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Preface
Společně představujeme více než třicet let zkušeností s koordinací dobrovolnické pomoci v amerických nemocnicích. V těchto ústavech jsme znovuoživily naše dobrovolnické programy, zdvojnásobily jejich počet a rozšířily služby, které jsou jejich prostřednictvím poskytovány. Byly jsme ve vedoucích pozicích našich státních i regionálních organizací a obě zastávaly funkci prezidentky naší regionální organizace Amerického sdružení ředitelů dobrovolných služeb při Asociaci amerických nemocnic.

Nyní přistupujeme se skromností k psaní tohoto materiálu. Nabízíme vám ho jako určitý návod, ne detailní postup. Ten ovšem musíte vytvořit sami, je nutný k tomu, abyste mohli začít. Bude to váš vlastní dokument, který vytvoříte a sepíšete, protože jen vy rozumíte všem specifikům a jemným odchylkám vaší země a kultury. Vy víte, co bude motivovat a lákat lidi ve vaší zemi, vašem městě, vaší komunitě.

Doufáme, že vám poskytneme základní kameny do základů a pomůžeme vám začít. Vyzýváme vás k experimentování, upravení vašeho programu způsobem, který vy a vaši spolupracovníci cítíte jako správný.

Chtěly bychom, abyste vytvořili program, který dává možnost všem ochotným ženám a mužům, studentům i starším občanům vystoupit z řady a dobrovolně přispět své komunitě, svým spoluobčanům.

Bylo pro nás poctou připravit pro vás tento materiál. V naší mnohaleté praxi jsme pracovaly s dobrovolníky, kteří trvale a významně přispívali k naší práci. Setkaly jsme se s dobrovolníky, jejichž život se stal díky této bezplatně poskytované pomoci bohatší.

Skládáme poklonu vaší ochotě pustit se do organizování programů pro dobrovolníky ve zdravotnictví. A nakonec – budou to vaši pacienti, jejich rodiny a vaše ústavy, kteří vám budou tleskat též.

S úctou
Lynette M. Ballard
St. Louis, Missouri
Patricia O'B. Rowell
Boston, Massachusetts

Zavedení programu dobrovolné pomoci v nemocnici
Proč bychom měli uvažovat o uplatnění dobrovolníků v našich nemocnicích?
Dobrovolníci v nemocnicích významně přispívají ke zdravotní péči o pacienty, uplatní se ve službách pro rodinné příslušníky a při podpoře administrativy.

Jednotlivci vypomáhající v nemocnicích se začínají více zajímat o dění v nemocnici a často se ztotožní s cíli nemocnice. Hlasy dobrovolníků mohou být v některých situacích významnější než hlasy zaměstnanců nemocnice a mohou proniknout dále. Jsou také mnohdy důvěryhodnější, protože zjevně nejsou vedeny žádnými hmotnými zájmy.

Někteří dobrovolníci mohou působit na pozicích, které jim umožňují prosadit granty či jiné příspěvky pro nemocnici ze zdrojů pro vedení nemocnice obtížně dostupných.

V pomoci těm, kdo ji potřebují, ve snaze změnit jejich život je něco nadčasového a dobrého. Dobrovolná pomoc v nemocnicích dává jednotlivcům možnost přispět smysluplným způsobem k dobru ostatních.

Jak je pomoc dobrovolníků v nemocnicích organizována?
Existují dvě cesty, jak program dobrovolné pomoci zorganizovat:
-	nadační model
-	interní model.

Vzhledem k nízkým, nicméně nevyhnutelným finančním nákladům spojeným se zavedením a prováděním dobrovolnického programu, my vám doporučujeme nadační model. Při tomto způsobu organizace není nemocnice nucena pokrýt tyto počáteční ani další provozní výdaje. Finanční zodpovědnost nese nadace, která může k získávání finančních zdrojů využívat různých tradičních i netradičních přístupů. Nicméně jde o velmi zásadní rozhodnutí, které je dobré učinit na úrovni všech zúčastněných. Proto nyní nastíníme stručně fungování obou modelů.
Nadační model
Skupina zainteresovaných osob z různých oblastí komunity se setká s kompetentními zástupci nemocnice za účelem identifikace výhod zapojení dobrovolníků do práce v nemocnici.

Tato skupina by měla zahrnovat zástupce z řad:

-	lékařů
-	úředníků
-	provozních zaměstnanců
-	občanských sdružení (neziskových nestátních organizací)
-	rodinných příslušníků lékařů (kteří mohou potenciálně také propůjčit svůj čas a nadání programu pro dobrovolníky)
-	studentů (zejména připravujících se na práci ve veřejné sféře).

V okamžiku, kdy skupina nalezne své členy a dosáhne shody ohledně uplatnění dobrovolníků při práci v nemocnici, měla by se ustanovit přípravným koordinačním výborem, začít průzkum a položit základy nadace k podpoře dobrovolnického programu v nemocnici.

Přípravný koordinační výbor by měl vytvořit časový harmonogram a definovat své cíle. Nadace, která vznikne, může být naprosto oddělená, ale může být také nemocnicí zastřešovaná. Toto rozhodnutí by mělo být vedeno průzkumem provedeným členy koordinačního výboru.

V okamžiku, kdy přípravný výbor dokončí svou práci a připraven založit podpůrnou nadaci pro dobrovolnické programy, měl by:

·	jmenovat nadační vedení,
·	formalizovat komunikační kanály a předávání zpráv mezi nadací a nemocnicí,
·	vybrat člověka na pozici koordinátora dobrovolnické práce (přípravný koordinační výbor rozhodne, zda bude toto místo placeno, nebo zda ho bude zastávat někdo z dobrovolníků s potřebnými znalostmi).

Během prvních devadesáti dnů by nadace měla:

·	sepsat a prezentovat své Poslání (Mission Statement),
·	sepsat a prezentovat své cíle pro první rok,
·	sestavit a prezentovat svůj rozpočet pro první rok,
·	sestavit a prezentovat tříletý finanční plán.

