímo na školení podílím), do 

výběru dobrovolníků, poskytuju jim potřebné 

informace a zázemí tady v nemocnici, 

zprostředkovávám kontakt s personálem atd. 

Třeba Celé Česko čte dětem bude mít školení 

pro dobrovolníky různých nemocnic, i pro  

koordinátory svých programů. Já se teď půjdu 

na to školení také podívat. Poté se dále budeme 

domlouvat jak to bude celé vzájemně fungovat. 

Nastavení spolupráce 

s NNO, smluvní 

spolupráce s NNO, 

proces rozvoje 

programu, péče o 

dobrovolníky, 

neformální prvky: 

jistota zázemí 
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 Takže konečný výběr dobrovolníků závisí na Vás? 

V podstatě ano, my jsme si to nastavili tak, že 

poslední slovo má nemocnice. S každým, koho  

jednotliví koordinátoři neziskovek vyberou, 

proškolí, se setkám, pobavím a v případě 

nějakých problémů ho můžu zamítnout... 

Vlastně až v momentě, kdy neziskovka 

dobrovolníky vybere, projdou školením, tak je 

kompletně přebírám já, provedu je tady. 

Chodím s nimi na první návštěvy na jednotlivá 

oddělení, jsem s nimi dál v kontaktu, ptám se, 

jestli jsou spokojení a podobně, takže se 

v podstatě hodně angažuju až v téhle části. 

Nastavení spolupráce 

s NNO, formální 

prvky: získávání 

dobrovolníků 

 

 Tady teda potom probíhá nějaké konečné doškolení přímo na klinikách, kde si 

dobrovolníci ozkouší, jak to vypadá, do čeho jdou...? 

Dobrovolníci přijdou se mnou na kliniku, tam 

je provedou staniční sestry, představí jim 

kliniku, popíšou pacienty, jaké činnosti s nimi 

mohou vykonávat, upozorní je na různé 

problémy v rámci jednotlivých oborů atd. Co 

se týče školení, dvě neziskové organizace mají 

ještě speciální školení nad rámec běžného 

školení dobrovolníků. Celé Česko má také část 

školení týkající se toho, aby si vyzkoušeli zda 

dobrovolníci umí tak dobře číst, aby děti 

zaujali. Amelie zase proškoluje dobrovolníky 

speciálně pro to, aby byli schopni se orientovat 

v onkologickém prostředí, to jsou taková 

specifická školení. 

Nastavení spolupráce 

s NNO, péče o 

dobrovolníky, 

formální prvky: 

získávání 

dobrovolníků, 

dostatečná příprava 

dobrovolníka; 

důležitost formálních 

prvků: výběr 

vhodného uchazeče 

 

 A supervize probíhá tady v nemocnici, supervizorem z nemocnice, nebo si každá 

neziskovka dělá své supervize? 

Od ADRY máme supervize tady v prostorách 

nemocnice, máme dva externí supervizory od 

ADRY. Poté, co se  program  v podstatě teprve 

zahájil, měli jsme jen jedno setkání po třech 

měsících, kde jsme se na každé klinice setkali 

s personálem a dobrovolníky, abychom na 

začátku zjistili zpětnou vazbu, případně si 

vyjasnili některé věci. Pak jsme měli jednu 

supervizi pro všechny dobrovolníky ADRY, 

která byla vedená externím supervizorem. 

Takže jsme tady dělali zatím vlastně dvě 

supervize. Od Amelie mají dobrovolníci 

supervize přímo v centru, dochází na ně 

dobrovolníci i z jiných programů Amelie. 

S organizací Celé Česko je to trochu jiné. Na 

Nastavení spolupráce 

s NNO, formální 

prvky: supervize; 

důležitost formálních 

prvků: vyjasnění 

hranic; důležitost 

neformálních prvků: 

zpětná vazba 

koordinátorům, 

zpětná vazba 

personálu, péče o 

dobrovolníky, zájem 

ze strany nemocnice 

 



54 

Foniatrickou kliniku docházela 1 

dobrovolnice, která však skončila kvůli škole. 

V tuto chvíli tedy program v nemocnici neběží. 

Nicméně Celé Česko si teď na jaře nastavovalo 

novou koncepci dobrovolnického program, 

včetně pravidelných supervizních setkání, 

školení atd., takže jsme se dohodli, že na 

podzim zkusíme jedno oddělení dětské kliniky. 

Teď jsme ve fázi dolaďování toho, jak budou 

dobrovolníci vedeni a jak to celé bude 

organizováno, včetně supervizí. V nemocnici 

máme v rámci dětských programů možnosti 

pouze na Foniatrické klinice, Klinice dětského 

a dorostového oddělení  a dětském oddělení na 

Urologii. Nemáme tady ani víc dětských 

oddělení. Hlavní zájem ze strany klinik je 

právě o to čtení. Takže proto bych tu chtěla 

tuto neziskovou organizaci vyzkoušet a udržet, 

i když to zase bude trochu jiný dobrovolnický 

program. 

 Dolaďování, ustálení, stabilizování je asi hodně důležité, funkce koordinátora – 

člověka, který se tomu intenzivně věnuje, zajišťuje komunikaci a spolupráci, 

přemýšlí, co se ještě dá dál udělat...? 

Ano, ona stačí i ta jedna osoba, ale je potřeba. 

Když jsem mluvila s koordinátory ze 

spolupracujících neziskovek, říkali, že do té 

doby, dokud tady fungovali samostatně každý 

na své klinice, tak se neměli kromě vrchních 

sester na klinikách na koho obrátit. 

