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ÚVOD 

V průběhu roku 2017 jsme: 

- působili ve 3 městech Libereckého kraje, 

- realizovali 6 dobročinných projektů na 10 odděleních, 

- spolupracovali s 5 partnery, 

- zapojili do programu 6 zájemců o dobrovolnictví v nemocnici, 

- podporovali v činnosti a odhodlání celkem 24 dobrovolníků. 

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM 

Činnost dobrovolníků a dobrodinců 

 Návštěvy hospitalizovaných pacientů dobrovolníky 

V rámci tohoto projektu navštěvují dobrovolníci pacienty obdobně jako jejich 

příbuzní. Rozdíl spočívá v rolích a vzájemných vztazích. Náplní společně 

tráveného času bývá zpravidla rozhovor. Dobrovolník by jej měl umět 

bravurně navodit a poté smysluplně rozvíjet.  Volba tématu závisí na 

pacientových potřebách. Většinou sleduje cíl odpoutat mysl od nemoci 

a nasměrovat ji k světlejším stránkám života. V některých případech je 

důležité umění empaticky naslouchat, případně setrvat v tiché spoluúčasti. 

Vzájemné setkání dobrovolníka s pacientem lze obohatit mnoha zajímavými 

způsoby. Osvědčilo se nám např. vyprávění příběhů, předčítání z knih, 

recitování či zpívání. Pokud by měl pacient chuť a zájem, je možné zahrát si 

třeba stolní deskovou hru nebo karty. 

Ve výjimečných případech se dobrovolníci během svého působení v nemoc-

nici dostávají do situací, v nichž musí prokázat mimořádné komunikativní 

dovednosti.  Konkrétně mám na mysli působení 2 dobrovolnic na dětské 

jednotce intenzivní péče a setkávání dobrovolníka s nevidomou pacientkou, 

jež v sobě zahrnovalo např. procházky po městě, návštěvu kavárny či 

divadelního představení. 



Do tohoto projektu Dobromysli se obdivuhodným způsobem zapojili: Rút 

Dvořáková, Elena Lennerová, Katka Vítková, Anna Šmídová, Zdeňka 

Matějková, Alena Svobodová a Petr Výboch. 

 Kadeřnické služby gratis 

Zajímavou alternativou finančního daru může být poskytnutí nějaké vhodné 

služby gratis firmou či živnostníkem. Dobrým příkladem může být úprava 

vlasů. V tomto prostém a běžném úkonu se skrývá hluboký význam. Totiž 

i péče o zdánlivě zanedbatelné a okrajové oblasti lidského těla se jistým 

způsobem promítá do celého těla a podporuje ozdravný proces. 

Naše v Dobromysli nejdéle působící dobrovolnice Jarmila Kroupová posky-

tuje již od roku 2014 příležitostně o sobotách pacientům ONP v Liberci gratis 

kadeřnické služby. V uplynulém roce se s jejími nůžkami, hřebenem a péčí 

setkala pokrývka hlavy 15 pacientů. 

 Aktivizace pacientů na dobrovolnických dílnách 

Podobně jako v letech předcházejících i během roku 2017 připravili naši 

dobrovolníci pro pacienty celou řadu různých aktivit volnočasového 

charakteru. 

O uvedené dobrovolnické činnosti je největší zájem ze strany dětí hospitali-

zovaných na dětské psychiatrii.  Jedná se zejména výtvarné tvoření, pohybové 

aktivity na zahradě, různé formy muzicírování či pečení sladkostí. 

V rámci tohoto projektu působili v loňském roce tito dobrovolníci: Anna 

Banszelová, Julie Brožová, Vladimíra Cvrčková, Šárka Steinová a Jan Kanaloš. 

Kromě toho probíhá obdobný program na ONP v Turnově, kde se dobrovol-

nice Jitka Cillerová podílí ve spolupráci s PhDr. Ivanou Vacardovou na 

realizaci různých ergoterapeticky a kognitivně zaměřených aktivit. 

 

 



 Spolupráce s externími subjekty 

Nadace Preciosa 

- finanční dar, prostředky použity na nákup hudebních nástrojů pro 

dobrovolnické muzikálně zaměřené aktivity, 

- minigalerie U Vyhlídky, podpora vystavovatelů, 

- křišťálové korálkování, realizace tvořivých workshopů s využitím 

komponent produkovaných Preciosou a s přispěním firemních 

dobrovolníků. 

NAT Pharma s. r. o. (obchodník v oboru farmacie) 

- finanční dar, prostředky použity na adventní koncert pro pacienty 

v rámci cyklu Musica Nosocominalis. 

