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Název této zprávy je citací z knihy Árona Tamásiho „Abel in America“.
Originální maďarský text zní: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne.“ 

Úvodní prohlášení

Tento dokument byl publikován v rámci projektu „Dobrovolná paliativní
asistence seniorů starším občanům“, který je realizován s podporou
Evropského společenství podle programu Grundtvig II.  

Obsah tohoto dokumentu nemusí striktně odpovídat postojům Evropského
společenství. Všechny citované dokumenty a názory zaznamenali partneři
projektu a neměly by být v žádném případě interpretovány jako oficiální
postoje Evropské komise nebo jakýchkoliv jiných oficiálních organizací.

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu shromáždili autoři
z různých zdrojů a mohou se měnit bez následného upozorňování. Autoři
neposkytují žádné záruky nebo jakákoliv vyjádření  pokud jde o kvalitu,
obsah, úplnost nebo adekvátnost takových informací a údajů. I když bylo
věnováno patřičné úsilí kvalitativní a obsahové stránce, nebudou autoři na
sebe brát jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé užíváním této
informace nebo spoléháním na ni.

Copyright
Copyright © 2008-2009, autorské právo pro partnery projektu „Dobrovolná
paliativní asistence seniorů starším občanům“. Všechna práva vyhrazena. 

Tento materiál můžete užívat pro nekomerční, osobní nebo výukové účely.
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Předmluva

V posledních letech se začínáme čím dál častěji setkávat
s varováním, že populace na celém světě stárne a že se během něko-
lika desetiletí zcela promění poměr lidí produktivního a seniorského
věku. Nezadržitelný vývoj s sebou přinese změnu chování společnos-
ti, promění i její potřeby. Jaký to bude mít dopad na ekonomiku a jaká
opatření bude nutno zavést, ještě nelze přesně říci. Je však pravdě-
podobné, že se starší občané stanou novou cílovou skupinou pro
mnoho poskytovatelů různých služeb, kteří na ně v současnosti za-
tím zaměřeni nejsou. Starší lidé však neustále tvoří podstatnou část
demografického složení a mají právo na důstojné zacházení
v průběhu celého svého života. Jejich celospolečenský přínos už sice
nelze měřit penězi, přesto je jejich role ve společnosti nenahraditelná
a lze říci, že i nedoceněná. Mnoho z nich má stále co nabídnout
a z těchto úvah vychází také dvoufázový evropský projekt
„Dobrovolná paliativní asistence seniorů starším občanům“, na kte-
rém se podílejí partneři z Litvy, Maďarska, Nizozemska, Kypru, Řecka
a České republiky. 

Z pohledu účastníka projektu jej považuji za velmi užitečný z několika
hledisek: popularizuje jak paliativní péči, tak i samotné dobrovolnictví
a seniorskou solidaritu, navíc umožnil spolupráci zkušených partne-
rů s těmi, pro něž je dobrovolnictví a paliativní péče novým fenomé-
nem. Je velmi prospěšné mít možnost vidět, na jakých principech celý
systém funguje, co se v praxi osvědčilo a čemu je naopak lépe se vy-
hnout.

V České republice si neziskový sektor pomalu získává respektované
postavení a začíná se rozvíjet i jeho podpora ze strany komerčních
subjektů. Nelze dlouhodobě bezplatně pomáhat bez podpory chápa-
vých mecenášů a podporovatelů, kteří zajišťují byrokratický chod
projektu. Přesto je právě onen dobrovolník, který nabízí to nejcenněj-
ší co má – sama sebe a svůj čas – ve prospěch ostatních a bez ná-
roku na odměnu, tím nejdůležitějším článkem celého ušlechtilého ře-
tězce. Není snadné ho získat, přece jen jsme zvyklí mít za svou práci
zaplaceno, ale přesto se postupně začínají objevovat stále častěji,
aby podpořili různé prospěšné projekty. Nicméně aby svou práci mo-
hl dobrovolník vykonávat dobře, je nutné o něj pečovat stejně jako
o toho, komu je daná služba určena. Je nezbytné, aby cítil zázemí or-
ganizace, která ho za dobrovolnou prací vysílá, aby byl pro danou
činnost vhodně zaškolen a aby měl možnost řešit s odborníkem pro-
blémy, které při jeho práci vzniknou.
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Zatímco v první fázi projektu Senioři seniorům se jeho účastníci zamě-
řovali na samotnou paliativní péči, cílem druhé fáze projektu bylo vy-
tvořit příručku určenou dobrovolníkovi či organizacím, které se
v oblasti paliativní péče realizují. Uvedený text shrnuje to nejpodstat-
nější, s čím se v praxi mohou setkat a na co je třeba při vykonávání dob-
rovolné práce věnované lidem v terminálním stadiu života dávat pozor.
Materiál zahrnuje různé aspekty a snaží se poskytnout i praktické ra-
dy. Přesto je pouze doplňkovým textem a neklade si za cíl obsáhnout
problematiku dobrovolnictví v paliativní péči v celé její šíři.

Veronika Pavlů

Další informace jsou dostupné na webových stránkách partnerů:

Litva: http://www.sidmc.org/senior/index.php

Maďarsko: http://www.pecsi-caritas.hu/seniors/indext.html

Kypr: http://www.ikme.org/seniortoelderly/

Česká republika: http://ukz.katolik.cz/
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Úvod

Dobrovolnická činnost

Dobrovolná práce je souhrn činností prováděných dobrovolníkem
a věnovaných jiné osobě, skupině (bez jakýchkoliv příbuzenských svaz-
ků) nebo společnosti jako celku v rámci dané organizace a bez jakého-
koliv úvazku.

Aby se zabránilo nežádoucímu užívání tohoto pojmu, byla vypracována
patřičná kritéria:

� práce má společné sociální zaměření;
� činnost je nezisková;
� nenahrazuje placená zaměstnání;
� a má doplňující ráz.

Proč bylo tak důležité si ujasnit tento pojem? V průběhu našich projek-
tových setkání jsme zjistili, že díky tomu, že pocházíme z jiné země
a jiného kulturního prostředí, některým slovům (pojmům) přikládáme
každý trochu jiný význam. Proto jsme přistoupili k definování pojmu
dobrovolnictví a ujasnili jsme si základní hodnoty, což nám umožnilo se
zaměřit na dobrovolnictví konkrétně v paliativní péči. 

