
CENTRUM
PODPŮRNÉ PÉČE

FAKULTNÍ
THOMAYEROVY NEMOCNICE

Kde nás najdete?
V oddělení Centra podpůrné péče
Fakultní Thomayerova nemocnice

Pavilon N (zelená budova)
Vídeňská 800

140 00 Praha 4 — Krč

www.facebook.com/centrumpodpurnepece

Vedoucí CPP
Mgr. Romana Hrabáková

Tel.: 261 083 268

E-mail: romana.hrabakova@ftn.cz

Přidejte se k nám!
Stačí zavolat: 603 553 951, 261 083 690

nebo napsat: dobrovolnici@ftn.cz

S vaším přispěním
naplňujeme naše poslání

Povzbuzujeme naději, úctu a sounáležitost
ve Fakultní Thomayerově nemocnici

konkrétními činnostmi
(viz. www.lecivka.org).

Přispět na ně můžete v rámci sociální
zodpovědnosti firem nebo jako soukromé
osoby dobrovolnickou angažovaností.

Oceníme též finanční dar na účet
Nadačního fondu Centra podpůrné péče

Thomayerovy nemocnice Léčivka.

Číslo účtu: 115-8792320227/0100

Děkujeme!



Koordinujeme dobrovolníky:
Dobrovolnické centrum

Koordinátorky dobrovolníků vybírají a školí
zájemce o dobrovolnictví, jsou

prostředníky mezi dobrovolníky, pacienty
a zdravotnickým personálem.

Naši dobrovolníci dostávají školení,
pojištění, příležitost účastnit se něčeho, co
dává smysl, možnost zažívat týmovost.

Zpříjemňujeme čas a prostředí:
Dobrovolníci

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na
finanční odměnu věnuje svůj čas a energii

ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníci naplňují a zpříjemňují čas
dospělých i dětských pacientů. Povídají si,

předčítají, doprovázejí na procházky.

Uplatňují se v tom, co umějí: ve hře
s dětmi, v povzbuzování pomocí zvířat
nebo jako firemní dobrovolníci při
zkrášlování prostředí nemocnice.

Mohou spolupracovat pravidelně a
dlouhodobě — například jednou týdně dvě

hodiny pobýt s pacienty.

Mohou spolupracovat jednorázově —
například při Dětském dnu nebo

Mikulášské nadílce.

Kdo jsme
Lidé z Centra podpůrné péče

Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Centrum podpůrné péče se skládá
z Dobrovolnického centra, Herní terapie a

Duchovní péče.

Co děláme
Měníme atmosféru nemocnice.

Spolupracujeme. Hrajeme si. Duchovně
doprovázíme. Povídáme si.

Proč to děláme
Aby nemocnice byla pro pacienty, personál

a návštěvníky místem naděje, úcty a
sounáležitosti.

Hrajeme si s dětmi:
Herní terapie

Na všech dětských odděleních usnadňují
dětem a jejich rodičům hospitalizaci herní
terapeutky. Hrají si s dětmi, malují s nimi,

vytvářejí keramiku. Jsou vnímavé vůči tomu,
co rodiče a děti potřebují a co je pro ně

důležité.

Duchovně doprovázíme:
Duchovní péče

Naději, pokoj, vděčnost a odvahu
pacientům, personálu a návštěvníkům

nemocnice zprostředkovávají nemočniční
kaplani.

Zajímají se o to, co druzí potřebují, co je pro
ně důležité. Spolunesou jejich obavy a

zklamání. Hledají s nimi, o co se opřít, v co
doufat. Modlí se. Modlitbou mohou posilnit i

pacienty v bezvědomí.

Duchovní péče a podpora patří mezi práva,
která pacientům zaručuje zákon

o zdravotních službách.