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci 

- předčítání hospitalizovaným dětem herci činohry (Jan Jedlinský), 

- exkurze do divadla, zorganizování návštěvy divadla spojené s prohlíd-

kou zákulisí, 

- věcný dar v podobě vstupenek na představení pro dobrovolníka 

a nevidomou pacientku (viz též výše). 

Valbek-EU, a.s. (projektování staveb plus související služby) 

- Valbek Cup, fotbalový zápas s dětmi pobývajícími v nemocnici na 

logopedickém kurzu, společná oslava vítězství s občerstvením a předá-

váním cen. 

FC Slovan Liberec 

- přátelské fotbalové klání mezi prvoligovými hráči a dětmi pobývajícími 

v nemocnici na logopedickém kurzu. 

AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. (farmacie) 

- finanční dar z roku 2014, čerpání zůstatkových prostředků, 

- podpora dobročinného obchůdku a tvořivých dobrovolnických dílen. 



 Příležitostná charita dobrodinců 

Od různých dárců obdrželo Dobrovolnické centrum v roce 2017 celkem pět 

věcných darů: 

- Čmelák, společnost přátel přírody; hračky, předáno dětskému psy-

chiatrickému oddělení, 

- Komunitní středisko Kontakt Liberec; dětská literatura, předáno 

dětskému psychiatrickému oddělení, 

- Amelie, psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné; svépomocně 

upletené hračky, předáno očnímu oddělení; svépomocně upletené 

oblečení, předáno dětskému oddělení, 

- nejmenovaný individuální dárce; dětská literatura, předáno dětskému 

psychiatrickému oddělení, 

- nejmenovaný individuální dárce; staré knihy, dětská literatura předána 

dětskému psychiatrickému oddělení, zbytek prozatím uložen v knihov-

ničce Dobromysli. 

Kulturně zábavné pořady pro pacienty 

 Musica Nosocominalis 

Přirozený terapeutický potenciál skrytý v hudbě využíváme při pořádání cyklu 

koncertů v nemocničním prostředí. V průběhu roku jsme uspořádali celkem 

čtyři vystoupení pro naše pacienty. Našimi vzácnými hosty byli písničkářka 

Eva Henychová a citerista Michal Müller. 

 Předčítání pacientům v nemocnici 

Tuto formu dobrovolnické činnosti vnímám jako velice přínosnou, 

prospěšnou, smysluplnou, bohulibou a kultivující, neboť posluchači 

přicházejí do kontaktu s živým lidským hlasem. Uvědomme si, že v době 

technických vymožeností už tato situace není tak samozřejmá. Spíše jsme 

v kontaktu s hlasem reprodukovaným někdy dokonce generovaným (iPhone, 

TV, mp3, CD, PC ad.). 



Čtenář navíc snímá z posluchače nutnost sledovat zrakem vytištěný text 

a přenos informací mu zprostředkovává alternativním kanálem. Pokud si tedy 

posluchač zavře oči, může prakticky veškerou svou mentální energii 

koncentrovat do své imaginace a zcela se ponořit do děje a příběhů postav. 

Dětem před spaním předčítal zkušený tým knihovnic ve složení Kateřina 

Vítková, Zuzana Janoušková, Monika Pospíšilová, Jitka Soukupová, Helena 

Hlásná Pašková a Hana Langrová. 

Kromě toho docházela předčítat Katka Vítková ještě na spinální jednotku. 

 Minigalerie U Vyhlídky 

Historie tohoto výstavního prostoru se započala v lednu roku 2015, kdy jsme 

v prostorách neurocentra KNL otevřeli minigalerii. Doposud jsme zde 

instalovali několik výstav tematicky zaměřených souborů děl (např. Motýli, 

Duha) vytvořených dětmi z výtvarného kroužku Střediska volného času 

Mozaika Železný Brod. 

Dětský výtvarný styl se osvědčil jako vynikající prostředek k zlepšení 

psychické pohody pacientů. Kompozice, barevnost, techniky i témata 

podporují odreagování mysli a její odpoutání od zaměření se na nemoc. Proto 

jsme v dubnu roku 2017 navázali spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ 

Liberec. Následovaly tři instalace (Skřítkové, Můry, Krajiny), jež měly velice 

pozitivní ohlas. 

Dalším krokem k obohacení výstav bylo navázání spolupráce s výtvarníky 

kolem sdružení „Art 13“. Dětská kresba a malba tak vstoupily do tolik 

potřebného mezigeneračního dialogu. Stále však chybělo pojmenování 

výstavního prostoru, které by zdůraznilo význam místa. Krásný 

panoramatický výhled na Liberec z oken 7. patra pavilonu interních oborů 

rozhodl – minigalerie U Vyhlídky. 

