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Kodex dobrovolníka
Program Dobrovolníci v nemocnicích
je sociální program, jehož posláním je přispět ke zlepšení psychosociálních
podmínek pacientů především na lůžkových odděleních nemocnic.
Dobrovolník
Může:
● věnovat nezištně část svého volného času ve prospěch druhých
● pacientům pomoci vyplnit dlouhý čas a pomoci jim v procesu uzdravování
Zavazuje se:
● respektovat při plánování konkrétní činnosti zdravotní a psychický stav klienta,
jehož zájem stojí vždy na prvním místě
● dodržovat zásady práce na jednotlivých pracovištích
● dodržovat zásadu mlčenlivosti
● dobrovolník prohlašuje, že dobrovolnickou činnost bude vykonávat dle svého
nejlepšího vědomí a svědomí, že bude dodržovat zásady slušnosti a tato jím
vykonávaná činnost bude vždy v souladu s dobrými mravy
● zúčastňovat se pravidelně supervizních setkání a udržovat úzkou
spolupráci s kontaktní osobou na daném místě výkonu dobrovolnické činnosti
a s koordinátorem dobrovolníků
V žádném případě:
● nezastupuje zdravotnický personál
● nemá přístup ke zdravotním záznamům klienta
● nemá právo podávat informace ohledně zdravotního stavu klienta
● nemanipuluje s léky, se zdravotnickým materiálem
Je si vědom a svým podpisem stvrzuje, že:
● netrpí žádnou přenosnou chorobou a že jeho zdravotní stav není v rozporu
s vykonáváním dobrovolnické činnosti ve zdravotnickém zařízení
● porušení některého z bodů této dohody může být důvodem k ukončení
spolupráce.
Dobrovolník
Má právo:
● být řádně vyškolen a vybrán pro takovou činnost, při níž by nejlépe mohl
uplatnit své znalosti a zkušenosti v prospěch klienta a v níž by nalezl sám
dostatečné uspokojení
● na supervizi/intervizi
● na speciální vyškolení s ohledem na místo, na němž bude působit
● rozhodovat o svém nabízeném volném čase
● požádat o změnu místa činnosti, pokud mu nebude vyhovovat
● odmítnout jakoukoliv činnost, která se mu zdá pro něj nevhodná
● vyžadovat další informace od koordinátorky a kontaktních osob
● dobrovolně svou činnost ukončit (po konzultaci s koordinátorkou)
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