PORTFOLIO SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Adresa: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
Vedoucí organizace: MUDr. Jindřich Florián
Telefon: 380 761 280
Kontatní osoba: Mgr. Mária Vyhlídalová – hlavní sestra
Email: vyhlidalova@nemck.cz
Telefon: 380 761 168
Mobil: 777 741 117

Charakter organizace s ohledem na dobrovolnickou činnost:
Poskytování ambulantní a lůžkové zdravotní péče, poskytování zdravotní péče na úrovni současného
vědeckého poznání.
Sociální lůžka: Jedná se o sociální službu, která se poskytuje dle zákona 108/20016 Sb. (§52), uživatelem
sociálního lůžka je pobyt hrazen.
K dispozici máme 4 sociální lůžka, bývají dlouhodobě obsazená všechna. Průměrná doba užívání lůžka 1
klientem je zhruba 1 rok, ale je to individuální, záleží na situaci. Sociální lůžka jsou v rámci oddělení,
nemáme vyhrazené pokoje. Aktuálně máme obsazená 2 sociální lůžka na LDN (zelená budova, jak je
ředitelství, v pátek tam budou SL již 3) a jedno na ONP C., které je v chirurgické budově. To, kde SL bude,
závisí vždy na tom, na jakém oddělení leží pacient, který bude na SL překládán.
Na sociálním lůžku se čeká na umístění do pobytového zařízení sociálních služeb, případně na dobu, než je
sociální situace klienta vyřešena jiným způsobem a je mu tak zajištěná péče, vždy s ohledem na jeho
aktuální zdravotní stav. Na sociální lůžko je přijímán pacient z oddělení LDN/ONP, který je dlouhodobě
hospitalizovaný. Může být ležící, závislý na plné ošetřovatelské péči a pomoci, případně částečně soběstačný,
míra soběstačnosti nehraje při přijetí uživatele na soc. lůžko roli, rozhodující je vždy jeho aktuální sociální

situace a zázemí, ve smyslu možnosti rodiny, která by se mohla/nemohla postarat atd.

Dobrovolníci nechodí pouze za uživateli soc. lůžek, ale také za dlouhodobě hospitalizovanými pacienty v
rámci oddělení.
Oblasti dobrovolnické činnosti (cílové skupiny):
Dlouhodobě hospitalizovaní pacienti. Zmírňování osamělosti pacientů oddělení Následné péče Nemocnice
Český Krumlov. Zlepšení jejich psychosociálního stavu, udržení sociálních kontaktů.

Jaká je činnost dobrovolníka:
Viz bod popis programu.

Místo výkonu dobrovolnické činnosti a druh činnosti:
Areál Nemocnice ČK, oddělení Následné péče

Požadavky na dobrovolníka:
Osoba starší 16-ti let, empatie, nekonfliktnost, laskavost, kreativita. Čistý výpis z rejstříku trestů, zdravotní
způsobilost a psychologické vyšetření.

Výhody pro dobrovolníka:
Možnost parkování v areálu Nemocnice ČK zdarma.
Možnost zvýhodněného telefoního tarifu společnosti Vodafone.

Doba dobrovolnické činnosti:
Dle možnosti dobrovolníků, ideálně v době od 14:30 do 16:30 hodin.

Popis programu/mů:
Docházení na oddělení Následné péče za klienty. Činnost může být různá – záleží na možnostech
dobrovolníka a klienta. Např. předčítání, hraní společenských her, doprovod na procházky apod.
Organizace volnočasových aktivizačních aktivit (výtvarné tvoření, další jednorázové aktivity – zpívání, hudba,
divadlo..).