Interní model
Lékaři a vedení nemocnice se sejdou, aby probrali výhody práce dobrovolníků v nemocnici. Jakmile tato skupina identifikuje rozumné důvody pro zahájení programu, měla by také jmenovat jednoho zodpovědného člověka jako koordinátora programu. Tato pozice může v nemocnici vzniknout zcela nově, ale může také dojít k rozšíření zodpovědnosti někoho ze stávajících manažerů (či lékařů).

Jak jsou programy dobrovolnické pomoci zaváděny a prováděny ve složitém nemocničním prostředí?
Ať už zvolíte model nadační, nebo interní, uvedení programu do nemocnice a jeho koordinace musí být prováděna velice důsledně a pečlivě. Dobrovolnický program bývá úspěšný, pokud:

·	je podporován na všech úrovních nemocničního personálu: 
-	lékaři,
-	úředníky i provozními zaměstnanci (administrators and hospital trustees),
-	sestrami,
-	dalšími zdravotními odborníky (fyzioterapeuty, sociálními pracovníky atd.).
·	úkoly pro dobrovolníky jsou vytvořeny společně a zdají se být smysluplné nejen dobrovolníkům, ale i nemocničnímu personálu,
·	strategie přijímání a výběru dobrovolníků je vytvořena a schválena vedením nemocnice,
·	mezi pracovníky nemocnice jsou zásadní patroni (champions) programu. Musí to být lidé, kteří jsou schopni působit na názory ostatních a také je ovlivňují!

Jaké další oblasti, kromě koordinátora programu, musíme na začátku uvažovat a plánovat?
Zřejmě největším problémem koordinace je první uvedení dobrovolníků do nemocničního prostředí. Jakmile už však jednou přijalo vedení rozhodnutí o zahájení dobrovolnického programu, je nutné učinit praktická opatření k podpoře této nové iniciativy.

Dobrovolnický program (ať už nadační či interní model) musí mít vlastní kancelář a roční provozní rozpočet. Kancelář by měla být vhodně situována a měla by vyhovovat svým vybavením základním potřebám koordinátora dobrovolnického programu. Nabízíme vám základní seznam:

·	kancelářský stůl,
·	telefon,
·	počítač s napojením na Internet,
·	přístup ke kopírce,
·	soukromí pro pohovory s kandidáty - dobrovolníky.

Roční rozpočet dobrovolnického programu by měl zahrnovat tyto položky:

·	roční plat koordinátora programu (příp. celého vedení),
·	jmenovky a pracovní oblečení pro dobrovolníky (měli by být lehce rozpoznatelní),
·	školení koordinátora programu, náklady na jeho profesní rozvoj,
·	kancelářské potřeby,
·	poštovné, telefon
·	náklady na jednu výroční akci, kde je oceněna práce dobrovolníků.
Vymezení odpovědností v rámci nemocnice
Jak nejlépe udržet dobrovolnický program v chodu?
Ve fázi rozvoje dobrovolnického programu je třeba, aby koordinátor udělal dvě následující věci:
·	vybudovat silné a trvalé komunikační kanály s dobrovolníky i personálem nemocnice,
·	navázat oboustranně otevřený a upřímný vztah s členem vedení nemocnice či lékařem, který má program na starosti.

Jaký typ manažera a struktury řízení doporučujete pro nemocniční dobrovolnický program?
Je důležité vybrat takového koordinátora (z řad personálu - u interního modelu -, nebo pracovníka nadace - u nadačního modelu), který napomůže úspěchu celého programu. Úspěšným koordinátorem bude člověk:
·	nadšený,
·	výkonný,
·	iniciativní,
·	komunikativní,
·	orientovaný na lidi.

Koordinátor dobrovolnického programu by měl přímo odpovídat někomu z vedení nemocnice nebo vedoucích lékařů.

Měly by se konat pravidelné informativní schůzky o pokroku programu a měla by být navržena předloha stručné měsíční zprávy a podrobné půlroční a roční zprávy. Nakonec by mělo být utvořeno několik skupin, které budou z více stran soustředit zpětnou vazbu:
·	od dobrovolníků,
·	od nemocničního personálu,
·	od pacientů a jejich rodinných příslušníků, kteří přijdou do kontaktu s dobrovolníky.

Je nezbytné vytvořit strategii a pravidla pro dobrovolnický program?
Ano, jistě! Nemocniční prostředí je velmi složité. Stěžejní je pozornost a respekt vůči pacientově bezpečnosti a zachování lékařského tajemství. Aby bylo zajištěno dodržování těchto standardů, je nutné vytvořit systém pravidel, která budou všem jasná.

Nejlepší cestou, jak vytvořit tato pravidla pro nový dobrovolnický program, je zapojit do tohoto procesu klíčové a zainteresované nemocniční zaměstnance.

Pro dobrovolníky i zaměstnance je důležité porozumět nejen úloze, kterou sehrají dobrovolníci v nemocnici, ale také očekáváním a omezením spojeným s poskytovanou službou. Dále by se měli někteří členové personálu účastnit školení dobrovolníků a dozoru nad nimi, bude tedy důležité určit a vysvětlit jejich podíl na programu.

Před tím, než se přistoupí ke stanovení konkrétních úkolů pro dobrovolníky, je užitečné zrevidovat stávající pracovní postupy a metody v nemocnici. Tato revize poskytne jakýsi rámec pro identifikaci možných způsobů zapojení dobrovolníků do stávající procedur i nových možností.

Příklad A
Nemocniční výbor se může rozhodnout, že dobrovolníci budou podléhat stejným pravidlům týkajícím se zachování lékařského tajemství, jako platí pro veškerý personál.

