Název organizace:
Milosrdní bratři - dobrovolnické centrum

Adresa Organizace:

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana
Vídeňská 228/7, 639 00 Brno
Koordinátor(ka) dobrovolníků, kontaktní osoba:

Bc. Vít Pospíchal, MPA

tel.

543 165 319

web

www.milosrdni.cz

email

sekretariat@milosrdni.cz

tel.

721 967 289

web

www.milosrdni.cz/o-nas/dobrovolnici

email

vit.pospichal@milosrdni.cz

Charakter organizace:

(max. 452 znaků)

Dobrovolnické centrum je zřízeno Českomoravskou provincií Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří.
Posláním řádu je služba trpícímu a nemocnému bližnímu. V souladu s tímto posláním je i akreditované DC, které vysílá
vyškolené dobrovolníky do Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Dobrovolníci zde poskytují podporu pacientům na odděleních
Léčebny dlouhodobě nemocných.

Místo výkonu činnosti:
v organizaci

podle potřeb organizace (terén…)

dle potřeb klienta (u něj doma…)

jiné

dobrovolník může činnost vykonávat u sebe doma
Oblasti dobrovolnické činnosti:

(max. 452 znaků)

Dobrovolníci absolvují vstupní školení, jak s nemocnými lidmi pracovat, jak jim věnovat čas, jak s nimi mluvit. Hlavním privilegiem
dobrovolníka je možnost poskytnutí obyčejného lidského kontaktu a podpory nemocnému člověku. Dobrovolník v nemocnici
nenavštěvuje pacienta, ale člověka. A právě tento přístup může být uzdravujícím momentem, který léčí nejen tělo, ale i duši.

Druh činnosti:

ve skupině s více dobrovolníky a více klienty

individuálně s jedním klientem
jiné

individuálně s více klienty
Doba činnosti:
den

Uplatníte zahraničního dobrovolníka?
od:

do:

dle dohody

Ano

Požadavky na dobrovolníky (věk, vzdělání, zvláštní dovednosti, trénink činnosti apod.):

Ne
(max. 342 znaků)

Zájemce o dobrovolnickou službu musí být starší 15 let, mít čistý trestní rejstřík a být psychicky způsobilý. Nejdůležitějším
požadavkem je ochota ke službě a opravdový zájem o druhého.

Je nutné předem absolvovat výcvik/trénink dobrovolníků?

Ano

Ne Jaký a v jakém rozsahu? 3 hodiny.

Jsou dobrovolníci pro uvedené činnosti v organizaci pojištěni?
Ano
Ne
Výhody pro dobrovolníky (školení, supervize, stravenky, cestovné, slevy aj.):
Školení, supervize.

Je třeba, aby měl dobrovolník doporučení?
V případě, že ano, jaké doporučení:

Ano

Ne

