
Kodex dobrovolníka

Úlohou  dobrovolníka  je  nezištně  věnovat  část  svého  volného  času  ve  prospěch
onkologicky nemocného nebo jeho blízkého, který si to přeje, nabídnout mu lidskou
přítomnost a pomáhat mu během pobytu v nemocnici.

1) Dobrovolník  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.

2) Dobrovolník se zavazuje respektovat při plánování konkrétní činnosti zdravotní
a psychický stav klienta a pacienta, jehož zájem stojí vždy na prvním místě. 

3) Dobrovolník se zavazuje dodržovat zásady mlčenlivosti.

4) Dobrovolník  se  zavazuje  přistupovat  ke  klientům  v duchu  tolerance  a
snášenlivosti a nevykonávat žádnou politickou ani náboženskou agitaci.

5) Dobrovolník  se  zavazuje  zachovávat  odstup  od  odbornosti  –  vyhýbá  se
diskusím o způsobu léčby, neposkytuje osobní „medicínské rady“, nepreferuje
žádné  léčebné  postupy  nebo  preparáty,  neposuzuje  a  nekritizuje  práci
profesionálních pracovníků a svých kolegů dobrovolníků. Dobrovolník nabízí
pouze své vlastní zkušenosti.

6) Dobrovolník  se  zavazuje  zrušit  návštěvu v rámci  dobrovolnického programu
v případě, že trpí akutním infekčním onemocněním, u kterého hrozí přenos na
klienty dobrovolnického programu.

7) Dobrovolník  se  zavazuje  nezneužívat  projevené  důvěry  klientů  v osobní
prospěch.

8) Dobrovolník  se  zavazuje  nepřijímat  od  klientů  dary  a  nenabízet  klientům
jakékoliv finanční nebo materiální dary.

9) Dobrovolník se zavazuje být  spolehlivý,  znát a  brát  na vědomí svoje limity
(časové, zdravotní, dobrovolnického programu).

10) Dobrovolník  se  zavazuje  ztotožňovat  se  s  posláním organizace,  pro  kterou
činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat.

11) Dobrovolník  bere  na  vědomí  a  souhlasí  s  tím,  že  dobrovolnickou  činnost
vykonává  bez  nároku  na finanční  odměnu  a  že  v průběhu  dobrovolnické
činnosti nemá nárok na ubytování a stravování.



12) Dobrovolník se zavazuje k účasti  na pravidelných supervizních setkáních a
udržování  úzké  spolupráce  s kontaktní  osobou  na  daném  místě  výkonu
dobrovolnické služby a s koordinátorem dobrovolníků. Dobrovolník je povinen
se ze supervizního setkání omluvit, pokud se na něj nemůže dostavit.

13) Dobrovolník se zavazuje řídit  se pokyny koordinátora dobrovolníků spolku
Společně k úsměvu a kontaktní osoby v místě výkonu dobrovolnické činnosti.

14) Dobrovolník se zavazuje neprodleně oznámit změnu svých kontaktních údajů
koordinátorovi dobrovolníků.

15) Dobrovolník svým podpisem stvrzuje, že netrpí žádnou přenosnou chorobou a
že jeho zdravotní stav není v rozporu s vykonáváním dobrovolnické služby ve
zdravotnickém zařízení a není proti němu vedeno trestní řízení.

16) Dobrovolník svým podpisem stvrzuje, že neužívá žádné návykové látky a není
v péči protialkoholní ambulance ani v péči psychiatra.

17) Dobrovolník si je vědom, že porušení některého z bodů této dohody může být
důvodem k ukončení jeho působení v programu.

Dobrovolník má právo:

1) Být řádně vyškolen a vybrán pro činnost, při níž by nejlépe mohl uplatnit své
znalosti  a  zkušenosti  ve  prospěch  klienta  a  v níž  by  nalezl  sám dostatečné
uspokojení.

2) Na speciální vyškolení s ohledem na místo, na němž bude působit.

3) Vědět, jaké měla činnost důsledky a zda byla efektivní.

4) Dostávat úplné a aktuální informace týkající se dobrovolnického programu.

5) Obracet se kdykoli s dotazy a problémy na kontaktní osobu a na koordinátora
dobrovolníků a podávat koordinátorovi dobrovolníků připomínky a podněty pro
lepší fungování dobrovolnického programu.

6) Setkávat  se  s dalšími  dobrovolníky  a  účastnit  se  neformálních  aktivit
pořádaných spolkem Společně k úsměvu.

7) Kdykoliv  svou  činnost  bez  udání  důvodů  ukončit.  Rozhodnutí  o  ukončení
činnosti  je  ale  dobrovolník  povinen  bez  zbytečného  odkladu  oznámit
koordinátorovi a po ukončení dobrovolnické činnosti je dobrovolník povinen
vrátit materiál zapůjčený pro výkon dobrovolnické činnosti.
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