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Schváleno dne 29. července 2005 Akreditační komisí pro oblast dobrovolnické služby. 
Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
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Žádost o udělení akreditace vysílající organizaci 
v oblasti dobrovolnické služby 
(žádost je podávána na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě                      a o změně některých zákonů)


1. Žadatel  

1.1) Název žadatele: DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
1.2) Právní forma: občanské sdružení
       Veden v rejstříku: MV ČR VS/1-1/41 751/99/R
1.3) IČ: 70225842
1.4) Adresa žadatele: Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01
www.dcul.cz 
Telefon : 475 216 684                                 Fax: 475 216 684                                   
E-mail: dcul@seznam.cz 
1.5) Statutární orgány: 

Mgr. Lenka Černá, Předsedkyně Rady sdružení
Kontaktní adresa:Palachova 709/13, Ústí nad Labem 400 01
Telefon/Fax: 475 216 684, 606 512 905
Mail: dcul@seznam.cz  

Jana Beranová, Místopředsedkyně Rady sdružení
Kontaktní adresa: Zahradní 700, Ústí nad Labem 400 10                   
Mobil: +420604968641
Mail: janab@seznam.cz" janab@seznam.cz 

Bc. Kamila Staňková, Členka Rady sdružení
Kontaktní adresa: Sukova ulice 1069, Šluknov 407 77
Telefon/Fax: 724 241 794 
E-mail: kamissek@seznam.cz 

MGR. DANA POUSTKOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ REVIZNÍ KOMISE
KONTAKTNÍ ADRESA: VŘESOVÁ 2998, MĚLNÍK
TELEFON: 604 280 804

Způsob jednání statutárních orgánů:
   Nejvyšším orgánem o.s. Dobrovolnické centrum je Valná hromada, která zasedá nejméně 2x ročně a je složená ze všech členů sdružení. Ze svého středu volí Radu sdružení ve tříčlenném složení, která zasedá nejméně 2x ročně. Rada sdružení volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Dalším orgánem sdružení je Revizní komise DC, která ze svého tříčlenného týmu volí předsedu a zasedá taktéž nejméně 2x ročně. 
   Ze zasedání Valné hromady, Rady sdružení a Revizní komise sdružení Dobrovolnické centrum jsou pořizovány zápisy, které jsou rozesílány všem platným členům daných orgánů sdružení. Způsob jednání, potvrzování a zastupování je definováno v přiložených stanovách sdružení.

1.6) Jméno osoby zodpovědné za akreditaci:
Mgr. Lenka Černá, ředitelka DC, předsedkyně Rady sdružení

1.7) Přímé spojení na osobu zodpovědnou za akreditaci:
T: 606 512 905, lenka@dcul.cz
1.8) Datum a podpis statutárního nebo výkonného zástupce organizace, razítko organizace:


Dne 1.9.2006 Mgr. Lenka Černá …………………………
1.9) Datum a podpis osoby zodpovědné za akreditaci:

Dne 1.9.2006 Mgr. Lenka Černá …………………………



2. Náležitosti nutné k udělení akreditace

2.1) Popis projektu nebo programu, ve kterém se žádá o udělení akreditace:

   Dobrovolnické centrum realizuje několik dobrovolnických programů a projektů zaměřených na různé cílové skupiny potřebných. Bližší informace o současných projektech a projektech podává přiložená Výroční zpráva za rok 2005. Vedle programu Dobrovolníci v nemocnicích, na který žádáme o udělení akreditace podruhé, máme taktéž podruhé na 3 roky udělenou akreditaci dobrovolnické služby v programu Pět P.
   V současné době je za dobu existence DC registrováno 667 dobrovolníků, v letošním roce 2006 přibylo celkem 33 dobrovolníků a dalších 36 ve zdravotnických zařízeních. Po dobu udělené tříleté akreditace II. odhadujeme zapojení 120-150 dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje.
   

Dobrovolníci v nemocnicích
     
   Dobrovolnický program s názvem Dobrovolníci v nemocnicích byl oficiálně zahájen v Léčebně dlouhodobě nemocných (nyní NNP) v Ryjicích na sklonku roku 2000 a v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na sklonku roku 2003 jako národní projekt nazvaný Dobrovolníci  nemocnicích.