V momentě, kdy tu už někdo je, nějaký 

koordinátor, tak se dá díky tomu propojení, 

zastřešení, lepší komunikaci spousta věcí 

dohodnout, případně posunout dále. Takže, i 

když to jsou různé neziskovky, tak ve chvíli, kdy 

jsou tady v nemocnici sloučené pod jedno a 

vědí o sobě, je to lepší. Posun za ten rok je 

obrovský, před tím to byly roztříštěné 

prográmky, po nemocnici se o programu moc 

nevědělo a teď se to konečně trochu 

stabilizovalo. 

Důležitost 

koordinátora, chybí 

koordinátor, 

problematická 

komunikace, 

koordinátor = 

zaměstnanec 

nemocnice, dobrá 

komunikace, dobrá 

koordinace, 

srovnávání zaběhlosti 

programu 

 

 Asi i pro řešení problémů, vyjasnění si určitých věcí, pro zpětnou vazbu, která 

tam nefungovala, protože tam neprobíhala komunikace mezi dobrovolníky, 

personálem, neziskovkami atd., je to sloučení, sjednocení koordinátorem 

důležité...? 

To rozhodně. Velkou roli sehrálo to, že jsem 

na kliniky dobrovolníky při jejich prvních 

Důležitost 

neformálních prvků: 

Větší 

množství 
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návštěvách doprovázela k pacientům a 

současně jsem na kliniky docházela a vlastně 

stále docházím, abych pohovořila 

s personálem, zda je vše v pořádku, případně 

zda mají nějaké připomínky. Momentálně je 

zajištění zpětné vazby také jednodušší zejména 

kvůli počtu dobrovolníků. Když jich je pár, tak 

jako tady, alespoň všechny znám, udržujeme 

spolu kontakt, když chtějí, nebo něco 

potřebují, tak za mnou mohou kdykoliv přijít a 

jak už se známe z více setkání, tak mám 

s některými i víceméně přátelský vztah... Ono 

je to otázka času, do jaké míry to potom 

naroste a bude takový osobnější vztah 

s dobrovolníky, jaký mám teď, udržitelný. Ale 

to se uvidí. 

zpětná vazba 

koordinátorům, zpětná 

vazba personálu, počet 

dobrovolníků, 

neformální prvky: 

osobní kontakt, jistota 

zázemí, proces rozvoje 

programu 

dobrovolník

ů => méně 

intenzivní 

kontakt mezi 

nimi a 

koordinátore

m, ale i mezi 

nimi 

samotnými? 

 Takže tady teď dobrovolnický program funguje v rámci nemocnice, ve 

spolupráci s neziskovými organizacemi. Pokud byste to mohla přirovnat 

k modelům, způsobům řízení, které jsou obsažené v manuálech pro 

dobrovolnické programy v nemocnicích, tak který by to tady byl? 

Asi ten externě-interní. Externí proto, protože 

tady probíhá externí spolupráce s těmi 

neziskovými organizacemi... 

Externě-interní 

model, smluvní 

spolupráce s NNO 

 

 A nemocnice se na tom programu nějak podílí? Materiálně, finančně, ...? 

Náš dobrovolnický program tady nefunguje pod 

záštitou neziskové organizace v rámci 

nemocnice, takže jsme ani nemohli žádat o 

granty nebo dotace. Na financování máme 

vyčleněné nějaké prostředky, za které zajišťuji 

různé věci, např. pomůcky, které dobrovolníci 

potřebují na odděleních, částečně občerstvení 

na setkáních na klinikách a supervizních 

setkáních, drobné dárky jako poděkování na 

konci roku, nějaké společné akce pro 

dobrovolníky - školení v rámci nemocnice atd. 

Finanční podpora 

nemocnicí, 

neformální prvky: 

akce organizace, 

poděkování 

 

 Já vím, že mi některé koordinátorky říkaly, že jedním z důvodů jejich spolupráce 

s neziskovkou je také výhoda, že přes ni mohou žádat o dotace třeba u 

Ministerstva vnitra. 

To je výhoda to je pravda. Ale ony ty 

neziskovky u nás taky žádají o dotace a tím 

jsou schopné náklady, které v rámci 

dobrovolnického programu vznikají, pokrýt... 

Ale na podzim bychom chtěli uspořádat 

nějakou větší akci pro dobrovolníky, 

Finanční podpora 

skrze NNO, 

neformální prvky: 

akce organizace, 

poděkování, finanční 

podpora nemocnicí 
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poděkování, chtěli bychom pro ně zajistit i 

nějaké dárky, což bude na náklady nemocnice. 

 Ale jinak nemocnice podporuje dobrovolnický program? Kdybyste přišli 

s nějakými novými myšlenkami, s nápadem rozšíření programu třeba o další 

kliniky, podporuje to nemocnice? 

Ano, především záleží na mně, jak si to s nimi 

domluvím. V tomhle mám volnou ruku, návrhy 

konzultuju s náměstkyní nebo ji pravidelně 

informuji. Z její iniciativy se tady 

dobrovolnický program vlastně restartoval a 

ona je dobrovolnickému programu velmi 

otevřená a ráda se v něm více angažuje. 

Nastavení spolupráce 

s nemocnicí, 

intenzivní spolupráce 

s nemocnicí 

 

 Takže ta komunikace v rámci nemocnice tady probíhá? 

Ano, bez problémů. Dobrá komunikace  

 Jste teď spokojená s tím, jak je ten program tady řízen, když je to už zastřešené, 

sloučené, nebo máte ještě nějakou další představu, kam byste ten program chtěla 

posunout, na další úroveň, dosáhnout nějakého cíle? 