Příklad B
Nemocniční výbor může vytvořit nová pravidla pro dobrovolníky, která zcela jasně stanovují, že dobrovolníci nebudou moci poskytovat pacientům péči, která vyžaduje lékařské či zdravotní vzdělání (medical or registered nurse's license).

Jakmile jsou pro účely dobrovolnického programu upravena stávající pravidla a vytvořena nová pravidla, koordinátor programu by měl tyto dokumenty rozeslat. Kopie by se měly nacházet:
·	v kanceláři koordinátora programu,
·	v záznamech nadace,
·	v manuálu pravidel pro všechny zaměstnance.

Nová pravidla a pracovní postupy mohou být dotvářeny i v průběhu roku, když už se program rozvíjí. Každý rok by ovšem měly být revidovány a upraveny podle potřeby a všechny změny by měly být dokumentovány.

Jak udržuje koordinátor programu pracovní vztahy s dalšími nemocničními odděleními?
Ať už je koordinátor programu placeným zaměstnancem nemocnice (Interní model), nebo placeným či neplaceným pracovníkem z řad dobrovolníků (Nadační model), pro úspěch programu je nezbytně nutné, aby navázal dobré pracovní vztahy s nemocničním personálem, který přijímá dobrovolníky do svých oblastí práce.

Čím lépe koordinátor programu rozumí dennímu provozu určité části nemocnice a čím lépe chápe, čeho zde chtějí sestry a ostatní pracovníci dosáhnout, tím úspěšnější bude při:
·	definování smysluplné úlohy dobrovolníků,
·	navrhování školení dobrovolníků s ohledem na jejich budoucí úkoly.

Profesionální vztah musí být oboustranný. Jakmile se zaměstnanci nemocnice přesvědčí o promyšleně a pečlivě řízené práci dobrovolníků, pravděpodobně opadnou jejich obavy a většina jejich otázek bude zodpovězena.

Pro koordinátora programu bude důležité vyhodnotit všechnu zpětnou vazbu. Může se stát, že primář nebude nakloněný zapojení dobrovolníků do práce v nemocnici ihned, ale naznačí, že o tom uvažuje v horizontu několika měsíců. Dobrý koordinátor akceptuje toto rozhodnutí a zkusí to znovu až po určité době, kdy se bude zdát načasování lepší. Snad se během těchto měsíců primář přesvědčí o fungování programu v jiných částech nemocnice apod.

Stanovení cílů a úkolů pro první rok
Jaký zvolit způsob pro stanovení cílů?
První priorita se váže k nemocnici a pacientům. Proto bude důležité nejen nastudovat roční cíle nemocnice, ale porozumět také poslání ústavu.

Po pečlivém prostudování a pohovoru s nadačním výborem nebo vedením nemocnice (případně oběma), by měl koordinátor nastínit tři až čtyři cíle, jimiž bude dobrovolnický program rozšiřovat a sdoplňovat širší cíle stanovené nemocnicí.

Tento bod je velmi důležitý. Nemocniční dobrovolnické programy budou úspěšné jen tehdy, budou-li rozšiřovat a doplňovat vyšší snahy ústavu. Naopak selhávají, pokud jsou v rozporu s posláním nemocnice nebo když prosazují cíle, kterým nemocnice nedává velkou prioritu.
Co to znamená svázat cíle programu s cíli nemocnice?
Program pro dobrovolníky by měl podporovat iniciativy a programy, které jsou pro nemocnici nejdůležitější. Pokud si není koordinátor programu jist prioritami a cíli nemocnice, bude měl by určitě zapojit vedení a lékaře, kteří mohou cíle pro nový dobrovolnický program vyjasnit a navrhnout.

Cíl nemocnice # 1
Nemocnice poskytne ambulantní pediatrickou péči a očkování všem dětem (ve věku do 6 let) v okruhu do 75 km od nemocnice.

Nemocnice usiluje o poskytování preventivní péče novorozencům a malým dětem. Nemocnice zavede pro tuto skupinu pacientů několikrát do měsíce zvláštní ordinační hodiny.

Doktoři jsou nicméně zklamáni, protože návštěvy jsou výrazně nižší, než očekávali. Zjistili, že pro rodiny a mladé matky je obtížné využít tuto pediatrickou kliniku. Pravděpodobně zde nemají matky možnost péče pro své starší děti, proto sem nechodí.

Cíl dobrovolnického programu # 1
V rámci programu budou přijati a vyškoleni 4 dobrovolníci k práci s rodiči a dětmi přicházejícími na ambulanci. Tvůrci programu doufají, že tím přispějí k 10% zvýšení počtu návštěv kliniky v dalším roce a ke zlepšení podmínek pro čekající rodinné příslušníky. Zlepšení stavu bude ohodnoceno dle průzkumu mezi příbuznými.

Úkol # 1
Dobrovolníci budou vedeni a školeni k tomu, aby uměli zorganizovat "pohádkové" či "vypravěčské" hodinky pro děti, které přijdou na kliniku (pacienty i jejich sourozence).

Úkol # 2
Dobrovolníci budou vedeni a školeni k tomu, aby věděli jak podpořit děti v tomto prostředí a budou se jednotlivě věnovat dětem, které jim personál určí.

Úkol # 3
Dobrovolníci budou ve spolupráci s personálem telefonovat do rodin, aby jim připomněli plánované návštěvy nemocnice a seznámili je s možnostmi služeb poskytovaných při čekání. 

V tomto případě cíl dobrovolnického programu podporuje širší cíle nemocnice o rozšíření pediatrické péče pro komunitu. Cíl programu se zde zaměřuje na jeden z problémů, který nemocnice objevila. Na základě připomínek pediatrů na klinice koordinátor programu vytvořil takové cíle programu, které ho pomohou překonat.