   Pomocí realizace programu Dobrovolníci v nemocnicích se podílíme na zlepšování psychosociálních podmínek, kvalitě života a zdraví obyvatel tak, aby byl vytvořen fungující systém dobrovolnické služby, který nenaruší léčebný režim a provoz v partnerských zdravotnických zařízeních a vhodně doplní práci odborného personálu.

   Typickým dobrovolníkem ve zdravotnických zařízeních je člověk se zájmem o pomoc potřebným, student nebo pracující, tolerantní a ochotný člověk dále se vzdělávat, schopný sebereflexe a respektující domluvené hranice dobrovolnické služby.

Historie:
   Po zahájení programu v NNP v Ryjicích v roce 2000 došlo ke zmapování potřeb a stanovení základních pravidel fungování programu. Do zařízení začaly docházet první dobrovolnice. V následujícím roce došlo k podepsání rámcové smlouvy o spolupráci v rámci programu Dobrovolníci v nemocnicích. Současně probíhala přípravná jednání s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, která vyústila k navázání společné práce.
   Rok 2003 proběhl zcela ve znamení spolupráce s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem. Vyškolení dobrovolníci docházeli do nemocnice, pacienti a personál tak mohli blíže poznat jejich činnost v praxi. Pokračovala jednání s vedením MN, která na sklonku roku vyústila v podepsání Smlouvy o spolupráci. Tento proces byl formálně stvrzen zpracováním první žádosti o udělení akreditace, jejíž kladné rozhodnutí jsme obdrželi v květnu 2004.
   První tříletá akreditace si stanovila tyto cíle: zapojit další oddělení MN, pomoc v provozním a hospodářsko technickém úseku MN, pomoc s orientací v areálu nemocnice, doprovod pacientů, dále navázání systematické spolupráce se střední a vyšší zdravotnickou školou, rozšíření dobrovolnického servisu na další zdravotnická zařízení a vznik dobrovolnické kanceláře s vlastním personálem – koordinátorky dobrovolníků. 
   Úspěšné plnění těchto cílů probíhalo v letech 2004 – 2006 a dařilo se nám tyto činnost finančně zajistit.

Současnost: ROK 2006
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
   V lednu 2006 vznikla na půdě Masarykovy nemocnice dobrovolnická kancelář s názvem DOBRO -  DRUH. V kanceláři působí interní koordinátorka MN paní Bohdana Furmanová a je pověřenou koordinátorkou dobrovolníků DC na půdě MN. DC má s MN uzavřenou aktualizovanou smlouvu o spolupráci, pojišťuje dobrovolníky a zajišťuje formální kompletní servis pro MN pro potřeby realizace akreditovaného programu Dobrovolníci v nemocnicích.

Další zdravotnická zařízení Ústeckého kraje:
   V současné době probíhají konzultační jednání v nemocnici v Kadani, kde vzniká přímo na půdě nemocnice Dobrovolnické centrum Kadaň. Výhledový plán je obsazení kanceláře 2 koordinátory – 1 osoba pro koordinaci programu Dobrovolníci v nemocnicích – pověřený koordinátor a 2 osoba pro dobrovolnickou činnost ve prospěch NNO a ROPO v Kadani. 

   Dále probíhají jednání na dalších zařízeních Ústeckého kraje.
   
   Významnou úlohu v oblasti rozvoje dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje může sehrát plánovaná konference na téma Dobrovolníci v nemocnicích – příklady dobré praxe dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních. Konference proběhne 5. prosince 2006 na Krajském úřadě Ústeckého kraje pod záštitou náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje pana Radka Vonky.

Budoucnost: plán pro roky 2007 a 2008
   Realizaci programu a souvisejících projektů metodicky zajišťujeme ve spolupráci s MUDr. Ivanou Kořínkovou, garantkou a supervizorkou programu Dobrovolníci v nemocnicích a autorkou metodického manuálu k programu.
 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
   Rozvoj dobrovolnické služby a dobrovolnické kanceláře DOBRO-DRUH na půdě Masarykovy nemocnice. Slovy hlavní sestry paní Čechové: „… aby dobrovolnictví fungovalo na všech odděleních Masarykovy nemocnice, 1x měsíčně nové oddělení, nová akce v nemocnici …“

Bude probíhat:   
Propagace dobrovolnictví v Ústeckém kraji, nábor nových dobrovolníků.
Výcviky, kurzy, semináře a další vzdělávání dobrovolníků.
Dobrovolnická služba v Masarykově nemocnici v zapojených odděleních.
Supervize činných dobrovolníků.
Vzdělávání, konzultace a další spolupráce s personálem Masarykovy nemocnice.
Konference II. Na závěr akreditace.