Chtěla bych, aby se to zaběhlo do nějakého 

dobře fungujícího procesu, který nepotřebuje 

ke svému chodu neustále jenom nadšení 

koordinátora, toho jednoho člověka, ale aby se 

to tady zaběhlo, bylo to zakotvené. Aby byly 

neziskovky, kliniky i koordinující osoba zvyklé 

spolu komunikovat a předávat si informace. 

Myslím, že potenciál na rozšíření tady je a 

záleží na tom, jak se to na té dané klinice 

podaří rozjet. Nejdřív jsem program 

„odpilotovala“ na dvou klinikách, teď už zase 

mám více zkušeností a v případě zájmu dalších 

klinik, už mám zase o něco lépe připravenou 

nabídku i přípravu personálu. V příštích 

obdobích bych chtěla program rozšiřovat např. 

na onkologickou ambulanci gynekologicko-

porodnické kliniky, na těch několik málo 

dětských pracovišť, na akutní lůžka na 

interních klinikách. Vše záleží na zájmu 

dobrovolníků a také jednotlivých pracovišť. 

Také bych chtěla v programu zlepšovat péči o 

dobrovolníky, rozšířit nabídky aktivit, 

dohodnout se s neziskovými organizacemi na 

možnostech pořádání jednorázových akcí pro 

pacienty a podobně. 

Proces zavedení 

programu, proces 

rozvoje programu, 

zájem ze strany NNO, 

zájem ze strany 

nemocnice, zájem ze 

strany veřejnosti, 

péče o dobrovolníky, 

akce organizace 

 

 A ti dobrovolníci se hlásí jak Vám, tak i těm jednotlivým neziskovkám? 
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Ano. Když se hlásí mně, tak jim dám potřebné 

informace, zeptám se, o co by měli zájem a 

předám pak na koordinátora té vybrané 

neziskovky, který se s nimi sejde, promluví si 

s nimi a když je vyhodnotí jako vhodné 

dobrovolníky, tak je eviduje a poté pozve na 

školení. Každá neziskovka (mám na mysli 

ADRU a Amelii) má školení dvakrát ročně, 

takže si uchazeči musí počkat, což je asi trochu 

nevýhoda. Na druhou stranu je to pro nás dobré 

v tom, že když si zájemce vydrží počkat, tak je 

vidět, že má opravdu zájem, i díky tomu, si 

myslím, se počet dobrovolníků vytříbí a zbudou 

víceméně ti, kteří o to opravdu stojí. 

Formální prvky: 

získávání 

dobrovolníků, 

nastavení spolupráce 

s NNO, péče o 

dobrovolníky, 

důležitost formálních 

prvků: výběr 

vhodného uchazeče 

Složitost a 

formálnost 

procesu 

získávání 

dobrovolník

ů umožňuje 

přijetí pouze 

„kvalitních“ 

dobrovolník

ů. 

 Takže výhodou spolupráce s neziskovkami je pro Vás hlavně pomoc při 

získávání dobrovolníků...? 

Ano, to je asi zatím hlavní pomoc. 

Koordinátoři neziskovek dobrovolníky 

předvyberou, proškolí a já už pak s nimi z větší 

části řeším hlavně jejich zapojení do 

nemocnice. 

Péče o dobrovolníky, 

nastavení spolupráce 

s NNO 

 

 A komunikace s těmi neziskovkami probíhá bez problémů, nebo třeba vnímáte 

nějaké komplikace při řešení a vyjednávání nějakých věcí? 

To funguje dobře, komunikujeme poměrně 

intenzivně, osobně nebo přes e-mail. Poměrně 

často řešíme, co je organizačně potřeba. Ale i 

v tomhle směru bych chtěla, aby se ještě 

některé věci ujasnily, ale myslím, že se to tady 

dobře zavedlo a i když se ještě musí něco 

vychytat, tak to tady teď funguje dobře. 

Dobrá komunikace, 

dobrá koordinace, 

proces zavádění 

programu, proces 

rozvoje programu, 

spokojenost se 

současným způsobem 

řízení 

 

 Nějaká interní propagace dobrovolnictví tady v nemocnici funguje? Aby o tom 

kliniky a zaměstnanci věděli? 

Náměstkyně informuje na poradě vrchních. Na 

každém oddělení, kde je dobrovolnický 

program, jsou nástěnky s informacemi o 

dobrovolnickém programu. Další informace 

jsou také na intranetu pod stránkami úseku 

nelékařských zdravotnických povolání. 

Současně je tu ta velká výhoda, že mě už vrchní 

znají, protože tu působím už delší dobu jako 

zaměstnanec, takže vědí na koho se obrátit a 

kdo je za dobrovolnický program zodpovědný. 

Intenzivní spolupráce 

s nemocnicí, 

propagace uvnitř 

nemocnice, 

prostředky propagace 

 

 A v té externí propagaci Vám asi hodně pomáhají neziskovky, ne? 
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Co se týče externí propagace, informace o 

dobrovolnickém programu jsou k dispozici na 

našich webových stránkách i na webových 

stránkách spolupracujících organizací + jejich 

další aktivity. Když jsem dělala vyhodnocení, 

odkud se k nám dobrovolníci nejvíce hlásí, 

vyšlo mi, že větší mírou je to právě přes 

jednotlivé neziskové organizace. Ale postupně 

se tento trend mění a čím dál častěji díky 

informacím na našich webových stránkách 

zájemci oslovují přímo mě. 