Dále je třeba sestavit časový harmonogram pro dosažení cíle a stanovit způsob kontroly a měření výsledků po uběhnutí roku, aby bylo jisté, zda bylo cíle dosaženo:

·	jednoroční horizont harmonogramu
·	přispění k růstu počtu návštěv o 10 %
·	provedení jednoduchého průzkumu spokojenosti rodinných příslušníků:
-	před začátkem programu
-	po jeho zahájení
-	provedení srovnání

Pokud je tato dobrovolnická iniciativa úspěšná a cíle je dosaženo, poznáváte jak velký přínos pro nemocnici to byl? Dokážete docenit, jak důležité je stanovit si cíle, které jsou středem poslání nemocnice spíše než náhodné (byť důležité, ale mimo zájem nemocnice v daném roce?

Ustavení poradního výboru pro dobrovolníky 
Je poradní výbor pro dobrovolníky (dále jen poradní výbor) to stejné jako nadační výbor?
Není. Zaměření nadace je poněkud jiné. Členové nadačního výboru jsou jednotlivci, kteří se zavázali k práci pro nadaci. Jejich práce spočívá v založení nadace (právní procedury) a ve vyhledávání a zajištění stabilních finančních zdrojů (grantů, darů atd.).
Jakou úlohu hraje poradní výbor a jací by měli být kandidáti na členství v něm?
Poradní výbor poskytuje rady a podporuje činnost koordinátora dobrovolnického programu naplňování jeho cílů. Členové výboru mohou být jak pracovníci nemocnice, tak lidé "zvenčí", v případě že vyjádří zájem a nadšení pro tento program.

Zapojení různých lidí je důležité i z toho pohledu, že se tím nahromadí více pohledů na věc a více nápadů. Ve výboru by neměl chybět také primář nebo ředitel nemocnice, k tomu, aby propůjčili rodícímu se programu kredibilitu a vážnost. Toto vyslovení důvěry bude velmi důležité v okamžiku, kdy někteří členové personálu budou pochybovat o rozumnosti zapojení dobrovolníků do práce v nemocnici.
Jak často se schází poradní výbor?
Poradní výbor se může scházet dvakrát až třikrát do roka, ale také jednou měsíčně, což je dobré zejména v prvních šesti měsících fungování programu.
Čím je tento výbor prospěšný?
Již dříve jsme se zmínili o patronech (champions) programu. Členové programu právě ve výhodné pozici, pro to, aby se jimi stali. Nemají každodenní povinnosti v rámci programu, ale mají o programu potřebné vědomosti. Znají cíle programu a často se mohou dostat do situací, kdy je potřeba vysvětlit či ujednotit účel a přínos programu a roli dobrovolníků.

Mohou vyhledávat nové dobrovolníky a také být jakousi "radou starších" v případech posuzování nových nápadů a iniciativ, případně poradit při hledání řešení různých problémů.
Členy výboru mohou být jednotlivci, kteří:
·	mají zájem na růstu a rozvoji nemocnice, 
·	mají vizi do budoucna (co se týče potenciálu tohoto programu),
·	umí poradit,
·	jsou dobří posluchači,
·	jsou ochotni hájit program před širší veřejností.

Oddělení dobrovolnických služeb - Provoz
Kde začít, jestliže již nemocnice rozhodla o zavedení dobrovolnického programu a ustavila jeho koordinátora?
Stěžejním prvním krokem je vytvoření seznamu potřeb (needs assessment): strukturovaný přehled nemocničních programů a služeb. V tomto přehledu je nutné hledat příležitosti pro uplatnění dobrovolníků.
Kdo tento dokument vytváří?
Nejlépe je vytvořit ho společně. Koordinátor programu by měl zorganizovat a řídit společnou schůzku nemocničního personálu, poradního výboru, nadačního výboru. Čestným předsedajícím by mohl být jmenován také primář či ředitel nemocnice.
Jak probíhá toto setkání?
Zúčastnění shrnou poslání a cíle nemocnice. Zaměří se na funkce a služby, které mohou být zlepšeny. Pak jsou schopni formulovat doporučení:

Příklad A
Pacienti musí při propouštění z nemocnice dlouho čekat, protože personál je zaneprázdněn prací u více nemocných pacientů.

Jedním z možných řešení je zapojit dobrovolníky do přípravy pacientů na odchod domů (sbalit věci, vyřídit potřebné formality, dovézt pacienta k východu atd.).

Příklad B
Pacienti nemají podle doporučení lékařů dost pohybu, protože personál je zaneprázdněn jinými nemocnými. 

Možným řešením je zařadit dobrovolníky do týmu, který má na starosti vycházky s pacienty. Dobrovolníci také mohou vést pravidelné záznamy o dobách vycházek pro informační potřeby zdravotního personálu. 

Příklad C
Kolečková křesla potřebují údržbu a opravy.

Jedním z řešení je zapojení dobrovolníků, kteří jednak mohou běžnou údržbu provádět a jednak průběžně zaškolovat další dobrovolníky.

Seznam běžných činností pro dobrovolníky je v Příloze 1.
Je zde příležitost také pro ty, kteří se při práci s pacienty necítí příliš dobře?
Ano. Lze nalézt mnohé další důležité aktivity, které mohou dobrovolníci vykonávat. Tyto úkoly jim také mohou přinést cenné zkušenosti, jež jim například pomohou v budoucnu získat zaměstnání.