Dobrovolná činnost má dvě stránky: Jedna se týká přínosu pro společ-
nost, konkrétní organizace nebo příslušného jedince (věnováním času,
znalostí a úsilí bez odměny nebo jen za symbolickou odměnu). Druhá
stránka se týká prospěchu pro samotné dobrovolníky (příležitost pro
každého využívat svých schopností a zkušeností, nabývat nových do-
vedností, získávat nové přátele, zařadit se do pracovního procesu
a změnit svůj společenský život v zájmu dosažení spokojenosti, a to bez
ohledu na pohlaví, rasu, národnost, náboženskou příslušnost, politické
názory, věk nebo zdravotní stav).

Dobrovolnická činnost v rámci paliativní péče se od této charakteristi-
ky v podstatě neliší. Na druhé straně má mít dobrovolník patřičné
schopnosti, zejména pokud jde o sebekritiku a komunikaci, vzhledem
k emocím, jimž musí on i rodina postiženého čelit, dále pokud jde
o složité a choulostivé situace osob podléhající péči a pokud jde
o zvláštní požadavky, které je třeba plnit při instruování dobrovolníků
v této konkrétní oblasti.

7
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Paliativní péče

Paliativní péče představuje způsob zvyšování kvality života pacientů1

a jejich rodin potýkajících se s problémy těžkých nemocí. Tato péče spo-
čívá v prevenci a úlevě bolestí cestou včasné identifikace, spolehlivé di-
agnostiky, jakož i v řešení dalších problémů fyzického, psychosociální-
ho a duševního rázu2. 

Tato definice Světové zdravotnické organizace zahrnuje následující 
případy:
� Aktivní komplexní péči o pacienty, jejichž choroba nespadá do

léčebné péče.
� Akutní potřebu utišování bolesti nebo potlačování jiných symptomů

souvisejících zejména s psychologickými, sociálními a duševními
problémy.

� Záměrem paliativní péče je dosažení optimální kvality života
pacientů a jejich rodin.

� Mnoho aspektů paliativní péče lze také aplikovat v počátcích
nemoci, pokud jde např. o protirakovinová opatření.

Slovo pallium pochází z latiny, kde znamená masku nebo plášť. Tato
ety mologie napovídá, čeho se paliativní léčba v podstatě týká: zakrý-
vání (maskování) účinků nevyléčitelných chorob, jakoby opatření kabá-
tů pro ty, kteří zůstávají vystaveni chladu, protože jim nemohou pomo-
ci lékařské prostředky. Proto paliativní léčba: 

� staví se kladně k životu a na umírání hledí jako na normální proces;
� umírání neurychluje ani nezpomaluje; 
� zmírňuje bolest a stavy úzkosti;
� integruje psychologické a spirituální aspekty péče;
� poskytuje podpůrný systém pomáhající pacientům žíti co nejak-

tivněji až do smrti;
� poskytuje podpůrný systém pomáhající rodinám překonávat

účin ky nemocí svých členů a vlastní stresy.

8

1) "pacient/klient/terminálně nemocná osoba/terminálně nemocný“ jsou všechno sy-
nonyma pro osoby, které se nacházejí v závěrečné fázi svého života. Často v rámci
paliativní péče se hovoří o pacientovi, ale dobrovolník by měl v nemocném vidět kon-
krétní osobu a nikoliv jen pacienta. Všechny tyto pojmy jsou běžně užívané
v literatuře, ale chceme zde naznačit speciální pozice dobrovolníka vůči klientovi.
Všude, kde používáme slovo v mužském rodě, znamená to i jeho ženský ekvivalent.
2) Definice 2002 Světové zdravotnické organizace, pramen:
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
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Je to jedinečný způsob, jak jednat s lidmi a pomáhat jim v poslední fázi
jejich života, která zpravidla netrvá dlouho. Jedinečný je tehdy, když sa-
my postižené osoby, jejich rodiny a přátelé přispívají k úspěšnému cho-
du ošetřování, služby jsou poskytovány interdisciplinárním týmem
a rodině se dostává podpory i po pacientově smrti. Strategie spoluprá-
ce specialistů všeho druhu pomáhá umírajícímu zbavit se bolestí, po-
chopit reálnou situaci, nacházet způsoby řešení problémů.

Nemoc a smrt je a vždy bude neodvratnou a integrální částí lidské zku-
šenosti. Od nepaměti se lidská společnost snažila poskytovat svým ne-
mocným a umírajícím podporu a útěchu. V takové pečující činnosti spo-
lečnosti mohou dobrovolníci hrát významnou roli.

V této souvislosti je důležité zdůraznit význam spolupráce mezi dobro-
volníky, neformálními poskytovateli péče a profesionálními pečovateli.
Nejlepší je, když se jejich úsilí jeví jako rovnocenné a vzájemně se dopl-
ňující, avšak mající specifický význam pro pacienta a jeho příbuzné.
Vklad dobrovolníků bývá časově omezen (například na jeden nebo více
dní) a zaměřuje se na psychologicko-sociální, duševní a praktické po-
třeby přizpůsobené tomu, co neformální pečovatel (rodina, přátelé atd.)
může poskytovat.

Avšak paliativní péče je v tomto smyslu slova jen jednou částí „péče na
konci života“. Pokud jde o dobrovolníky, je třeba zdůraznit, že by se měli
stáhnout do pozadí, když osoba na konci života potřebuje soukromí
a samotu a „ukrývat“ duševní stav. Paliativní péče vyžaduje neustálou po-
hotovost a přítomnost, viditelnou nebo skrytou, podle potřeb pacienta.

Hlavním posláním práce dobrovolníka v paliativní péči je napomoci to-
mu, aby se klient cítil lépe. Práce dobrovolníka v paliativní péči je sou-
hrnem činností a dovedností, které se vzájemně doplňují. Tyto doved-
nosti mají svou fyziologickou, psychologickou, duchovní a nábo žen -
skou dimenzi. Od dobrovolníka se očekává, že jeho činnost bude odrá-
žet všechny tyto dimenze, což pro něj může být velkou výzvou. Práce
dobrovolníka v paliativní péči je neustálý proces učení a se be vzdě -
lávání, kdy zkušenosti se nabývají praxí. Vždy je třeba mít na paměti: 

1) jasný cíl, který je vzhledem ke schopnostem dotyčného dobrovol-
níka dosažitelný

2) soustředění se na věc („být tady a teď“, nikoliv myšlenkami jinde)

3) přímá a bezprostřední zpětná vazba, v průběhu činnosti dochází
k úspěchům i neúspěchům, které je nutno bezprostředně vyhod-
notit a podle toho se dál zařídit

4) rovnováha – činnost nesmí být ani příliš snadná, ani příliš obtíž-
ná vzhledem ke schopnostem dobrovolníka 

9
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Chtěli jsme přispět dobrovolníkům, a proto jsme připravili v rámci naše-
ho projektu tuto brožurku, která je systematickou příručkou – doplň-
kem pro školení dobrovolníků v paliativní péči.