Prostředky propagace, 

propagace nemocnicí, 

propagace NNO, 

úspěšnost propagace, 

vzrůstající zájem o 

dobrovolnictví 

 

 Kdybyste mohla doporučit nějakým začínajícím dobrovolnickým programům, 

myslíte si, že je lepší v tom začátku spolupracovat s nějakou neziskovkou, která 

má v tom oboru už určité zkušenosti, nebo si začít v rámci nemocnice sami 

prosazovat myšlenku dobrovolnictví, sami se snažit ten dobrovolnický program 

nějak vytvořit, rozjet? 

Když si to vezmete, tak Motol začínal s Hestií, 

neziskovkou, Vinohrady mají sice svého 

koordinátora, ale dobrovolníky jim školí 

Lékořice, takže i v těch velkých nemocnicích, 

které teď mají svá vlastní dobrovolnická centra, 

skoro žádná nezačínala úplně sama, protože 

nikdo, i když projde nějakým školením pro 

koordinátory, tak ty zkušenosti na začátku 

nemá, to ho naučí až praxe. Takže podle mě je 

to na začátku rozhodně lepší. Pak záleží na 

konkrétní  nemocnici, jak dlouho bude s 

neziskovkou spolupracovat, jestli si vytvoří 

vlastní neziskovku nebo vlastní centrum. 

Myslím, že je dobré mít na začátku vedle sebe 

někoho, kdo má zkušenosti, kdo je pomocnou 

rukou. Na rozjezd je to vždycky dobré. Pro malé 

nemocnice, je to skoro jediná cesta... 

Smluvní spolupráce 

s NNO, výhodnost 

zvoleného způsobu 

řízení, chybí know-

how, získání know-

how, nastavení 

spolupráce s 

nemocnicí, zájem ze 

strany nemocnice, 

proces zavádění 

programu, pomoc 

v rozvoji programu 

Potřebnost 

mít na 

začátku 

zavádění 

dobrovolnic

kého 

programu 

nějakého 

partnera, 

protože sami 

ty zkušenosti 

nemáme. 

 Je pravda, že pokud ten koordinátor nemá potřebné zkušenosti, tak neví... 

Třeba školení – když jsem neměla zkušenosti, 

mohla jsem na prvním školení mluvit pouze 

v teoretické rovině, takže bych bez podpory 

někoho s praxí tak kvalitně dobrovolníky nikdy 

neproškolila.. To platí i u administrativy, 

sepisování smluv, to už měly ty organizace 

ozkoušené, takže je to určitě velká pomoc. 

Chybí know-how, 

smluvní spolupráce s 

NNO, získání know-

how 

 

 Teď bych se chtěla zaměřit na takové ty formality, které jsou spojené s 

fungováním dobrovolnického programu - administrativu programu, uzavírání 

smluv s neziskovkami, nemocnicí, kde si přímo vytyčujete hranice působení, 
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činnosti, co dobrovolník smí a nesmí, pojištění, supervize, trička a podobně. 

Myslíte si, že je důležité mít tyto formální prvky v dobrovolnickém programu 

v nemocnici? 

Samozřejmě, když si člověk čte ty metodické 

pokyny pro vedení dobrovolnického programu 

v nemocnici, tak se mu může zdát, že ta 

administrativa, toho vykazování je až moc, na 

druhou stranu, když chcete dělat něco ve 

větším množství, spolupracovat s větším 

množstvím partnerů, s větším množstvím 

dobrovolníků v takové velké organizaci, jako je 

naše nemocnice, tak to musíte mít nějakým 

způsobem formalizované, jinak se z toho 

zblázníte. Je potřeba se mít o co opřít, sepsat si 

své know-how, mít to zavedené jako proces. 

Myslím, že je důležité, aby bylo všechno jasně 

dané... Sepsali jsme směrnici o 

dobrovolnickém programu, kde jsme si 

jednotlivé role a činnosti poměrně jasně 

specifikovali. Je lepší mít přímo určené, co kdo 

dělá, o co se stará, např. smlouvy 

s dobrovolníky a to, že mají stanovené a 

podepsané nějaké povinnosti, že jsou pojištěni 

za škodu, to vždycky zajistí neziskovka. 

Samozřejmě, když si člověk pročte metodické 

pokyny pro vedení dobrovolnického programu 

v ne-mocnici, tak se mu může zdát, že 

administrativy, a vykazování je možná až moc. 

Na druhou stranu, když chcete, spolupracovat 

s větším množstvím partnerů, s větším 

množstvím dobrovolníků v takové velké 

organizaci, tak to musíte mít nějakým 

způsobem formalizované. Je potřeba se mít o 

co opřít. 

Nastavení spolupráce 

s nemocnicí, 

nastavení spolupráce 

s NNO, formální 

prvky: administrativní 

část, řád; důležitost 

formálních prvků: 

vyjasnění hranic, 

bezpečnost 

 

 Mít vytyčené hranice, co dobrovolník může a nemůže, aby po něm na oddělení 

nechtěli třeba manipulovat s pacientem... 

Já jsem se ze začátku upřímně docela divila, co 

je kolem dobrovolnictví v nemocnici 

administrativy, školení, co všechno musí 

dobrovolník absolvovat, než přijde do 

nemocnice, na druhou stranu je pravda, že 

dobrovolníka do nemocnice nemůže jít dělat 

každý. A také musí  být vymezené hranice, co 

smí a nesmí dělat. 