 

 

 



 Příležitostné aktivity dobrodinců 

Také v uplynulém roce probíhalo muzicírování s členy kapely V. A. R. Na bicí 

a na elektrickou kytaru si s dětmi do nemocnice přišli zahrát bubeník Jeny 

s kytaristou Šupym. 

Protipól vzhledem k tvrdé hudbě V. A. R. vytvořila Zdenka Javorská, která 

dětem představila líbezně znějící kovové bubny sundrumy a zahrála si s nimi 

na ně. 

Již tradiční akci představuje tancovačka s členy skupiny Divokej Ir. Děti 

v nemocnici měly tak příležitost seznámit se s tradičními irskými tanci 

a několik z nich se dokonce naučit. 

Přednášky, besedy, lekce 

Cyklus tematických besed Dobrovolně po škole zaměřený převážně na 

medicínu a určený pacientům dětského psychiatrického oddělení pokračoval 

i v roce 2017. Poutavou a interaktivní formou jsme dětem představili obor 

chirurgie. 

Zeměpisně zaměřené přednášky ruského studenta Bulata Nigmedzianova 

o Tatarstánu, Kazani a Turecku si vyslechli a následně o tématu podiskutovali 

pacienti psychiatrického oddělení. 

Besedu na téma zmizelý Liberec si pro pacienty oddělení následné péče 

připravil Martin Slavík. Během jeho poutavého vyprávění kolovaly velmi 

zajímavé a mnohdy již zapomenuté předměty z jeho vzpomínkové krabice. 

V průběhu Adventu přijal pozvání na dětskou psychiatrii fárář Českobratrské 

církve evangelické a nemocniční kaplan Filip Susa. Jeho beseda o Vánocích 

příjemně navodila adventní atmosféru a obohatila dětem v nemocnici volný 

čas. 

Pro dobrovolníky a případné další zájemce z řad zaměstnanců KNL 

uspořádala Dobromysl besedu Tělo, duše a jejich spasení o psychosomatice 

s prof. Stanislavem Komárkem. 



Bezplatný neakreditovaný kurz polštiny pro zaměstnance nemocnice měl na 

programu pravidelné týdenní lekce. Věnovali jsme se zdokonalování komuni-

kativních dovedností, gramatice a rozšiřování slovní zásoby. V druhém 

pololetí jsme začali s poslechem CD Malý princ v polštině. 

  



TABULKOVÁ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA
1
 

 

Počty návštěv dobrovolníků podle nemocničních oddělení a center 

Oddělení 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Suma 

Centrum následné péče (v tom:) 21 26 23 46 116 

Oddělení následné péče Liberec 
Oddělní následné péče Turnov 

5 
16 

12 
14 

6 
17 

14 
32 

37 
79 

Dětské psychiatrické oddělení 13 6 1 5 25 

Pediatrie a dětská JIP 2 5 2 16 25 

Spinální jednotka 2 7 4 9 22 

Komplexní onkologické centrum 4 10 2 4 20 

Všeobecná interna 4 6 1 9 20 

Oddělení nefrologie a dialýzy 3 6 0 0 9 

 

Základní statistické údaje o dobrovolnících a zájemcích 

Ukazatel 2016 2017 

Registrovaní dobrovolníci (stav k 31. 12.) 36 29 

z toho aktivních (min. 1 návštěva v průběhu roku) 30 24 

Počty uchazečů o dobrovolnictví 

Nezávazní zájemci (kontaktovali dobrovolnické centrum) 35 27 

Zájemci (zaregistrovali se) 30 20 

Proškolení (absolvovali úvodní školení) 18 12 

V průběhu roku dobrovolnickou činnost 

zahájilo 12 6 

(tj. % z celkového počtu projevivších zájem) 34,3 22,2 

ukončilo 23 13 

 

 

                                       
1 zdroj dat Dobromysl, není-li uvedeno jinak 



Vývoj úhrnu dobrovolnických hodin v letech 2010 až 2017 

 

 

 

 

Počty dobrovolníků dle délky jejich působení (roky) v programu 

 

 

 

 

 

 



Počty dobrovolníků podle věkových skupin 

 

 

 

 