Projekt nese název „Senioři seniorům“ – chceme tím upozornit na sku-
tečnost, že počet seniorů v evropské společnosti se zvyšuje. To ale ne-
znamená, že by tato skupina lidí měla být postavena stranou, do pozi-
ce závislých osob, které se na životě společnosti už neúčastní. Proces
stárnutí je velmi individuální a ovlivňuje život každého člověka různým
způsobem. „Aktivní“ a „zdraví“ senioři mohou participovat ve společen-
ském životě dle svého zájmu a zaměření. Tímto projektem chceme upo-
zornit na kapacitu seniorů, kterou mohou nabídnout svým vrstevníkům
v rámci svého angažmá v dobrovolnictví a celoživotního učení.

V kapitole prvé se zabýváme etickým kodexem, v kapitole druhé upo-
zorňujeme na duchovní a náboženské aspekty paliativní péče, v třetí ka-
pitole na aspekty psychologické, ve čtvrté na aspekty fyzické a konečně
osobní dovednosti dobrovolníka, zejména komunikační dovednosti jsou
obsaženy v kapitole páté. Závěrem zmiňujeme i nutnou organizační
stránku. 

10
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1. Etický kodex 

V tomto projektu jsme si všímali základních hodnot dobrovolné paliativní
péče. Etický kodex lze sestavit pro každou profesi, je tím například
i Hyppokratova přísaha lékařů. Považovali jsme za důležité vyslovit etic ké
hodnoty dobrovolné paliativní péče, přestože se nejedná o výkon povo lání.

Dobrovolnictví má dvě stránky: Jedna se týká přínosu pro společnost,
konkrétní organizaci nebo příslušného jedince (věnováním času, zna-
lostí a úsilí bez odměny nebo jen za symbolickou odměnu). Druhá strán-
ka se týká prospěchu pro samotné dobrovolníky (příležitost pro kaž-
dého využívat svých schopností a zkušeností, nabývat nových doved-
ností, získávat nové přátele, zařadit se do pracovního procesu a změnit
svůj společenský život v zájmu dosažení spokojenosti). 

Soupis sdílených základních etických hodnot, prohlášení dobrovolníka
a zásadu „dobré smrti“, jak uváděno níže, lze použít při školení dobro-
volníků v modelových situacích, pro uvědomění si hodnot, práv
a povinností. Je důležité znát vnitřní motivaci dobrovolníka, jaké jsou
hodnoty sdílené dobrovolníkem a koordinátorem dobrovolníků, co mají
společného, kde leží rozdíly, co spojuje skupinu dobrovolníků, atd. Je u-
žitečné používat nepřímé otázky, nepřímé metody zjišťování, např. vy-
právění příběhů, podobenství.

Dobrovolnická činnost je založena na základních etických hodnotách
a principech. Etický přístup reflektuje chování, právní normy a morálku,
které nahlíží z perspektivy dobra a zla. Jedná se o to, jak se umíme vy-
rovnat se světem okolo nás, jak přistupujeme k druhým. Pro dobrovol-
níka je důležitá jeho vnitřní motivace založená na hodnotách. (Obyčejně
jsou dobrovolníci při vstupním pohovoru na tuto motivaci a vztah
k hodnotám dotazováni.)

Vnitřní přesvědčení 

Činnost dobrovolníka by měla vycházet z jeho vnitřního přesvědčení, že
mu tato role přísluší, že je jeho činnost potřebná a že ji chce vykonávat
dobře.

Úcta a respekt

Dobrovolník ctí a respektuje důstojnost každého člověka, bez ohledu na
kulturní rozdíly. Snaží se o dobrou spolupráci, jak s rodinnými přísluš-
níky klienta, tak s profesionálními pečovateli. 

Autonomie

Dobrovolník respektuje autonomii klienta, podporuje ho, aby rozhodo-
val sám za sebe. Každý člověk má právo na svá rozhodnutí a právo být
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informován o své situaci. Péče je zaměřena na klienta a jeho vlastní zá-
jem. (Nelze očekávat, například, že klient převezme náboženský koncept
pečovatele, nebo jej k tomu nutit).

Odpovědnost

Dobrovolník je obeznámen s limity a hranicemi, které nemůže nebo ne-
smí překročit. Ví, kde končí jeho úloha a kde začíná práce profesionál-
ního pečovatele. Dobrovolník odpovídá za vlastní přínos k péči o klienta. 

Dobrovolník rovněž nese odpovědnost za své vlastní zdraví
a nepodceňuje signály případné přepracovanosti. Dobrovolník nezneu-
žívá situace klienta.

(Doporučuje se, aby dobrovolník před zahájením své činnosti podepsal
toto nebo podobné prohlášení:

Prohlašuji, 
� že jsem připraven konat práci dobrovolníka v paliativní péči

a věřím, že má práce bude přínosem
� že budu konat dobrovolnou činnost kvalitně podle svého nejlep-

šího vědomí a svědomí
� že budu respektovat důstojnost, hodnoty, práva, zájmy a ambice

klientů a spolupracovníků bez jakékoliv diskriminace
� že zachovám mlčenlivost a budu chránit osobní údaje a citlivé in-

formace týkající se osob, se kterými přijdu při své činnosti do
styku

12
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� že nebudu zneužívat situace klienta
� že budu respektovat osobnost a názory svých kolegů a budu při-

jímat věcnou kritiku s porozuměním
� že budu své kritické připomínky k práci ostatních formulovat věc-

ně a ohleduplně3

O dobrovolnictví z pohledu různých náboženství:

Křesťanství

Podobenství o milosrdném Samaritánovi 

Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych
měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno
v Zákoně? Jak to tam čteš?“ On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého,
z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou mys-
lí a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Ježíš mu řekl: „Správně jsi od-
pověděl. To čiň a budeš živ.“ Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto
Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel
z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali
tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho
uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu
místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu mí-
stu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány
olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do
hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva dená-
ry a řekl: ,postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se
budu vracet.´ Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi
lupiče?“ Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“
Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“ Lk 10, 25-37

Islám

Dobrovolnictví je páteří každé komunity. Všichni musíme pracovat na
zlepšení života našich komunit, ve kterých žijeme, navštěvovat nemoc-
né, sytit hladové, učit lidi číst, pomáhat osamělým. Tak přetváříme naši
lásku k Alláhovi ve skutky, čímž posilujeme našeho imaana. Jako
Muslimové jsme občané tohoto světa. Pracovat pro lepší společnost se
nesmí omezovat jen na komunity Muslimů, ale dosah musí být širší
i mimo tyto komunity, protože žijeme v celosvětovém společenství, jak-
koli se nás slabosti tohoto světa dotýkají. 