Formální prvky: 

administrativní část, 

získávání 

dobrovolníků; 

důležitost formálních 

prvků: výběr 

vhodného uchazeče, 

vyjasnění hranic 

 

 Myslíte si, že by mohly tyhle formality nějakého dobrovolníka odradit od té 

činnosti, ovlivnit jeho zájem? 
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Myslím, že ne, ono toho není zase tak moc, aby 

to někoho odradilo. Většinou to jsou lidi, kteří 

to mají v hlavě srovnané, ví, co chtějí a ví, že 

jsou věci, které je prostě nutné udělat a 

dodržovat, že se smlouvou k něčemu zavazují, 

současně jsou pojištění, takže je to důležité i 

pro ně - kdyby se jim například něco stalo, tak 

to mají smluvně podchycené. 

Formální prvky: 

administrativní část, 

dodržování řádu; 

důležitost formálních 

prvků: bezpečnost 

 

 Je asi pravda, že když sem ti dobrovolníci jdou, tak musí počítat s tím, že budou 

muset dodržovat nějaká pravidla, nějaký řád... A myslíte si, že je důležité 

vyrovnávat podíl těch formálních prvků s těmi neformálními? 

Určitě. To přece nemůže být jen striktně držené 

na nějakých přísných pravidlech typu: Tohle 

musíte! Tohle nesmíte! a konec, nic víc. Přece 

jenom se jedná o dobrovolnický program, ten 

je už ze své podstaty založený na neformální 

bázi. Takže i proto by měla nemocnice 

dobrovolníkům za to, že sem dochází, 

poskytovat také něco, aby se jim tady líbilo, 

aby se tu cítili dobře, doprovodit tu formální 

stránku třeba lidským přístupem, nabízet jim 

různé akce atd. Samozřejmě určitá pravidla 

musí dodržovat, dobrovolníci musí být vždy 

dostatečně informovaní, musí vědět, že nesmí 

třeba manipulovat s pacientem, kdy mohou 

poskytnout občerstvení a podobně. 

Dobrovolnictví v nemocnici je hodně 

specifické, takže tady holt musí být nastavené 

nějaké hranice a musí se dodržovat. 

Vyrovnávání 

formálních a 

neformálních prvků, 

neformální prvky: 

osobní kontakt, akce 

organizace; důležitost 

neformálních prvků: 

motivace 

dobrovolníků, zpětná 

vazba 

dobrovolníkům; 

formální prvky: řád, 

dodržování řádu; 

důležitost formálních 

prvků: bezpečnost, 

dostatečná příprava 

dobrovolníka 

 

  A ty akce pro dobrovolníky, co tady probíhají, tak jsou organizované vámi, jsou 

od nemocnice pro dobrovolníky, nebo i dobrovolníci samotní dělají nějaké akce 

pro sebe? 

Zatím dělají akce sami, jsou to takové první 

vlaštovky, chtěla bych to více podpořit. Na 

příklad na Geriatrické klinice se domluvili a 

hráli na kytaru zpívali o Vánocích a 

Velikonocích pro pacienty. 

Neformální prvky: 

akce dobrovolníků 

 

 A nějaké semináře? 

Teď jsem pro ně třeba připravila semináře 

první pomoci, seminář o hygieně rukou, takže 

se na ně mohli přihlásit.  

Neformální prvky: 

akce organizace 

 

 A jak jste říkala, že se chystáte zorganizovat nějaké poděkování, nějakou větší 

akci, myslela jste tím poděkování od vedení nemocnice? 
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Ano, od vedení. Neziskovky pořádají pro 

dobrovolníky také nějaké akce, třeba ADRA 

pro ně uspořádala Vánoční koncert, Amelie 

Vánoční setkání s programem v jejich centru. 

Ale tohle konkrétní  poděkování by bylo od nás, 

od nemocnice. Vloni jsme jim jako poděkování 

dali dárečky (andílky), které vyrobili pacienti 

z psy-chiatrického stacionáře. 

Neformální prvky: 

poděkování, akce 

organizace; nastavení 

spolupráce s NNO, 

intenzivní spolupráce 

s nemocnicí 

 

 Myslím, že i díky tomu můžou dobrovolníci cítit, že patří do nemocnice, že jsou 

součástí nějakého týmu… 

To je pravda, je důležité, aby pořád cítili, že je 

tady o ně zájem. Nejen, aby je naplňovalo 

samotné chození k pacientům, ale taky aby 

cítili to, že si personál váží toho, co tady 

vykonávají. Když jsme měli Vánoční setkání, 

tak se ho zúčastnila i paní náměstkyně, 

pohovořila s do-brovolníky, poděkovala jim a 

předala dárky (právě ty andílky). 

Důležitost 

neformálních prvků: 

motivace 

dobrovolníků, zpětná 

vazba dobrovolníkům, 

neformální prvky: 

akce organizace, 

poděkování 

 

 Ono to má určitě nějaký vliv na motivaci dobrovolníků pokračovat dál v té 

činnosti. 

To určitě ano. Právě proto je dobré, když tady 

jsou nějaké osoby, na které se můžou 

dobrovolníci kdykoliv obrátit, protože to pak 

tomu programu jen a jen prospívá. 

Důležitost 

neformálních prvků: 

motivace 

dobrovolníků; 

důležitost 

koordinátora, 

neformální prvky: 

osobní kontakt, jistota 

zázemí 
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Kódovací kniha 

Kód Popis 

1. Funkce koordinátora 

Koordinátor = zaměstnanec nemocnice Koordinátor je zaměstnancem nemocnice. 

Koordinátor = zaměstnanec NNO Koordinátor je zaměstnancem neziskové 

organizace. 

Koordinátor = představitel NNO Koordinátor je představitelem neziskové 

organizace (např. člen statutárního orgánu). 