Seznam činností nezahrnujících práci s pacienty je v Příloze 2.
Poté, co byl vytvořen seznam činností, jaké budou další kroky v zavádění programu?
Skupina, která vytvářela seznam se znovu sejde a zaměří se na dva body agendy:
1.	Shrnutí oblastí, kde by mohli být dobrovolníci uplatněni a výběr dvou nebo tří silných, s jasně definovanou rolí dobrovolníků a u nichž existuje patron (champion).
Příklad
Oblast: 			jednotka péče (medical inpatient care unit)
Role dobrovolníků:	průvodce na vycházky
Patroni:			kardiolog a ředitel fyzioterapie

2.	Přesná definice dobrovolnických úkolů pro každou vybranou oblast. To by mělo pomoci jak personálu, tak dobrovolníkům pomoci pochopit přesně úlohu dobrovolníků (jejich odpovědnost, hranice pravomocí a omezení). Viz příklady v Příloze 3.
Pro tvůrce programu je tato doba, kdy program se program rozbíhá a nabírá postupně určitějších tvarů, velmi vzrušující. Nyní se však zaměřme na dobrovolníky! Jsou tito dobrovolníci pracující v nemocnicích odlišní od jiných typů dobrovolníků?
 V mnoha ohledech jsou. Dobrovolná pomoc je často viděna jako spontánní aktivita s malými nebo žádnými překážkami pro zapojení se. Nemocniční prostředí je ale dost komplikované. Nejvyšší prioritou zde musí být za všech okolností ohled na pacientovy problémy a jeho bezpečnost. Proto musí mít dobrovolníci pochopení pro mnohé důvodné zákazy, musí ctít lékařské tajemství a musí procházet důkladnými a pravidelnými infekčními prohlídkami. A konečně musí být ochotni akceptovat hierarchii, která v každém nemocničním prostředí existuje.
Existuje nějaký "typický dobrovolník", případně ten "správný věk" pro nemocniční dobrovolníky?
Ne! Mezi dobrovolníky jsou jak studenti, tak senioři. Mohou to být také bývalí pacienti, lidé, které zajímá zdravotní péče, sociální práce či další se zdravím spojené profese. Svou pomoc nabízejí často také normálně zaměstnaní lidé, kteří se snaží dát smysl svému každodennímu životu a přispět k dobru komunity. Pro starší lidi, kteří žijí osamoceně, je dobrovolnická práce cestou, jak zůstat aktivní a společnosti prospěšný.
Můžeme některé jednotlivce odmítnout vzít do programu pro dobrovolníky?
Ano. Vlastně je velmi důležité provést pohovor a prohlédnout si všechny kandidáty před tím, než je přijmeme. V některých zemích a také na mnoha místech Spojených států jsou pro dobrovolnickou práci s dětmi a staršími lidmi vyžadovány dokonce důkladné policejní prověrky. Vstupní pohovory a prověrky má na starosti většinou koordinátor programu.
Jakmile je dobrovolník přijat, co následuje?
Všeobecné seznámení s nemocnicí. To by mělo dobrovolníkovi pomoci, aby se zde cítil pohodlně a zasvěceně. Okamžik úvodního seznámení je také ideální k vyjádření ocenění a respektu k práci dobrovolníků. Je dobré načasovat toto úvodní seznámení tak, aby se ho mohli zúčastnit všichni noví dobrovolníci společně. Toto obeznámení může mít různou délku, nicméně mělo by zahrnovat:
·	pravidla a směrnice (oblékání, docházka, práva pacienta, očekávání personálu/dobrovolníků),
·	informace o bezpečnosti práce (infekční prohlídky, požární bezpečnost, lékařské tajemství),
·	organizační struktura a cíle nemocnice (poslání nemocnice, přehled služeb, seznámení s jednotlivými odděleními),
·	prohlídka nemocnice,
·	vzdělávání, kontakty na spolupracovníky (přímé nadřízené a budoucí kolegy).
 Je zaškolení to stejné jako úvodní obeznámení s nemocnicí?
Není. Zaškolení slouží přímo k obeznámení dobrovolníků s tím, jak provádět své budoucí úkoly. Zároveň jsou zde definovány určité standardy kvality vykonávané práce - tzn. nejen JAK dělat určité věci, ale zejména JAK je dělat DOBŘE (jde zde především o specifika nemocničního prostředí).
Kdo toto zaškolení provádí?
V počáteční fázi by měli úvodní zaškolení provádět zaměstnanci nemocnice, kteří mají potřebné zkušenosti a pracují v dané oblasti či oddělení. Postupem času mohou jejich úlohu převzít již zaškolení a zapracovaní dobrovolníci.
Příklad
Fyzioterapeut připraví a provede školení dobrovolníků, kteří mají nastoupit jako vycházkoví průvodci. Trénink bude zaměřen na fyziologii, pacientovu bezpečnost a další specifické úkoly dobrovolníka.
Jak usměrňovat činnost dobrovolníků?
 Někteří lidé se ptají: "Smíme dobrovolníky vůbec řídit?" Odpověď zní Ano. Dobrovolníci musí být vedeni uvážlivě a promyšleně. Musí být uvítáni a obeznámeni s nemocnicí a oddělením, na kterém budou sloužit. Musí být také zaškoleni, aby mohli vykonávat své úkoly. Jsou oprávnění také obdržet čas od času zpětnou vazbu na svou práci a přínos pro nemocnici..

Programy jsou úspěšné, jestliže se podaří dobrovolníky včlenit do pracovního týmu.
Jak dohlížet na práci dobrovolníků?
Nejúčinnější je decentralizovaný dohled. Ideální je, když jsou za práci dobrovolníků odpovědná přímo oddělení, kde pracují. Zaškolení je zde provedeno zaměstnanci nebo zkušenějšími dobrovolníky a je zaměřeno přímo na konkrétní úkoly, které zde budou vykonávat. Koordinátor programu zůstává ústřední postavou, která zajišťuje konzistentnost a profesionalitu, zejména v účetnictví a rozpočetnictví, náboru dobrovolníků, jejich umísťování a formálním oceňování. Nejdůležitější roli hraje při řešení problémů, které vyvstávají zaměstnancům ve spojitosti s dobrovolnickým programem.
Bude se personál zdráhat dohlížet na dobrovolníky?
Někdy se to stává. Je to jeden z důvodů, proč je nutné obeznámit zaměstnance s tím, jak by měli dohled vykonávat. Myšlenka bezplatné pomoci bude zřejmě pro personál nová. Je proto nutné dát pracovníkům nemocnice příležitost zeptat se na všechny otázky a vyjádřit pochybnosti, které ohledně této nové iniciativy přirozeně vznikají. Mnohdy mohou mít strach, že budou prostě dobrovolníky, kteří pracují zadarmo, nahrazeni. Je tedy nutné uvedení dobrovolníků do nemocniční praxe uvážlivě a naprosto otevřeně komunikovat, tak aby zaměstnanci pochopili, že dobrovolníci nejsou jen "neplacení pracovníci".