(Ahmad Hussein Sakr, Volunteerism in Islam)

http://www.geocities.com/mutmainaa/tafakkur/volunteer_muslim.html

13

3) Srovnej:  EAPC White Paper on Standards and Norms in Palliative Care; 2008. 

veronica_09:veronica  14.8.2009  12:17  Stránka 13



Buddhismus

Dobrovolníci, jako budhističtí služebníci o tisíci očích a tisíci rukách ne-
sou dobré poselství Budhy. Být dobrovolníkem znamená nabídnout své
srdce a život, a věnovat někomu čas a energii. Dobrovolníci tak prak-
ticky uskutečňují svou víru. Budha sám například koupal a oblékal ne-
mocné, uklízel příbytky starých bhiksuů pobýval s nimi, zklidňoval jejich
těla a mysl. Stovky let početní dobrovolníci slouží ve svatyních
a klášterech, kde se starají o úklid, o zahradu, ale i o stavbu. Kdyby kaž-
dý byl dobrovolníkem, svět by byl oázou klidu. 

(Hsing Yun, Buddhism and Volunteerism)

http://www.blpusa.com/download/bies28.pdf

Otázka pro dobrovolníky:

Kdy jste ve Vašem životě někomu poskytl milosrdenství, projevil empa-
tii, porozumění či jste zažil, že by někdo takto jednal s Vámi?

Zásady „dobré smrti“
V literatuře, zabývající se paliativní péčí lze najít různé seznamy přání
a zásad „dobré smrti“ či dobrého umírání. Jsou většinou formulovány
jako práva nebo přání vyslovená z perspektivy klienta – umírajícího.
Jako příklad uvádíme zásady formulované Britskou geriatrickou spo-
lečností4 :

14

4) British Geriatrics Society : Palliative and End of Life Care of Older People (revised
2006) BGS Best Practice Guide 4.8
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Umírající by měl:
� být seznámen s tím, že smrt přichází a co lze očekávat
� být schopen uchovat si kontrolu nad tím, co se děje
� požívat důstojnosti a soukromí
� mít bolest a další symptomy smrti pod kontrolou
� mít možnost volby místa smrti
� mít přístup k  duchovní či emocionální podpoře dle svého přání
� mít zabezpečenu paliativní péči kdekoliv, ne jen v nemocnici či hospici
� mít kontrolu nad přítomností dalších osob
� mít možnost dopředu sepsat svá přání a požadavky pro případ smrti
� mít čas se rozloučit
� odejít v určený čas 

Pět přání, která by měla znát rodina a lékař:

1.  Která osoba by měla činit rozhodnutí týkající se Vašeho zdraví,
pokud Vy sám toho nebudete schopen

2. Způsob léčení, který si přejete/který si nepřejete

3. Jaké jsou Vaše požadavky na komfort, vybavení

4. Jak by s Vámi mělo být zacházeno

5. Co chcete, aby Vaši blízcí věděli

15
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2. Duchovní / náboženská péče

Náboženská péče 

Náboženství je systém věrouky a bohoslužeb, které vyjadřují duchov-
nost – spiritualitu člověka. Je zde jasné poznání a uznání existence jiné
než vlastní síly, uznání existence Boha. Náboženství vnímá tuto nadpři-
rozenou sílu jako vnější, kontrolující a ovlivňující, která skrze vnitřní po-
znání člověka usměrňuje jeho chování. Někteří klienti mají jasné nábo-
ženské poznání a přesvědčení, které si přejí projevovat a sdílet. Jiní ne-
pociťují potřebu náboženských úkonů, ale oceňují společenství, ve kte-
rém se jim dostává odpovědí na duchovní otázky a uspokojení duchov-
ních potřeb.

Duchovní péče 

Jako „duchovní“ (spirituální) může být popsáno to, co se vztahuje
k vitální podstatě člověka. Zvláště nabývá důležitosti, když je fyzická
existence člověka ohrožena nemocí nebo blížící se smrtí. Spiritualita
každého člověka se projevuje jinak, záleží na předchozí osobní zkuše-
nosti, kulturním prostředí a dalších osobních faktorech. Zahrnuje růz-
né osobnostní rysy a odráží se v kvalitě vztahů s druhými lidmi.
Spiritualita je více než hledání smyslu věcí a událostí, je to hledání
smyslu života s ohledem na určitou životní zkušenost a ve vztahu
k tomu, co mne přesahuje. Tato existenciální dimenze osobnosti je čas-
to vyjadřována otázkami: „Kdo jsem?“ „Jaký smysl a účel má můj ži-
vot?“ „Znamená tato nemoc pro mne definitivní konec?“ V odpovědích
na tyto otázky, které by klientovi neměly brát naději, není vždy možné
nebo nutné používat označení Bůh, pokud klient lépe rozumí a přijímá
označení „přírodní či vesmírná síla“. Nechápe-li klient pojetí duchovna
v náboženském smyslu, je důležité hovořit (pro klienta srozumitelným
způsobem) o tom, co dává smysl tomu, co klient ve chvílích životní kri-
ze prožívá. 