Další zdravotnická zařízení Ústeckého kraje
Zajišťovat, metodický, konzultační a poradenský servis v oblasti rozvoje dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje.
Podpora vzniku dobrovolnických kanceláří ve smluvních zdravotnických zařízeních formou společně podávaných projektů, realizovaných aktivit, intervizích setkání, propagačních akcí.
Smluvně na základě poptávky zajišťovat školení, supervize a další dílčí aktivity ve zdravotnických zařízeních. Dále pak pojištění dobrovolníků.
Na konci tříleté akreditace opět uspořádat Konferenci II. na téma rozvoje dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních.

2.2) Jméno osoby zodpovědné za realizaci konkrétního projektu nebo programu dobrovolnické služby:  
Mgr. Lenka Černá, zpracovatelka žádosti o udělení akreditace, realizátorka za DC, ředitelka a předsedkyně Rady sdružení
Pověřená koordinátorka na půdě Masarykovy nemocnice paní Bohdana Furmanová.
V čase budoucím další pověření koordinátoři ve zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje.

2.3) Přímé spojení na osobu zodpovědnou za realizaci konkrétního projektu nebo programu dobrovolnické služby: 
Bohdana Furmanová – bohdana.furmanová@mnul.cz, T: 731 535 695, 477 112 023
Životopis paní Furmanové – příloha číslo 1.
Mgr. Lenka Černá – lenka@dcul.cz, T: 606 512 905
Životopis Lenky Černé – příloha číslo 2.

2.4) Povaha dobrovolnické služby: 
Dlouhodobá dobrovolnická služba – průměrně 2 – 3 hodiny týdně po dobu 5 – 10 měsíců.

2.5) Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženým (§ 2, odst. 1, písm. a).

2.6) Místo výkonu dobrovolnické služby:
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; další zdravotnická zařízení v Ústeckém kraji.
Plán po dobu akreditace II. – další 1-2 zdravotnická zařízení.

2.7) Způsob přípravy dobrovolníků: 

MUDr. Ivana Kořínková – garantka projektu, dále dle smluv lektorka a supervizora dobrovolníků (Osvědčení o kvalifikaci viz příloha číslo 4) a koordinátorů ve zdravotnických zařízeních (Životopis v příloze číslo 3).
Bohdana Furmanová – pověřená koordinátorka dobrovolníků v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem - pověření koordinátorky dobrovolníků viz příloha č. 5
Další lektoři a supervizoři – odborný personál zdravotnického zařízení dle konkrétní dohody, psycholog, psychoterapeut, psychiatr.
Mgr. Lenka Černá - zpracovatelka žádosti o udělení akreditace, realizátorka za DC, ředitelka a předsedkyně Rady sdružení, viz životopis příloha číslo 2

Supervize 
Zajištěna kvalifikovaným personálem nemocnice – psycholog, psychiatr nebo externí supervizí, zasmluvněný psycholog, psychoterapeut.

Výcviky, kurzy, školení
Dobrovolníci jsou připravováni formou jednodenního nebo dvoudenního výcviku v rozsahu 10 – 20 hodin. Školení probíhá ve skupině maximálně 20 účastníků v prostorách zdravotnického zařízení, které budou poté absolventi navštěvovat. Organizaci náboru, přípravu školení a jeho realizaci řídí pověřený koordinátor.
Obsah:
 Mapování motivace dobrovolníků k dobrovolnické službě v nemocnici a jejich očekávání a obavy od samotné dobrovolnické činnosti, jakož i od výcviku.
 Informace o dobrovolnictví v ČR a ve světě.
 Informace o typech a možnostech dobrovolnické činnosti v nemocničním zařízení.
 Mapování kladů a záporů dobrovolné pomoci v nemocnici - na základě vlastní produkce   dobrovolníků a zkušeností přítomného personálu nemocnice.
 Způsob organizace programu „Dobrovolníci v nemocnicích“, právní aspekty, vazby, pojištění.
 Organizace a struktura nemocnice, provozní řád nemocnice, nutná “pravidla hry“.
 Význam výcviku a supervize. Mlčenlivost a kodex dobrovolníka. Další dokumentace programu.
 Práce ve skupinách, komunikační hry - způsoby oslovení klientů, jejich blízkých, komunikace s personálem apod.