Koordinátor = dobrovolník Koordinátor funguje jako dobrovolník. 

Chybí koordinátor Chybí koordinátor dobrovolnického programu. 

Důležitost koordinátora Důležitost pozice koordinátora dobrovol-

nického programu. 
Důležitost koordinátora = zaměstnance 

nemocnice 
Důležité, že je koordinátor dobrovolnického 

programu zaměstnancem nemocnice. 
Délka pracovního poměru Počet let odpracovaných ve funkci 

koordinátora. 

 

2. Publikace Praktický průvodce programu Dobrovolníci v nemocnicích (2005) 
Znalost publikace Koordinátor zná publikaci. 

Znalost modelů řízení Koordinátor zná modely řízení, které jsou v něm 

vypracované. 

 

3. Způsob řízení dobrovolnického programu 

Interní model Koordinátor nazývá způsob řízení svého 

programu interním modelem. 

Externě-interní model Koordinátor nazývá způsob řízení svého 

programu externě-interním modelem. 

Součást nemocnice Dobrovolnický program je součástí nemocnice, 

samostatnou jednotkou v jejím nitru.  

Intenzivní spolupráce s nemocnicí Nemocnice, její pracovníci, se intenzivně podílí 

na spolupráci s fungováním dobrovolnického 

programu. 

Nespolupráce s NNO Na fungování dobrovolnického programu se 

nepodílí nezisková organizace. 

Smluvní spolupráce s NNO Na fungování dobrovolnického programu se 

smluvně podílí nezisková organizace. 

Nesmluvní spolupráce s NNO Dobrovolnický program nespolupracuje s 

neziskovou organizací na základě nějakého 

smluvního vztahu, ale na základě dohod a rad. 

Spolupráce NNO s jinými nemocnicemi Nezisková organizace, která se podílí na 

fungování dobrovolnického programu v jedné 

nemocnici, se podílí na fungování programu 

alespoň ještě v jedné další. 

Intenzivní angažovanost NNO Spolupracující nezisková organizace se 

intenzivně angažuje ve fungování 

dobrovolnického programu. 

Neintenzivní angažovanost NNO Spolupracující nezisková organizace se sice 

podílí na fungování dobrovolnického programu, 
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ale neangažuje se v jednotlivých projektech, 

nezařizuje jednotlivé věci, její pomoc je spíše 

finanční, poradní, metodická. 

Zkušenost s jinými způsoby řízení Koordinátor má zkušenosti s jinými způsoby 

řízení. 

Nepřímá zkušenost Koordinátor nemá přímé zkušenosti s jinými 

způsoby řízení, ale jen zprostředkované. 

Délka fungování daného způsobu řízení Jak dlouho je dobrovolnický program takto řízen. 

Délka fungování programu Jak dlouho funguje dobrovolnický program. 

 

4. Hodnocení způsobu řízení dobrovolnického programu 

Kladné 

Spokojenost se současným způsobem řízení Koordinátor je spokojen se současným způsobem 

řízení. 

Výhodnost zvoleného způsobu řízení Koordinátor vnímá vybraný způsob řízení jako 

výhodnější. 

Doporučení druhým Koordinátor doporučuje jejich způsob řízení 

ostatním. 

Dobrá koordinace Jednodušší koordinace postupů mezi nemocnicí a 

dobrovolnickým programem. 

Dobrá komunikace Možnost přímé a rychlé komunikace s dobro-

volníky a zaměstnanci nemocnice. 

Administrativní flexibilita Administrativní vyřizování je flexibilnější, 

jednodušší. 

Jistota Jistější fungování programu. 

Menší náročnost pro nemocnici Dobrovolnický program nepředstavuje pro 

nemocnici velkou náročnost. 

Finanční podpora skrze NNO Program je finančně podporován skrze 

spolupracující neziskovou organizací , která má 

přístup k dalším finančním zdrojům. 

Preference finanční podpory NNO Dárci a sponzoři raději přispějí finanční částkou 

neziskové organizaci, než nemocnici. 

Péče o dobrovolníky Spolupracující nezisková organizace se stará o 

dobrovolníky, o jejich získávání, školení a někdy 

i o supervizi. 

Získání know-how Od spolupracující neziskové organizace je 

získáváno know-how, zkušenosti, potřebné 

informace a rady, jak dobrovolnický program 

vést, metodické zaštítění. 

Propagace NNO Program je propagován neziskovou organizací. 

Propagace nemocnicí Program je propagován nemocnicí. 

Pomoc v rozvoji programu Úlohou spolupracující neziskové organizace je 

zejména pomoc při dalším rozvoji 

dobrovolnického programu (vymýšlení nových 

možností, ...) 

Inspirace Spolupracující organizace je pro dobrovolnický 

program motivací, inspirací, jak jej dále rozvíjet. 

Záporné 

Nejisté zaměstnání Funkce koordinátora není spolehlivým 

zaměstnáním; nejistota, zda program najednou 

neskončí. 

Chybí know-how Nemocnici chybí know-how, zkušenosti, 

potřebné informace, jak dobrovolnický program 
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vést. 

Náročná administrativa Náročná administrativa spojená s vybraným 

způsobem řízení. 

Problematická koordinace Náročná a komplikovaná koordinace postupů 

mezi nemocnicí a dobrovolnickým programem. 

Problematická komunikace Nemožnost přímé a rychlé komunikace s dobro-

volníky a zaměstnanci nemocnice. 

Náročnost pro nemocnici Dobrovolnický program představuje pro 

nemocnici náročnost. 