Co s lidmi, kteří prohlašují, že nejsou ani nábožensky, ani duchovně
založeni 

Pro někoho hledání smyslu života neznamená vztah k transcendentní
síle, ale čistě filosofický přístup (existencionalismus, humanismus, ate-
ismus). Ateismus, filosofický přístup, který popírá existenci Boha (jedi-
nec, jakožto produkt své vlastní osobnosti, sám ovlivňuje a interpretuje
životní události), je nutno odlišit od agnosticismu, podle kterého není ji-
sté, zda Bůh existuje či nikoliv. Někteří lidé vnímají svou spiritualitu pro-
střednictvím estetických prožitků, ale nepřipouštějí vliv vnější trans-
cendentní síly. Je nutné zvážit duchovní potřeby klienta a hledat poro-
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zumění na základě rozhovorů. Zjišťování duchovních potřeb klienta ob-
vykle závisí na posouzení, do jaké míry je odloučen od těch osob nebo
sil, které mu za běžných okolností dávají porozumět smyslu jeho živo-
ta. Blízkost smrti vzbuzuje existenciální otázky. Věřící nacházejí odpo-
vědi prostřednictvím své víry, ve vztahu k Bohu. Lidé, kteří jsou bez vy-
znání si přesto přejí vnitřní ztišení, reflexi, spojení s něčím, co jim pro-
spívá.

Doporučenými otázkami (při použití vlastních slov) jsou, např.:
„....v průběhu vašeho života jste našel způsob, jak porozumět událos-
tem, dobrým i špatným, které vás potkaly?“ „Když na vás dolehly ne-
snáze a život se stal těžkým, co vám pomohlo se s tím vyrovnat?“ „Rád
byste mluvil s někým o Vaší nemoci, jak ovlivnila váš život a život vaší
rodiny?“

Odpovědi na tyto a podobné otázky by mohly přispět k pochopení
duševního rozpoložení klienta, jeho spirituality či filosofického za-
měření. 

Pokud se ukáže, že náboženská víra je pro klienta důležitá, personál by
měl zjistit podrobnosti vyznání. Každá náboženská tradice má své
vlastní rituály a náboženské úkony, které jsou věřícímu podporou
a umožňují mu prohlubovat spojení s Bohem. 

Duchovní strádání se projevuje jako:
� pocit beznaděje
� jako trýzeň na rozdíl od fyzické bolesti
� pocit viny a/nebo studu
� neodůvodněná zlost
� nedůvěra
� vnitřní neklid
� pocit rozervanosti

Pro dobrovolníky:

Je obvyklé, že klient (jeho rodina) a dobrovolník se v diskuzi dostanou
k tématu duchovní dimenze života a smrti. Dobrovolník by měl mít u-
jasněný svůj životní koncept, jaké hodnoty vyznává, v co věří. Avšak
není na místě, aby dobrovolník svou koncepci vnucoval umírajícímu. Na
druhé straně však nejsou stanovena žádná pravidla pro duchovní roz-
hovor, kdo převezme iniciativu otázek či odpovědí k tématům duchovní-
ho utrpení, naděje, apod. Od dobrovolníka se očekává maximální citli-
vost a vnímavost k potřebám klienta.

17
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Zamyslete se nad následujícím:

Jste si vědoma/vědom svého vlastního duchovního konceptu
a dokážete případně rozeznat situaci, kdy svůj koncept promítáte
do života klienta.

Cicily Saunders5 říká: „You live until you die“ (Žijete až do poslední-
ho okamžiku). 

Být u umírajícího (v roli dobrovolníka) je duchovní záležitost.

Hra:

Použijte obrázky – reprodukce uměleckých děl, s různými (nejlépe ab-
straktními) náměty. Dobrovolník si vytáhne jeden obrázek
a s ostatními se podělí o svoje představy, které mu daný obrázek aso-
ciuje. Ostatní naslouchají. Důležité je si uvědomit, jak se liší jednotlivé
představy, zkušenosti, perspektivy a vnitřní duchovní vnímání věcí jed-
notlivých členů skupiny.

5) Dame Cicely Mary Strode Saunders,  (22. června 1918 - 14. července 2005) byla
anglická lékařka, spisovatelka a sociální pracovnice, zakladatelka moderního hospi-
cového hnutí a propagátorka paliativní medicíny.

Mozaika v prostorách hospice v Rajhradě
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3. Psychologické aspekty

Tato kapitola pojednává období zármutku, jak se vyrovnat se ztrátou, jak
smrt klienta působí na dobrovolníka. Práce dobrovolníka je vždy psychicky
náročná, avšak smyslem není vystavit dobrovolníka velké psychické zátěži
či abnormálnímu stresu. Je důležité rozpoznat první příznaky stresu. V této
kapitole jsme se zabývali tím, jak by se dobrovolníci měli naučit reflektovat
vlastní pocity a sdělovat je koordinátorovi. Zdůrazňujeme, že paliativní pé-
če je založena na multidisciplinární spolupráci a je to velmi specifický druh
péče. Je to intenzívní osobní péče zaměřená na veškeré potřeby a přání kli-
enta a jeho okolí až do posledního dne. Cílem je zajistit optimální kvalitu po-
slední fáze života klienta. To znamená, že paliativní péče je o životě:
� zabezpečit umírajícímu kvalitní dožití – naplnit i poslední dny živo -

tem a nikoliv přežíváním
� potřeby umírajícího se příliš neliší od potřeb člověka, který je zdráv
� obyčejně mají umírající největší strach ze samoty. Umírání, podobně

jako narození je „společenská záležitost“
� paliativní péče chce usnadnit klientovi a jeho rodině fyzickou,

emoční, duchovní a sociální nepohodu, tak, aby se mohli soustředit
na to, co je podstatné. Dostupnost adekvátní paliativní péče také
ovlivňuje psychický stav klienta a jeho rodiny

� zvláště je nutné si všímat symptomů, které signalizují utrpení
a bolest.

Tzv. Bílá kniha EAPC (European Association of Palliative Care) popisuje
tým dobrovolníků jako nedílnou součást poskytované paliativní péče.
Umírající je obklopen rodinou a přáteli (první kruh), profesionálními pracov-
níky vybavenými dovednostmi a zkušenostmi (druhý kruh) a společností,
která je representována dobrovolníky (třetí kruh). Je důležité, aby dobro-
volníci a profesionální pečovatelé znali své specifické dovednosti a svou ú-
lohu v paliativní péči. Tak budou moci podporovat jedni druhé a plnit dobře
své role a úkoly a nechají prostor pro rodinu a přátele umírajícího. 

Péče poskytovaná umírajícímu se velmi liší od péče poskytované ne-
mocnému. Je důležité si uvědomit, že umírání je něco jiného než nemoc.
Při léčbě nemoci je pozornost věnována pacientovi, u umírajícího jsou
středem zájmu vztahy umírajícího k jeho okolí.

Daniel Offman6 hovoří o křivce směřující nahoru a dolů od hluboké de-
prese k enthusiasmu, od pasivity a podvolení se k protestu, od „pštro-
sa s hlavou v písku“ ke „skákající opici“.

