SLUŽBA SBORU JEDNOTY BRATRSKÉ
V IVANČICÍCH V NEMOCNICI IVANČICE
Motto: Slavnější je dávat než dostávat
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Těší nás být s těmi nejpotřebnějšími. V Nemocnici působíme od roku 2010.
Služba se k naší radosti stále rozvíjí. Dá se rozdělit na následující části:
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Pracovník pro naplňování lidských potřeb pacientů
Pracovník pro naplňování lidských potřeb pacientů
(Dája Chotašová, 0,5 úvazek) funguje jako blízký
příbuzný – povídá si s pacienty, pomáhá jim
s hygienou, stravováním, prochází se s nimi,
zajišťuje drobné nákupy. Jeho posláním je být
s pacienty, vnímat je, zajímat se o ně, vyslechnout
je a být jim praktickou pomocí.
„Nákupčí“
Pro časovou náročnost, velký zájem pacientů a díky
ﬁnančním možnostem, jsme rozšířili službu
o „nákupčího“ (Zdeňka Homolková, nyní cca 4 hod
týdně), který dvakrát týdně donáší pacientům
drobné nákupy. Nechceme suplovat péči rodinných
příslušníků, ale někteří pacienti nemají nikoho, kdo
by jim přinesl něco dobrého na vylepšení jídelníčku.

Dobrovolníci
Dáváme také prostor těm, kteří se ve svém volném
čase chtějí věnovat potřebným. Od roku 2015 provozujeme akreditovanou dobrovolnickou službu, ve které jsou nyní (7/2017) zapojeny 4 dobrovolnice a jeden
koordinátor. Náplň jejich dobrovolnictví je hlavně
komunikace s pacienty a projížďky s pacienty
na invalidních vozících.
Lektorky vyrábění z papírového proutí

Velkou radost máme ze vzniku „kroužku proutěného košíku“. Dvě mladé dámy zde jednou týdně
vyučují čipernější osazenstvo LDN (5-6 osob), jak
z novin vyrobit papírové proutky a z těch pak
různé výrobky. Senioři tak mají skvělou příležitost
být spolu s ostatními lidmi (vrstevníky), dělat něco pro radost a procvičovat si jemnou motoriku.
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Návštěvy s dorostenci, podpora dalších akcí
Kromě soustavné činnosti již tradičně navštěvujeme
pacienty spolu s našimi dorostenci o Vánocích,
Velikonocích a Dni matek. Zpíváme jim,
povídáme si s nimi a přinášíme jim drobné dárky.
Zapojujeme se i do akcí pořádaných Nemocnicí.
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Benefiční koncert na podporu pacientů LDN
Již tradičně na podzim pořádáme beneﬁční koncert
na podporu pacientů LDN s písničkářem Pavlem
Helanem. Kromě získávání ﬁnančních zdrojů
informujeme veřejnost o naší službě a zveme další
lidi k účasti na spolupráci (dobrovolnictví).

Výzdoba LDN
Životní prostředí ovlivňuje život. Jsme rádi, že
můžeme zkrášlovat oddělení LDN výrobky
z papírového proutí.
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K rozvoji péče o pacienty můžete možná přispět vy! Jako dobrovolníci popř. jako dobrovolní dárci.
Prostředky budou použity hlavně na podporu pracovníků naplňování lidských potřeb.
Speciální účet:
Fond pro Nemocnici Ivančice FIO banka : 2300820552/2010
Další informace na:
www.jbivancice.cz
www.facebook.com/Nemocnice16
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Dája Chotašová
pracovník pro naplňování
lidských potřeb

Zdeňka Homolková Milada Rozsypalová
nákupčí

lektorka ručních prací

Jitka Hladíková

Zdeněk Chotaš

lektorka ručních prací

koordinátor
dobrovolnické služby