 

5. Zavedení a rozvoj dobrovolnického programu 

Zájem ze strany nemocnice Pro zavedení nebo rozvoj dobrovolnického 

programu je podstatný zájem ze strany 

nemocnice, ze strany nemocničního personálu. 

Zájem ze strany NNO Pro zavedení nebo rozvoj dobrovolnického 

programu je podstatný zájem ze strany neziskové 

organizace. 

Zájem ze strany veřejnosti Pro zavedení nebo rozvoj dobrovolnického 

programu je podstatný zájem ze strany veřejnosti. 

Nastavení spolupráce s nemocnicí Vyjednávání s nemocnicí, jak nastavit hranice 

působnosti, jak rozdělit role, odpovědnost za 

jednotlivé činnosti, ... 

Nastavení spolupráce s NNO Vyjednávání s neziskovou organizací, jak 

nastavit hranice působnosti, jak rozdělit role, 

odpovědnost za jednotlivé činnosti, ... 

Proces zavádění programu Proces zavádění, stabilizace a rozjezdu 

dobrovolnického programu. 

Proces rozvoje programu Proces dalšího rozvoje dobrovolnického 

programu, zlepšování, směřování k dalším cílům. 

Pomoc v rozvoji programu Úlohou spolupracující neziskové organizace je 

zejména pomoc při dalším rozvoji 

dobrovolnického programu (vymýšlení nových 

možností, ...) 

Spolupráce programů Spolupráce mezi již fungujícími, nebo teprve 

začínajícími dobrovolnickými programy z růz-

ných nemocnic. 

Konkurence programů Dobrovolnické programy jsou sobě konkurencí, 

soutěží mezi sebou o dobrovolníky, o zdroje. 

Počet dobrovolníků Počet dobrovolníků zapojených v dobrovolnic-

kém programu. 

 

6. Financování a podpora dobrovolnického programu 

Akreditace programu Program je akreditován u Ministerstva vnitra ČR. 

Chybí akreditace Program není akreditován u Ministerstva vnitra 

ČR. 

Vnímání akreditace (finance) Koordinátor vnímá akreditaci jen v souvislosti 

s finančními možnostmi. 

Finance od MV ČR Finanční podpora poskytnutá Ministerstvem 

vnitra ČR. 

Finance od MZ ČR Finanční podpora poskytnutá Ministerstvem 

zdravotnictví ČR. 

Finance od MO ČR Finanční podpora poskytnutá Ministerstvem 
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obrany ČR. 

Důležitost financí od MV ČR Jak důležitá je pro program finanční podpora ze 

strany Ministerstva vnitra ČR. 

Finanční podpora skrze NNO Program je finančně podporován skrze 

spolupracující neziskovou organizací , která má 

přístup k dalším finančním zdrojům. 

Finanční podpora nemocnicí Nemocnice finančně podporuje dobrovolnický 

program. 

Materiální podpora nemocnicí Nemocnice materiálně podporuje dobrovolnický 

program. 

Psychická podpora nemocnicí Nemocnice psychicky podporuje dobrovolnický 

program, sama přichází s nápady na zlepšení, 

podporuje jeho další rozvoj. 

Podpora z jiných zdrojů Program je podporován vyjma nemocnice a 

Ministerstvem vnitra ČR i z jiných zdrojů. 

Vliv krize ve zdravotnictví na financování 

programu 

Krize ve zdravotnictví i špatná ekonomická 

situace ovlivňuje výši finančních příspěvků na 

dobrovolnický program. 

 

7. Hodnocení financování a podpory dobrovolnického programu 

Nejistota s budoucností programu. Nejistota, jak bude program dál fungovat, jak 

bude financován.  

Nedostatečná podpora MV ČR Finanční podpora ze strany Ministerstva vnitra 

ČR je vnímána jako nedostačující. 

Dostatečná podpora nemocnice Nemocnice se podílí na podpoře programu 

v dostatečné míře. 

Preference finanční podpory NNO Dárci a sponzoři raději přispějí finanční částkou 

neziskové organizaci, než nemocnici. 

 

8. Propagace dobrovolnického programu 

Prostředky propagace Prostředky, kterými je program propagován 

(projekty, letáčky, webové stránky, článek 

v tisku, pořad v rozhlase, ústní komunikace, 

prezentace, ...) 

Propagace nemocnicí Program je propagován nemocnicí. 

Propagace NNO Program je propagován neziskovou organizací. 

Propagace ve škole Program je propagován ve škole. 

Propagace uvnitř nemocnice Program je propagován uvnitř nemocnice. 

 

9. Hodnocení propagace dobrovolnického programu 

Úspěšnost propagace Jak je úspěšná propagace dobrovolnictví. 

Potřebnost propagace Jak potřebná je propagace samotného 

dobrovolnického programu. 

Nejistota vlivu propagačních prostředků Nejistota, zda mají propagační prostředky vliv na 

zájem o dobrovolnictví. 

Vzrůstající zájem o dobrovolnictví Počet zájemců o dobrovolnictví se zvyšuje. 

 

10. Srovnávání 

Srovnávání způsobů řízení Jsou porovnávány jednotlivé způsoby řízení. 

Srovnávání nemocnic Jsou porovnávány jednotlivé nemocnice. 
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Srovnávání škol Jsou porovnávány jednotlivé školy. 

Srovnávání zaběhlosti programu Je porovnávána zaběhlost programu v nemocnici, 

sledována úroveň informovanosti a důvěry v 

program. 

 

11. Formální prvky v dobrovolnickém programu 

Administrativní část Uzavírání písemných smluv s dobrovolníky, 

nemocnicí, neziskovou organizací, zajištění 

pojištění, ... 