6) D.Offman, Bezieling en kwaliteit in organisaties, 2002, Servire 
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Jak se vyrovnat se smrtí

Způsob, jak se pečovatelé, klient a příbuzní vyrovnávají s pravdou blížící-
ho se konce má co do činění s tím, jak jsou schopni přijmout tu hranici, kte-
rou je život ukončen. Hovoří o nepředvídatelném osudu nebo o naplnění ži-
vota? Vyrovnat se s pravdou je více než říci pravdu. Akceptovat pravdu
znamená pomoci druhým vyrovnat se s jejich vlastní pravdou.

Protest a rebelie

Zlost, hněv, pocit křivdy u klienta jsou pro pečovatele vždy velmi těžké.
Jedná se o protesty proti život ohrožující nemoci, proti ztrátám.

Pocit viny

Někdy nemoc s sebou nese pocit viny, že jsem závislý na druhých, že
druzí kvůli mně trpí, že je nemoc důsledkem mého předchozího způsobu
života. Někdy klient závidí všem zdravým lidem. Klient se přestává kon-
trolovat, propuká v pláč, apod.

Vyjednávání

Někdy se klient snaží oddálit či převzít kontrolu nad budoucím koncem.
Neustále konzultují  lékaře nebo léčitele, stávají se více religiózními ne-
bo věří, že pozitivní myšlení může odvrátit blížící se obávaný konec.

Deprese

Všechny výše popsané psychické stavy však mohou vést k depresi, kdy
se klient cítí opuštěný a unavený. Je těžké říci, zda považovat tyto sta-
vy za normální či zda mají být léčeny podáváním léků nebo psychotera-
peuticky. Pokud klient najde v sobě sílu depresi zvládnout a překonat,
bude připraven přijmout konec jako součást nové existence.

Zvládání strachu

Zvědavost, nejistota, obava není to samé jako strach. Strach znamená, že
hrozba je konkrétní, rozpoznatelná. U obavy, nejistoty lze těžko říci, co
konkrétně vzbuzuje úzkostný pocit. Určitý stupeň existenciální nejisto ty je
naprosto normální u každého, kdo je konfrontován s eventu alitou smrti.

Nejistota, obava 
� z neznámého
� ze samoty
� ze ztráty rodiny a přátel
� ze ztráty kontroly
� z bolesti a utrpení

Výzkumy ukazují, že úleva od bolesti není závislá jen na množství tiší-
cích léků, ale též na přístupu a vztahu pacienta k bolesti. Tišení bolesti

20
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lze dosáhnout pomocí psychiky. Duchovní a duševní utrpení je zřídka
rozpoznáno. Nedávejte pacientovi morfium, jen proto, že sami cítíte bo-
lest, ale pečlivě poslouchejte, co říká, na co si ztěžuje. Aktivní
a empatické naslouchání odhalí příčinu bolesti. Jestliže pro paliativní
péči jsou důležité vztahy, potom základním nástrojem, který posiluje kli-
enta a jeho příbuzné, je komunikace.

Pro dobrovolníky:

Jaký je Váš názor na tato prohlášení?:

Je důležité, aby umírající prošel všemi fázemi ztrát.

Umírající má mluvit o svých pocitech.

Pouze profesionálové mohou uspokojit psychické potřeby umírají-
cích a jejich příbuzných.

Hra na ztráty (pro cca 10 lidí)

Vedoucí skupiny požádá každého účastníka hry, aby napsal na malý
kousek papíru jednu „životní hodnotu“ (kterou osobně považuje za nej-
důležitější), např. láska, svoboda, zdraví, přátelství, bohatství, umění,
rozum, atd.

Vedoucí sebere papírky
s nápisy a může též sám
přidat 1-2 další papírky
s hodnotami.

Všichni udělají kruh
a jeden účastník se po-
staví doprostřed. Účast-
níci stojící po obvodě
kruhu obdrží každý je-
den papírek s hodnotou
a jeden konec provázku.
Druhý konec provázku
dostane účastník stojící
uvnitř kruhu. Nakonec
jsou všichni stojící po
kruhu spojeni prováz-
kem s osobou uvnitř kru-
hu.

Účastník uvnitř kruhu
„drží“ všechny hodnoty

21
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a je tázán, jak se cítí. Ostatní v této chvíli mlčí, nekomentují výpověď
prostředního.

Vedoucí začne postupně přestřihávat provázky a tím postupně zbavu-
je uvnitř stojícího účastníka životních hodnot. Pokaždé se ho ptá na je-
ho pocity. Nakonec, když už mu zbude pouze jedna hodnota, vedoucí o-
pět naváže přestřižené provázky, a tím mu „vrátí“ hodnoty zpět. Hra
končí a nyní mají všichni prostor pro své komentáře.

Simulace

Představte si, že Vám bylo lékařem sděleno, že jste onemocněl 
smr telnou chorobou a zbývají Vám jen 3 měsíce života.
� Jakým problémům budete čelit?
� Jaké Vás budou napadat otázky?
� Jaké budete mít potřeby?
� Jaká budete mít přání?

Hra Qualis - podrobnosti na 
http://ukz.katolik.cz/projekty.htm (Grundtvig)

veronica_09:veronica  14.8.2009  12:20  Stránka 22



23

4. Fyzické aspekty

Pečovatel se stará o tělesný komfort pacienta, respektuje klienta, na-
slouchá mu, je jemný při doteku, přemisťování, atd. Mluvíme-li o pohodlí,
komfortu, musíme sledovat též prostředí, ve kterém se klient nachází –
osvětlení místnosti, větrání, teplota, vše upravit po dohodě s klientem.

Během pečovatelských procedur je potřeba
� zvednout a přemístit klienta
� pomoci mu na toaletě a v koupelně
� zacházet s pomůckami
� zacházet s léky
� činit rozhodnutí v případě nouze7

Rozsah aktivit dobrovolného pečovatele je limitován. Dobrovolník musí
znát své hranice. Jsou úkony, které typicky MUSÍ udělat, MŮŽE udělat
a něco NESMÍ udělat. Dopředu musí znát, kde končí jeho práce
a odpovědnost a kde začíná práce a odpovědnost profesionálního pe-
čovatele. (Např. dobrovolník by neměl nikdy píchat injekci, dbá na sou-
kromí pacienta, aby nezůstal nepřikrytý, když spí, apod.) V případě
nouze dobrovolník zavolá odpovědnou osobu. Dobrovolník se nikdy ne-
vystavuje riziku (nesnaží se zachránit klienta).