Je důležité začleňovat dobrovolníky do nemocničního prostředí tak, aby měli patřičnou podporu a stali se jeho součástí, ne aby byli bráni jako opatření ke snižování nákladů.
Občas dobrovolníci odejdou. Stojí to vůbec za to, investovat čas a peníze do někoho, kdo možná v programu nezůstane?
To je dobrá otázka. Myslíme si, že odpověď zní ano. Dokonce i ti, kteří odejdou, ať už důvod jakýkoliv, mohou pro program získat další lidi, pokud z něho mají dobrý pocit. Nemocniční prostředí není pro každého. Ale i lidé, kteří je vyzkouší a zjistí, že to nezvládnou, často řeknou jiným, že nemocnice je dobré místo pro dobrovolnickou práci.
Existuje nějaký tajný recept na udržení dobrovolníků?
Je to všechno otázka rozumného způsobu řízení, podobně jako se organizace snaží adaptovat své pracovníky na určité principy:
·	věnujte dobrovolníkům pozornost a berte je s důstojností a respektem,
·	nabídněte jim dobrý a průběžný trénink,
·	ujistěte se, že se ztotožňují s posláním,
·	vytvořte prostředí vzájemné důvěry.
Jakmile jsou stanoveny úkoly pro dobrovolníky, můžeme dokončit skromný rozpočet. Co bychom měli považovat za minimální náklady?
Ano, rozpočet může být skromný. Ačkoli nemocniční dobrovolnický program nemůže být úplně bez nákladů, lze dosáhnout hodně i s minimální finanční podporou. Nedávné průzkumy charitativních organizací ve východní Evropě ukazují, že dobrovolníci očekávají náhradu výdajů spojených s dobrovolnou prací a že většina těchto organizací pracuje s minimálním rozpočtem. (Katharine Gaskin a Justin Davis Smith, A New Civic Europe? [Nová občanská Evropa?], A Study of the Extent and Role of Volunteering [Studie o rozsahu a úloze dobrovolnictví], The National Center for Volunteering [Národní centrum dobrovolnictví], 1997, publikováno ve Velké Británii).

Tato studie provedená v jedenácti západoevropských a východoevropských zemích přišla na základní problém: 
"neproplácení vedlejších výdajů dobrovolníkům může odradit lidi s nízkými příjmy, vyvolává problémy v přístupu k dobrovolnictví ve srovnání s dalšími příležitostmi".

V první kapitole jsme nastínily základní položky ročního rozpočtu. Věcné dary a služby jsou také dobrým příspěvkem programu a měly by být v rozpočtu zahrnuty.
Jaké jsou výhody nadačního modelu?
Jak jsme již dříve popsali, nadační model skýtá větší příležitosti soustředit se na získávání finančních zdrojů pro program a nebude odčerpávat drahocenné provozní prostředky nemocnice.
Zajištění kvality
Co to je zajištění kvality?
Zajištění kvality (Quality Assurance) je pojem hojně užívaný v USA k popsání procesu v rámci všech nemocničních iniciativ ke zlepšení programu a služeb. Tato snaha bývá někdy nazývána Trvalé zlepšování kvality (Continous Quality Improvement - CQI).
Jak tento proces funguje?
Většinou vedení nemocnice identifikuje problémové oblasti v instituci, oblasti vyžadující pozornost a zlepšení. Někdy musí být zlepšeny standardy péče, někdy je potřeba zvýšit efektivitu - vždy by mělo být konečným výsledkem zlepšení péče a služeb pro pacienty a jejich rodiny.

Příklad
Pacientům je měněno povlečení velmi pozdě během dne. Přišlo se na to, že čisté povlečení je přiváženo z prádelny každý týden později a později. Zde byl problém.

Byl sestaven tým zástupců několika oddělení (sesterny, prádelny, donáškové služby) k tomu, aby zevrubně popsal tento problém, identifikoval překážky a prozkoumal výhody společného postupu. Výsledkem by měl být návrh zlepšení procesu, který by vyhovoval všem zúčastněným a vyústil v lepší služby pacientům.
Jak se dobrovolníci mohou účastnit procesu zajištění kvality?
Některé problémy mohou být řešeny s přispěním nápadů dobrovolníků a s jejich účastní na konečné realizaci.

Příklad
Již několikrát jsme se zmiňovali o dobrovolnících jako průvodcích na vycházkách. Jen si představme toto oddělení před zapojením dobrovolníků. Možná pacienti nemohli jít každý den na procházku, tak jak jim doporučil lékař, protože sestry nebyly vždy volné.

Zde by opět mohlo být navrženo řešení za účasti sester, fyzioterapeutů a koordinátora programu. Společně by měli popsat problém, identifikovat překážky, objevit nové možnosti a nastínit "lepší cestu".