   Po úvodním školení následuje specializované zaškolení přímo na pracovišti, kde bude dobrovolník vykonávat dobrovolnickou službu. Toto zaškolení provádí tzv. kontaktní osoba, tedy zástupce personálu, který seznamuje dobrovolníka se specifiky daného pracoviště. 
   Další formy vzdělávání dobrovolníků – v rámci pravidelných supervizí činných dobrovolníků a dle potřeb zdravotnického zařízení navazující prohlubující semináře a kurzy pro dobrovolníky.

2.8) Možná rizika dobrovolnické služby:

 Rizika dobrovolnické služby v nemocnicích nepřevyšují rizika běžných návštěvníků nemocnice.
 Profesní nároky na dobrovolníky nejsou žádné, není vyžadováno zdravotnické vzdělání. Jazykové znalosti jsou vítány.
 Důraz je kladen na komunikační schopnosti dobrovolníků, jejich ochotu a vstřícnost. Zároveň jsou dobrovolníci povinni respektovat pravidla systému zdravotnického zařízení.
 Dobrovolník je poučen, že dobrovolnickou službu vykonává v době, kdy je zdráv a netrpí žádnou přenosnou nemocí (rýma, chřipka)
	Na některých odděleních může být zvýšené riziko infekce, o kterém jsou dobrovolníci informováni a poučeni.
	Dobrovolník je poučen o zacházení s osobními cennými věcmi při výkonu dobrovolnické činnosti ve zdravotnickém zařízení.


2.9) Soupis předpokládaných nutných dokumentů pro výkon dobrovolnické služby podle její povahy:

	Vyplněná registrační karta dobrovolníka - viz příloha číslo 6

Prohlášení o mlčenlivosti – viz příloha číslo 7
Kodex dobrovolníka  – viz příloha číslo 8
	Poučení dobrovolníka o pojištění a cenných věcech – viz příloha číslo 9
	Smlouva o dobrovolnické službě – viz příloha číslo 10

2.10) Způsob zajištění stravování:
Vzhledem k povaze dobrovolnické služby (délka jedné návštěvy je 2 – 3 hodiny) nezajišťujeme.

2.11) Způsob zajištění ubytování:
Vzhledem k povaze dobrovolnické služby nezajišťujeme.

2.12) Způsob zajištění dopravy:
Vzhledem k povaze dobrovolnické služby nezajišťujeme.

2.13) Pracovní doba a doba odpočinku:
Pracovní doba a doba odpočinku dobrovolníka je stanovena dle zákoníku práce. Dobrovolník v zařízení stráví průměrně 2 – 3 hodiny týdně.

2.14) Předpokládané finanční výdaje na výběr, evidenci, přípravu a na samotnou účast  dobrovolníků v projektu, programu dobrovolnické služby (roční kalkulace):
          Pro přesnější orientaci uvádíme kalkulaci všech nákladů projektu s tím, že v žádosti o dotaci budou zohledněny vklady zdravotnických zařízení – mzdy koordinátorů zaměstnaných ve zdravotnických zařízeních.
Osobní náklady
Mzdy (+ soc. zdrav. pojištění)							300.000
    1,0 úv. koordinátor dobrovolníků MN       					200.000
    0,5 úv. koordinátor programu Dobrovolníci v nemocnicích v Ústeckém kraji     100.000
      
Ostatní osobní náklady							  46.400
  - 2x hlavní školitel MN + další ZZ (DPP 12 hod/ á 200 Kč x 6 výcviků)		  14.400
  - 2x odborný školitel MN + další ZZ (DPP 4 hod/ á 200 Kč x 6 výcviků)		    4.800
  - 2x supervizor MN + další ZZ (DPP 12 hod/ á 200 Kč x 8)			  19.200
  - lektorné na 1 supervizní víkend (DPP 20hod/ á 200 Kč/2 lektoři)	                 8.000