� dobrovolník je si vědom své odpovědnosti
� dobrovolník zná své právní postavení

7) E-learningová učebnice vytvořená v rámci projektu Elderly Cara Vocation (ECV) ob-
sahuje návody technik péče o seniory. E-learningové DVD lze v české verzi obdržet na
adrese: UKŽ, Thákurova 3, Praha 6.
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5. Osobní dovednosti – komunikace

Komunikace je nejdůležitější nástroj v paliativní péči. Komunikace je výmě-
na myšlenek, pocitů a názorů mezi osobami. Efektivní komunikace je zá-
kladem dobré péče. Lze ji dosáhnout tehdy, pokud interakce je otevřená
a probíhá obousměrně, tj. že pacient – klient je informován o povaze jeho
nemoci a léčení a zároveň je vyzýván, aby vyjadřoval své obavy a pocity. 

Dobrovolníci v paliativní péči používají komunikační dovednosti pro to,
aby rozpoznali potřeby klienta, aby naslouchali, ptali se a došli ke vzá-
jemné shodě, jaké jsou potřeby klienta a jak může dobrovolník přispět
k tomu, aby se klient cítil co nejlépe. Klienti jsou schopni se se svými
oba vami svěřit těm pečovatelům, kteří umí naslouchat a jsou otevření
diskuzi. Umění naslouchat zahrnuje, jak verbální, tak neverbální komu-
nikační dovednosti. 

24
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Neverbální komunikace je přitom důležitější při zjišťování klientova sta-
vu. Neverbální chování zdravotnických profesionálů nebo dobrovolníků
prozrazuje klientům, jak jsou ochotni a připraveni naslouchat jejich po-
třebám a obavám. 

Některé zásady neverbální komunikace:

Osobní prostor – negativně je pociťováno, když je určitý prostor ko-
lem těla narušen. Pečovatel by si měl sednout ke klientovi tak, aby mu
ponechal osobní prostor, ale aby na druhou stranu mu klient mohl vi-
dět do tváře a vnímat „řeč těla“. Profesionálové se někdy musí naklo-
nit k pacientovi tak, aby ho povzbudili a dali mu najevo, že mu rozumí.

Výraz tváře – (kývání hlavou, pohyb obočí, velikost zornic, atd.) pro-
zrazuje vnitřní emoci. Je-li v souladu s tím, co osoba říká, umocní se tím
vyřčené, naopak je-li v protikladu, vyřčené se tím oslabí, je nevěrohodné. 

Oční kontakt – je důležitý pro navázání vztahu. Uhýbání s očima může
signalizovat nepohodu, nezájem. Pozor ovšem na kulturní rozdíly. 

Postoj těla – rovněž demonstruje vztah, emoce a náladu. Podtrhuje
mluvené slovo nebo je s ním v konfliktu. Ve vztahu ke klientu se dopo-
ručuje otevřená pozice. Naopak zavřená pozice, tj. zkřížené ruce před tě-
lem, zkřížené nohy, signalizují defensivní pocity.

Gesta – ilustrují řeč, vyjadřují emoce, jsou to osobité projevy. Někteří
lidé „hovoří rukama“. Změna obvyklých gest může signalizovat změnu
pocitů klienta. 

Dotyky – pomáhají vybudovat pečovatelský vztah. Vyjadřují též emo-
ce. Umírající klienti pociťují někdy potřebu fyzického kontaktu. Každý
člověk je však jiný a jinak vnímá, toho si musí být dobrovolník vědom.

Verbální komunikaci lze rozdělit do dvou částí:
� aktuální sdělení, tj. vyřčená slova
� parasdělení, tj., jak to bylo řečeno, tón hlasu, hlasitost, důraz, atd.

Verbální dovednosti
Naslouchání – aktivní dovednost, která vyžaduje koncentraci

Ztišení – poskytuje prostor oběma stranám promyslet a vstřebat, co
bylo řečeno

Souhlas – citoslovce, která signalizují, že je klientu nasloucháno (hm,
ano, tak)

Povzbuzování – aktivnější než souhlas, důležité pro udržení komuni-
kace (opravdu, to je zajímavé, pokračujte)

Zapředení hovoru – klient jeví známky problému, dovednost otevře-

25
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ných otázek (otázka: jak se vám dnes vede? odpověď: já se cítím dob-
ře, ale rozčiluje mne rodina)

Otevřené otázky – poskytnou prostor klientovi, aby se vyjádřil obšír-
něji (Jak jste se na dnešek vyspal?)

Upřesňování – otázky, kterými zjišťujeme, zda jsme klientu porozuměli
(Co tím přesně míníte?)

Empatie – Věty, kterými dáváme najevo porozumění, povzbuzují klien-
ta, aby šel do větší hloubky problému (Z toho, co jste řekl, se mi zdá, že
se cítíte velmi zle)

Konfrontace – otázky, které objasňují nesrovnalosti v klientově sděle-
ní (Řekl jste, že nemáte strach, ale přesto hovoříte o obavách, můžete mi
o tom říci blíž?)

Poskytování informací – v případě poskytování informací klientovi by
si měl dobrovolník i profesionál uvědomit, že klient je schopen pojmout
pouze malé množství údajů najednou; informace je nutné sdělovat po-
malu, bez užití žargonu a odborných výrazů

Je nutné si uvědomit!

1.  Není možné nekomunikovat. Veškeré chování je komunikace.
Svým chováním vždy ovlivňujeme druhé lidi. 
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2. Komunikujeme v mnoha úrovních. Každá komunikace má svůj ob-
sah, ale odráží i vztah komunikujícího. Řeknu-li něco, říkám tím
zároveň, jak chci, aby mi druzí rozuměli a chovali se ke mně.

3. Pravda absolutní neexistuje. Co říkám, je moje představa, pocit
nebo interpretace něčeho, co možná pravda není z pohledu druhé
osoby. Jsou různé úhly pohledu.

4. Komunikujeme verbálně a neverbálně. Větší vliv na příjemce má
neverbální projev. 

5. Mezilidská komunikace je buď symetrická nebo komplementární.

Každý máme jiný úhel pohledu. Komunikace odráží vztah mezi komuni-
kujícími. Například reakce na hněv klienta má být taková, že odmítneme
jeho jednání (chování), ale nikoliv jeho samotného jako osobu. Způsob,
jakým to lze učinit, je zůstat ve vztahu. „To musí být velmi těžké pro vás
zakoušet tuto situaci. Ráda bych vám pomohla, ale je to nesnadné, když
vy všechno odmítáte. Možná společně najdeme to, co by vám mohlo u-
lehčit.“ Účelem je pomoci klientovi vyrovnat se s danou situací. 