V tomto příkladě zapojení a důkladné zaškolení dobrovolníků umožní sestrám i nadále pečovat o své pacienty a dohlížet na péči o ně a zároveň zajistí pacientům pravidelný každodenní pohyb.
Proces zajištění kvality je zřejmě poněkud komplikovanější…
Určitým způsobem je poněkud složitější. Programy zajištění kvality vyžadují formalizaci tohoto procesu: je třeba zavést systém na identifikaci a popis problémů, hledání řešení, nastavit indikátory správného vývoje a také způsob jejich monitorování. Zkrátka, zlepšujeme-li kvalitu služby, chceme mít jasnou představu o tom kde a co zlepšit.
Právní otázky
Můžeme dobrovolníkům důvěřovat, že zachovají lékařské tajemství?
Osoby, kterým se dostává zdravotní péče, očekávají, že informace o jejich zdraví zůstanou utajeny. Zákony se liší ve stanovení podmínek, za jakých mohou být zveřejněny. Dobrovolníci ale musí chápat, že budou dodržovat stejné standardy, jako zaměstnanci nemocnice. Dobrovolníci nebudou k odhalení jakýchkoli informací důvěrné povahy v žádném případě oprávněni.
Jak nejlépe prezentovat dobrovolníkům důležitost uchování lékařského tajemství?
·	Zachování lékařského tajemství musí být součástí úvodního obeznámení s nemocnicí. Je dobrým zvykem vyžádat si od dobrovolníků podpis prohlášení o tom, že byli s tímto pravidlem seznámeni.
·	Dobrovolníci by neměli mít přístup ke zdravotním záznamům pacientů.
·	Dobrovolníci by měli být upozorněni, aby nehledali odpovědi na zvídavé dotazy pacientů ohledně jejich zdraví.
Týkají se dobrovolníků zdravotní normy?
Ano. Zdravotní normy pro ně platí stejně jako pro zaměstnance. Pro dobrovolníky by nikdy neměly být žádné standardy změkčovány.
Kam by se mělo soustředit úsilí koordinátora programu?
Měl by rozhodně vyžadovat vstupní a posléze pravidelné preventivní vyšetření na tuberkulózu a další nakažlivé choroby. Náklady těchto vyšetření by měla hradit pokud možno nemocnice nebo nadace.

U dobrovolníků, kteří se budou podílet na přípravě a roznosu jídel, musí být součástí zaškolení také pravidla nakládání s potravinami.

Další důležitou součástí úvodního školení jsou také standardy hygieny, ochrany proti možné nákaze a používání ochranných pomůcek.
Jak prezentovat dobrovolníkům pravidla bezpečnosti?
Pravidla bezpečnosti musí být vyučována. Člověk z vedení, který je zodpovědný za program, je zavázán ke spolupráci s nemocničním právníkem, aby zajistil, že dobrovolníci budou vykonávat svoje povinnosti v souladu se zákonem a budou obeznámeni s tím, do jaké míry odpovídají za své úkony.

Je důležité pamatovat a odvolávat se na popisy všech dobrovolnických úkolů, které byly již dříve definovány a dávají právní podporu při vymezení rolí dobrovolníků.
Jaké bývají hlavní právní problémy?
1.	Odpovědnost za úraz způsobený dobrovolníkem pacientovi. Nemocnice bude odpovědná podle několika různých výkladů odpovědnosti:
·	nedbalostní jednání v rámci odpovědnosti dobrovolníka,
·	selhání koordinátora programu při vstupním prověřování dobrovolníka,
·	selhání nemocnice při dohledu na práci dobrovolníka.
2.	Pracovní úraz dobrovolníka. Nemocnice by mohla prozkoumat možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (tak jako existuje u všech zaměstnanců). Důkladné školení bezpečnosti práce a jasné vymezení procedur pro nakládání s různými přístroji a nástroji by mělo být zdokumentováno.
Co dále?
Důležitým tématem je požární bezpečnost. Dobrovolníci by se měli zúčastnit školení, požárních cvičení a přeškolení vztahujícím se k požární prevenci.
Je možné dobrovolníka "vyhodit"?
Ano. Občas je to bohužel nutné. Pokud není dobrovolník schopen či ochoten plnit pravidla a standardy, neprovádí svou práci ve stanoveném rozsahu či kvalitě, je na místě vynucené ukončení spolupráce.
Kdo je zodpovědný za uvolnění dobrovolníka?
Koordinátor dobrovolnického programu musí mít tyto situace pevně v rukou. Nejčastěji se sejde personál s koordinátorem, aby výkon problematického dobrovolníka prodiskutovali. Společně se dohodnou, jestli se s ním sejde koordinátor programu sám, nebo ještě za přítomnosti pracovníka, který má nad dobrovolníkem dohled. Tato setkání by se mělo odehrát v soukromí a nemělo by trvat déle než 30 minut. Je důležité být přímý a jednoznačný. Buďte klidní a nezvyšujte hlas. Rozhodnutí již bylo učiněno.
Jak se lze připravit na takovéto situace?
Je dobré mít sepsaná pravidla pro propouštění dobrovolníků z nemocničního programu. Pravidla mohou obsahovat požadavky na dodržování standardů, nápravná opatření, přípustné důvody pro propuštění a závazek důvěrnosti informací. Přípustnými důvody pro propuštění mohou být například porušení lékařského tajemství, neodpovídající chování, porušení pravidel, riskantní chování vůči sobě či jiným, případně také neexistence vhodných úkolů pro dobrovolníky.
Pokud se naskytnou určité pracovní neshody, mohou dobrovolníci stávkovat?
Ne. Je důležité mít na paměti, že dobrovolníci nejsou zaměstnanci nemocnice, jejich vztahy k nemocnici nejsou tudíž pracovně právní. V průběhu případné zaměstnanecké stávky jsou ve svém jednání vedeni čistě svými nezávislými osobními rozhodnutími. Zájmem oddělení dobrovolnické práce by mělo být zajišťování co nejlepších služeb pro pacienty. Ti, kdo se rozhodnout chodit do nemocnice i v době stávky, by měli zaujmout neutrální pozici, nezávislou jak na stanovisku personálu tak vedení, a vykonávat dále všechny služby, pro něž byli vyškoleni. Ani v této složité době ovšem nesmí dobrovolníci překročit rozsah služeb, jimiž byli pověřeni a pro které byli vytrénováni.
Profesní růst
Existují profesní sdružení pro koordinátory dobrovolnických programů?
Ano. Ve světě existují mezinárodní, národní, regionální a lokální fóra manažerů dobrovolnických programů.
·	Americká společnost ředitelů dobrovolnických služeb (American Society of Directors of Volunteer Service - ASDVS) při Americké asociaci nemocnic, One North Franklin, Chicago, IL 60606 Tel 312-422-3939, Fax 312-422-4575, E-mail www.asdvs.org ASDVS je otevřena mezinárodním členům a je profesní organizací pro koordinátory dobrovolnických programů ve zdravotnictví.
·	Asociace pro řízení dobrovolnických programů (Association for Volunteer Administration - AVA), 10567 Lee Highway Suite 104, Fairfax VA 22030. Tel 703-352-6222, Fax 702-352-6767. AVA je organizací s mezinárodní členskou základnou a podporuje profesionalitu a vůdcovství v dobrovolnických programech. AVA vydává čtvrtletník The Journal of Volunteer Administration.
·	Nadace Body světla (Points of Light Foundation), 1737 H Street NW, Washington DC 20006, Tel. 202-223-9186, Fax 202-223-9256. Organizace nabízející informace o dobrovolnictví v Americe a ve světě. Její konference se schází jednou ročně a je bohatým zdrojem statistik, dat, informací a rad pro ty, kdo řídí dobrovolnické programy.
·	VoluntEurope, mezinárodní síť podporující dobrovolnictví v Evropě. Kontaktovat je lze prostřednictvím Volunteer Center UK, Carriage Row, 183 Eversholt Street, London NW1, 1BU, Tel 0171-388-9888, Fax 0171-383-0448.
Jaká podpora existuje na místní úrovni?
Cennou možností pro koordinátory dobrovolnických programů je vytváření vlastních sítí. Ať jsou za svou práci placení, nebo pracují zadarmo, mají přirozeně kontakt na další kolegy. Tato mladá profese je pověstná svým duchem spolupráce a ochoty si vzájemně předávat zkušenosti.
Jak jinak může koordinátor dobrovolnického programu prohloubit své důležité dovednosti (než za pomoci spolupráce v rámci místní sítě)?
·	Dejte službám komunitě a zapojení do komunity vysokou prioritu.
·	Zapište se do kurzů. Budujte vědomosti založené na dokončení vysokoškolského studia, navštěvujte semináře, účastněte se workshopů.
·	Učte a zaškolujte ostatní.
·	Piště a publikujte.
·	Čtěte a udržujte své znalosti o zdravotní péči a dobrovolnictví na vysoké úrovni. Sledujte možnosti na Internetu.
Příloha 1
Běžné úkoly dobrovolníků (zahrnující práci s pacienty):
·	převoz pacientů
·	poskytnutí podpory a neformální rady pacientům se stejnými zdravotními problémy (například dobrovolnice, které se úspěšně zotavily z rakoviny prsu navštěvují nově diagnostikované pacientky)
·	pomoc sestrám (například plnění a roznos džbánů s vodou pacientům, pomoc při stravování - otvírání krabic, krájení masa, krmení - se souhlasem sester)
·	mimo-zdravotní podpora (předcvičování, hudba, hry, malování, předčítání, vypravování - vše, co pomůže odreagovat se ukrátit čas strávený v nemocnici)
·	rozvážka knih, dárků, čaje po nemocnici - pacientům, jejich rodinám, případně k ruce personálu.
Příloha 2
Běžné úkoly dobrovolníků (nezahrnující práci s pacienty):
·	pomoc v kanceláři s administrativou
·	interní pošta a zásilky
·	udržování informačních nástěnek
·	podpora fundraisingu, organizační pomoc
·	pomoc v kanceláři koordinátora.