Řád Dobrovolnický program musí mít určitý řád a 

smlouvou vyjasněné hranice působnosi a 

dobrovolníci je musí dodržovat (označení 

dobrovolníka, návštěvy v dané hodiny; ví, co smí 

a nesmí dělat). 

Získávání dobrovolníků Dobrovolníci musí při vstupu do programu projít 

vstupním pohovorem a školením. 

Evaluace Nutnost evaluace dobrovolnického programu. 

Supervize Nutnost supervize jako součást dobrovolnického 

programu. 

Přizpůsobení se řádu Dobrovolník se musí přizpůsobit řádu 

dobrovolnického programu. 

Dodržování řádu Dobrovolník musí dodržovat řád a hranice v 

dobrovolnickém programu 

  

12. Neformální prvky v dobrovolnickém programu 

Ustupování od formalit Dobrovolnický program má určitý řád a hranice, 

které se musí bezpodmínečně dodržovat, ale 

některé formality mohou jít přece jen trochu 

stranou. 

Osobní kontakt Koordinátor s dobrovolníky udržuje osobní 

kontakt, dobré osobní vztahy. 

Jistota zázemí Dobrovolníci mají v dobrovolnickém programu 

zázemí. 

Akce organizace Iniciativa organizace uspořádat nějakou akci, či 

vzdělávací semináře pro dobrovolníky nebo 

personál, jenž se angažuje nebo podporuje 

dobrovolnický program. 

Akce dobrovolníků Iniciativa dobrovolníků uspořádat nějaké akce 

pro sebe, pacienty, pro koordinátora. 

Nápady organizace na nové možnosti Vymýšlení nových věcí a možností pro 

dobrovolníky a pacienty koordinátorem. 

Nápady dobrovolníků na nové možnosti Vymýšlení nových věcí a možností pro 

dobrovolníky a pacienty samotnými 

dobrovolníky. 

Poděkování Poděkování dobrovolníkům ze strany 

koordinátorů, ale i vedení nemocnice. 

Vyrovnávání formálních a neformálních 

prvků 

Jak je vyrovnáván podíl formálních a 

neformálních prvků v dobrovolnickém programu. 

  

13. Důležitost přítomnosti a dodržování formálních prvků 

Vyjasnění hranic Formální prvky (administrativa, řád) umožňují 
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vyjasnit hranice působnosti, činnosti 

dobrovolníka, co smí a nesmí dělat, očekávání 

(co od toho může a nemůže čekat). 

Nebezpečí zmatku Nepřítomnost a nedodržování formálních prvků 

by mohlo vést ke zmatku na oddělení; jednou 

překročené hranice se dají těžko udržet. 

Bezpečnost Přítomnost a dodržování řádu umožňuje zaručit 

pacientovi, personálu i dobrovolníkovi 

bezpečnost, právní zajištění. 

Výběr vhodného uchazeče Formální prvky spojené se získáváním 

dobrovolníků a s jejich činností na oddělení 

(vstupní pohovor + dodržování řádu) pomáhají 

koordinátorovi vybrat vhodného uchazeče. 

Dostatečná příprava dobrovolníka Formální prvky spojené se získáváním uchazečů 

(školení) umožňují dobrovolníka dobře připravit 

na to, s čím se může během své činnosti setkat. 

Nedostatečná příprava dobrovolníka Formální prvky spojené se získáváním uchazečů 

(školení) jsou nedostatečné a neumožňují 

dobrovolníkovi se dobře připravit na to, s čím se 

může během své činnosti setkat. 

 

14. Důležitost přítomnosti a udržování neformálních prvků 

Motivace dobrovolníků Neformální prvky (osobní kontakt, uspořádané 

akce, poděkování) podporují motivaci a zájem 

dobrovolníka dále pokračovat v činnosti. 

Motivace personálu Neformální prvky (osobní kontakt, uspořádané 

akce, poděkování) podporují motivaci a zájem 

kontaktních osob a dalšího zdravotnického 

personálu dále pokračovat v činnosti a podpoře 

dobrovolnictví. 

Motivace koordinátorů Neformální prvky (osobní kontakt, uspořádané 

akce, nápady dobrovolníků) podporují i motivaci 

a zájem koordinátorů dále pokračovat v činnosti a 

snažit se o nové věci. 

Zpětná vazba dobrovolníkům Neformální prvky (osobní kontakt,uspořádané 

akce, poděkování) umožňují zprostředkovat 

dobrovolníkům zpětnou vazbu, aby věděli, že jsou 

součástí týmu, že je jejich práce důležitá. 

Zpětná vazba personálu Neformální prvky (osobní kontakt,uspořádané 

akce, poděkování) umožňují zprostředkovat 

kontaktním osobám a dalšímu zdravotnickému 

personálu zpětnou vazbu, aby věděli, že je jejich 

práce důležitá. 

Zpětná vazba koordinátorů Neformální prvky (osobní kontakt,uspořádané 

akce, nápady dobrovolníků) umožňují 

zprostředkovat koordinátorům zpětnou vazbu, 

vědí, že je jejich práce důležitá. 

 

15. Žárlivost na dobrovolníky 

Žárlivost na dobrovolníky Zdravotnický personál žárlí na dobrovolníky. 

Důvod žárlivosti Proč má zdravotnický personál důvod žárlit 

na dobrovolníky. 
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Možné řešení žárlivosti Možný způsob, jak zvládnout situaci 

žárlivosti zdravotnického personálu na 

dobrovolníky. 

 

 