Materiální náklady (DHM) 							  37.000
  - kancelářské potřeby a spotřební materiál		                                        25.000
  - pomůcky a potřeby pro dobrovolníky a jejich činnost s pacienty           	  12.000

Nemateriální náklady (služby) 						174.360
  - pojistné dobrovolníků (60 x 336 Kč)				                           20.160
  - jednotné oblečení – trika (60 ks x 220 Kč)				              13.200
  - podíl na nájmu kanceláře Dobrovolnického centra				  20.000
  - podíl na službách spojených s nájmem kanceláře DC	                                        20.000
  - podíl na režijních službách (účetnictví, audit, PC síť), Dobrovolnické centrum	  28.000
  - podíl na službách spojů (tel., e-mail, internet) kanceláře DC                 	  22.000
  - podíl na poštovném kanceláře Dobrovolnického centra            		    2.000
  - propagace a marketing programu 						  12.000
  - kurzy a školení koordinátorů a supervizorů					    8.000
  - IČO supervize dobrovolníků                                                                                 26.000
  - Občerstvení na supervizích, výcvicích, dalším vzdělávání                                    3.000
Roční náklady celkem								557.760

Předpokládané roční výdaje na 1 dobrovolníka při počtu 60 činných dobrovolníků ročně činí 9.296,-- Kč, při odečtení mzdy koordinátora zaměstnaného v Masarykově nemocnici činí 5.963,-- Kč.

2.15) Způsob finančního krytí dobrovolnických aktivit (vlastní finanční zdroje, granty, dotace – schválené, očekávané) po dobu trvání akreditace – předpoklad (tříletá kalkulace):

Předpoklad na roky 2007 – 2009:
2007 – MZ ČR                                                                cca 50.000,--
         - Vklad Masarykova nemocnice, mzda                cca 200.000,--  
         - MV ČR                                                               cca 200.000,--
         -  MPSV ČR, vlastní zdroje, příjmy z výcviků       cca 100.000,--
2008 – MZ ČR                                                                cca 50.000,--
         - Vklad Masarykova nemocnice, mzda                cca 200.000,--  
         - MV ČR                                                               cca 200.000,--
         -  MPSV ČR, vlastní zdroje, příjmy z výcviků       cca 100.000,--
2009 – MZ ČR                                                                cca 50.000,--
         - Vklad Masarykova nemocnice, mzda                cca 200.000,--  
         - MV ČR                                                               cca 200.000,--
         -  MPSV ČR, vlastní zdroje, příjmy z výcviků       cca 100.000,--

2.16) Podmínky případného udělování kapesného dobrovolníkům:
Vzhledem k povaze dobrovolnické služby  kapesné dobrovolníkům neposkytujeme.

2.17) Druhy pojištění (pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví, pojištění zdravotní při vyslání do zahraničí, účast na důchodovém pojištění) a jeho předpokládané finanční krytí a smluvní zabezpečení:
   Dobrovolníci jsou pojištěni u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., pojistná smlouva viz příloha č.11 a to z hlediska jejich zodpovědnosti za škodu na zdraví a majetku v souvislostí s výkonem jejich dobrovolnické služby a z hlediska úrazu dobrovolníka.
   Pojištění do zahraničí nepřipadá vzhledem k působnosti programu v ČR v úvahu. S potřebou účasti dobrovolníka na důchodovém pojištění jsme se dosud nesetkali. 

2.18) Popis způsobu vyrovnání všech závazků dobrovolníka, pokud dobrovolnickou službu předčasně ukončí z jiných než zřetele hodných důvodů:
   Dobrovolníci nedisponují výraznějšími hodnotami. Vzhledem k charakteru dobrovolnické služby je v případě jejího nenadálého ukončení na prvním místě korektní ukončení případných navázaných vztahů k pacientům, oznámení o ukončení koordinátorovi DC a kontaktní osobě v daném nemocničním oddělení či zařízení.