Příloha 3
Vzorový formát popisu konkrétní úlohy dobrovolníka:
Tento či podobný formulář by měl být vytvořen pro každé místo zastávané dobrovolníkem.

Definice služby poskytované oddělením dobrovolnické pomoci
[jméno nemocnice]

Oblast: název oddělení či jednotky
Název pozice: název role dobrovolníka na tomto oddělení
Bezprostřední nadřízený (dozor): osoba zodpovědná za vykonávání úkolů dobrovolníkem na tomto oddělení
Příklad
Vrchní sestra
Cíl: Jakého výsledku má být dosaženo zapojením dobrovolníka do práce na tomto oddělení
Příklad
Podpora personálu při zajištění potřebného každodenního pohybu pacientů.
Potřebná kvalifikace: dovednosti, které by měl dobrovolník pro výkon této práce mít
Příklad
·	Vydržet stát a chodit po několik hodin,
·	mít silné interpersonáloní dovednosti,
·	být dobrý posluchač,
·	necítit se špatně v nemocničním prostředí,
·	být důvěryhodný, co se týče zachování lékařského tajemství.
Povinnosti/odpovědnost: spojené s vykonáváním konkrétního úkolu
Příklad
·	Procházet se s pacienty v okolí nemocnice pomalým tempem,
·	sledovat u pacientů projevy únavy a nepohodlí,
·	hovořit s pacienty na obecná a optimistická témata.
Omezení: jasně definovat hranice dobrovolníkovy role
·	Neptat se na zkoumavé otázky ohledně pacientova zdraví,
·	nedávat žádné "pseudolékařské" rady, byť dobře míněné,
·	sdělit jakékoliv neobvyklé poznatky sestře,
·	nečíst pacientovy lékařské záznamy,
·	nebrat na vycházky pacienty, u nichž to sestry výslovně nepotvrdily.
Školení: popsat, jak budou dobrovolníci na úkol připraveni
Příklad
Noví dobrovolníci se zúčastní úvodního seznámení s prací průvodce. Tato školení se konají každé první pondělí v měsíci od 9 do 12 hodin. Trénink provede sestra a fyzioterapeut.
Rozvrh: nejlepší čas k vykonávání úkolu
Příklad
Pondělí, Středa, Pátek tři hodiny - 9,30-12,30 
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