Dobrovolníci podle počtu návštěv nemocnice 

Dobrovolník Působiště Návštěvy 

DVOŘÁKOVÁ Rút Centrum následné péče (ONP Turnov) 34 

CILLEROVÁ Jitka Centrum následné péče (ONP Turnov) 34 

LENNEROVÁ Elena Interna, dětská JIP 24 

VÍTKOVÁ Kateřina Spinální jednotka, pediatrie, dětská JIP 23 

ŠMÍDOVÁ Anna Onkologie 20 

MATĚJKOVÁ Zdeňka Centrum následné péče (ONP Liberec) 18 

SVOBODOVÁ Alena Centrum následné péče (ONP Turnov) 11 

PALANOVÁ Věra Nefrologie a dialýza 9 

ŠEDIVÁ Andrea ONP Liberec 9 

VÝBOCH Petr Spinální jednotka 8 

 



Přehled2 hospodaření dobrovolnického centra (data Dobromysl, odd. ekonomických 
informací) 

 

PŘÍJMY (V KČ) 

1. Krajská nemocnice Liberec, a. s. 359,64 

2. Finanční dary a dotace celkem (v tom:) 52 050,62 

2.1. Ministerstvo zdravotnictví ČR 

2.2. Nadace Preciosa 

2.3. NAT Pharma s.r.o. 

2.4. MEDOPHARM, s.r.o. 

2.5. AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 

20 000,00 

17 000,00 

7 000,00 

7 000,00 

1 050,62 

Celkem 52 410,26 

VÝDAJE (V KČ) 

1. Dobrovolnický program celkem 44 364,46 

1.1. Materiální zabezpečení dobrovolnických aktivit 20 464,46 

1.1.1. Podpořila Nadace Preciosa částkou 

1.1.2. Podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR částkou 

1.1.3. Podpořila fa AstraZeneca Czech Republic s.r.o. částkou 

17 000,00 

2 687,61 

630,54 

1.2. Vzdělávání dobrovolníků a koordinátora 12 900,00 

1.2.1. Podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR částkou 12 800,00 

1.3. Hudební festival Musica Nosocominalis 11 000,00 

1.3.1. Podpořila fa NAT Pharma s.r.o. částkou 

1.3.2. Podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR částkou 

7 000,00 

4 000,00 

2. Nevyčerpaný dar 7 000,00 

3. Kancelář Dobromysli, dobročinný obchůdek, minigalerie 976,38 

3.1. Podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR částkou 

3.2. Podpořila fa AstraZeneca Czech Republic s.r.o. částkou 

512,39 

420,08 

4. Ostatní náklady 69,42 

Celkem 52 410,26 

 

  

                                       
2 V tabulce nejsou zahrnuty mzdové a provozní (energie, voda, telefon, údržba atp.) náklady 



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
3
 

Musica Nosocominalis: adventní koncert varnsdorfského citeristy Michala Müllera 

Drumming: hudebně-rytmická aktivita dobrovolnice Julie Brožové 

                                       
3 veškeré snímky archiv Dobromysli 



Minigalerie U vyhlídky: ukázka z expozice „Můry“ žáků liberecké ZUŠ 

 

V. A. R: muzicírování s bubeníkem a kytaristou heavymetalové kapely 

 



Divadlo F. X. Šaldy: exkurze do zákulisí divadelních prostor 

 

Korálkování: tvořivý workshop Nadace Preciosa na ONP v Turnově 

 



Centrum Amelie: dar pro dětské ambulantní pacienty očního oddělení 

 

FC Slovan Liberec: fotbalové klání mezi prvoligovými hráči a hospitalizovanými dětmi 

 



PODĚKOVÁNÍ 

firmám MEDOPHARM, s.r.o., NAT Pharma s.r.o. a AstraZeneca Czech Republic 

s.r.o., Ministerstvu zdravotnictví ČR a Nadaci Preciosa za finanční podporu; 

Divadlu F. X. Šaldy, FC Slovan Liberec, Nadaci Preciosa a firmě Valbek-EU, a.s. 

za věcné dary a aktivní participaci v dobrovolnickém programu; 

garantům programu Mgr. Marii Fryaufové a MUDr. Ivaně Štverce Kořínkové; 

členkám realizačního týmu Mgr. D. Hrstkové a Mgr. A. Kyrianové; 

kontaktním osobám na odděleních (Mgr. L. Ptáčkové, K. Louthánové, 

PhDr. I. Vacardové, L. Novákové, J. Müllerové, PhDr. J. Havlové, M. Vošterové 

a Mgr. I. Škodové); 

A. Serbusovi, Mgr. P. Selingerovi a Karlu Kubelkovi; 

a samozřejmě všem našim dobrovolnicím, dobrovolníkům a dobrodincům. 