2.19) Způsob vedení evidence a databáze dobrovolníků
   Evidence dobrovolníků je vedena 2 způsoby. Formou kartotéky s registračními kartami ve zdravotnickém zařízení (Registrační karta dobrovolníka viz příloha č.6 ), která je uložena v uzamčené skříni, ke které má přístup pouze pověřený koordinátor ve zdravotnickém zařízení nebo koordinátor Dobrovolnického centra nebo ředitel Dobrovolnického centra. Počítačový registr je jištěn heslem s omezeným přístupem (např. pověřená koordinátorka dobrovolníků Bohdana Furmanová v Masarykově nemocnici). Počítačový registr je součástí interního systému zdravotnického zařízení nebo Dobrovolnického centra.
   S použitím osobních údajů dává dobrovolník souhlas podepsáním kontraktu. Po ukončení spolupráce s dobrovolníkem je jeho složka archivována dle spisového a skartačního řádu zdravotnického zařízení a Dobrovolnického centra. Za bezpečnost evidence dat dobrovolníků ve zdravotnickém zařízení nese pověřený koordinátor a v Dobrovolnickém centru nese zodpovědnost ředitel DC.  
  
2.20) Plán spolupráce s přijímajícími organizacemi:
   Minimálně 2x, optimálně 4x ročně probíhá setkání zástupců akreditované organizace s managementem  nemocnic a průběžná supervize osob odpovědných za realizaci programu v nemocnici pod dohledem garanta programu.

2.21) Způsob kontroly a hodnocení činnosti dobrovolníků:
   Kontrolu činnosti dobrovolníků provádí a základní informace o ní podávají kontaktní osoby na odděleních. K další kontrole slouží tzv. záznamové archy, kam dobrovolník zaznamenává datum návštěv na pracovišti, jejich náplň a počet klientů, kterým se věnoval. Kontrolní roli plní také pravidelná supervizí setkání.
   Hodnocení činnosti dobrovolníků probíhá na 2 úrovních (supervize a evaluace). Přímá činnost a působení jednotlivých dobrovolníků je hodnocena a kontrolována v rámci skupinové, popř. individuální supervize dobrovolníků. Skupinová supervize probíhá v intervalu cca 8 týdnů. Supervize vede psycholog partnerského zdravotnického zařízení, se kterým je sepsána dohoda spolupráci, nebo garant programu (MUDr. Ivana Kořínková). 
   Evaluace - průběh dobrovolnického programu je obsahem evaluačních setkání (popř. doplněných dotazníkovým šetřením) koordinátorky dobrovolníků s personálem zapojených pracovišť, ev. za účasti garanta či supervizora programu dle metodiky a potřeb partnerů. 

2.22) Způsob ověřování dodržování smluv uzavřených mezi vysílající a přijímající organizací:
   S vedením zdravotnického zařízení (např. MN ÚL) je uzavřena smlouva - viz příloha 12. Vzhledem k charakteru dobrovolnické služby, kde je žádoucí co nejvíce činností přenést na  půdu nemocnice, budou ve zdravotnickém zařízení (např. dobrovolnická kancelář DOBRO-DRUH MN ÚL) působit pověření koordinátoři dobrovolníků akreditovaným DC k realizaci dobrovolnické služby ve zdravotnickém zařízení Ústeckého kraje . 
   DC zajišťuje pravidelná metodická setkávání s pověřenými koordinátory dobrovolníků a vedením nemocnice a to v rozsahu, jak je uvedeno ve smlouvě se zdravotnickým zařízením.

2.23) Popis postupu v případě zániku organizace, včetně smluvního zajištění nástupnické organizace i s jejími kontaktními údaji:
   V tomto případě bychom využili některého z partnerských dobrovolnických center realizující program Dobrovolníci v nemocnicích ze sítě Koalice dobrovolnických iniciativ ČR, ve které je v současné době 7 regionálních center, které mají uzavřeny Dohody o spolupráci na programu Dobrovolníci v nemocnicích, zaručující dodržování základních principů akreditovaného programu. 

2.24) Datum a podpis osoby zodpovědné za realizaci konkrétního projektu nebo programu dobrovolnické služby: 




1. 9. 2006 Mgr. Lenka Černá …………………………………………………