Je důležité být citlivý a najít vhodný způsob komunikace.

Někdy rodina navrhuje, aby se klientovi zatím nic o jeho stavu neříkalo.
(Zpravidla ale klient již dávno ví, co se s ním děje.) Pokud ale v této situ-
aci řekneme rodině: „Tu pravdu mu musíte říct!“ není to dobře. Je nutné zji-
stit, proč si rodina nepřeje klienta – svého člena o jeho vážném stavu in-
formovat. Důvodů může být několik – buď kvůli tomu, jak se klient vy-
rovnává s nemocemi, se ztrátami, kvůli lidem, se kterými se klient stýká,
kvůli zvykům, kulturnímu prostředí, ze kterého klient pochází, atd.

Klienti jsou velmi citliví na neverbální signály lékařů, sester, atd. Komu -
nikace by měla vyjadřovat jediný správný postoj: Jsme zde pro tebe.

Náměty pro diskuzi: (dobrovolníci + koordinátor) 
� Nemůžete mi rozumět, protože nevíte, co prožívám.
� Znám způsob, jak otevřít srdce a „vyčistit si hlavu“, abych byl plně

otevřen problémům klienta.
� Jako dobrovolník nejste rodinný přítel, komunikujte jako

profesionál
� To, co zažívám při komunikaci s klientem mi pomáhá porozumět

sám sobě.
� Nejsem schopen, neumím, říct, bojím se říct „ne“, abych umírajícího

klienta neurazil v situaci, kdy klient překročí hranici mého
pomyslného osobního prostoru, tj. kdy je klient příliš důvěrný.
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Hra na slepé:

Tato hra má dvě části

1) Rozdělte skupinu do párů. Jeden z páru zavře oči, druhý je má otev-
řené. 

Koordinátor dává instrukce: 

Procházejte se spolu po místnosti, dejte pozor, ať nenarazíte do jiného
páru nebo do nějaké překážky. Po chvíli si sdělte v páru své pocity.

Nyní si vyměňte role v páru – ten, co měl oči otevřené, je zavře a druhý
naopak. 

Opět se procházejte po místnosti. Po chvíli si sdělte své pocity.

Nyní si sdělte své pocity a zkušenosti v rámci celé skupiny.

Obvyklé reakce: „Cítil jsem se bezpečně, bylo to zajímavé.“ „Cítil jsem
velkou odpovědnost za slepého“....

Koordinátor hodnotí: „Kdo se zeptal slepého, kam chce jít?“ (Velmi
pravděpodobně, nikdo). „Kdo rozhodl o tom, jak se budete držet, kdo ve
dvojici dával instrukce?“ Zjistí se, že téměř vždy rozhodoval ten vidou-
cí, který určil, co je dobré pro osobu „slepou“ – nemocnou, handicapo-
vanou... Předpokládá se, že zdravý, vidoucí je O.K., ten druhý, nikoliv.
Vidoucí chtěl zachránit a pomoci tomu druhému. „Slepý“ se cítil bezpeč-
ně a byl rád, že je závislý (pro tuto chvíli). 

Chceme zjistit, jaká jsou přání a potřeby „slepého“. Chceme zde být pro
něj. Namísto toho rozhodujeme o něm a vláčíme ho kolem dokola dle na-
šeho uvážení. Sebrali jsme mu možnost vlastního rozhodování. Taková
pomoc vede k závislosti. 

Ale zkusme to jinak.

2) Rozdělte skupinu opět do párů. V páru jeden zavře oči, druhý je ne-
chá otevřené. Nechte „slepého“ jít, kam chce, jen mu vždy včas od-
straňte překážku z cesty, jemně jej navigujte, konzultujte s ním, kam
chce jít. Vyměňte si zkušenosti v páru a navzájem ve skupině.

Koordinátor hodnotí: „V prvé části hry měl moc a rozhodování pečova-
tel. Ve druhé části rozhodoval slepý a pečovatel, když bylo potřeba, mu
usnadňoval cestu a poskytoval podporu. „Slepý“ měl mnohem více au-
tonomie, zůstala mu osobní moc, rozhodování, odpovědnost. Ve druhé
části hry byla úloha vidoucího – pečovatele mnohem těžší, protože roz-
hodnutí činil „slepý“. Pečovatel vyvinul aktivitu, jakmile bylo potřeba
podpory, pomoci, ale stále musel být ve střehu. Při tomto způsobu pé-
če je klient v centru dění. Je to způsob, jak ponechat druhému autono-
mii a vlastní rozhodování namísto toho, že jej učiníme závislým.
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6. Organizační aspekty

V předchozích kapitolách jsme pojednávali o dobrovolnické práci
a dobrovolnících. Dobrovolnická práce je vykonávána povětšinou
v rámci nějaké instituce, dobrovolnické organizace. Proto považuje-
me za důležité zmínit též organizační stránku dobrovolnické činnosti. 

Především instituce organizující práci dobrovolníků má vytčený cíl,
v našem případě cíl v rámci paliativní péče. Je důležité, aby organi-
zace a dobrovolníci si byli vědomi toho, že cílovou skupinou jejich ak-
tivit jsou umírající a jejich příbuzní. 

Neméně důležité je, aby dobrovolníci pochopili své poslání a znali své
postavení v rámci organizace; čím a jak mohou přispět k paliativní
péči. Dobrovolníci mají své vlastní postavení a úkoly v rámci pečo-
vatelské sítě a v žádném případě nenahrazují práci profesionálních
pečovatelů. Dobrovolník se nezabývá nemocí, ale centrem jeho zájmu
je osoba klienta, který prožívá poslední fázi svého života. Práce dob-
rovolníka je provázení – s citem a úctou vůči klientovi a jeho příbuz-
ným. 

Strategie, která je základem pro činnost organizace je rovněž důležitá. 

Tato strategie zahrnuje:
� postupy, kterými se buduje a udržuje důvěra klientů, jejich

příbuzných i profesionálů v paliativní péči
� postupy vedoucí k zachování autonomie klienta při současném

zajištění jeho bezpečnosti
� postupy vedoucí k udržení důvěry a uznání veřejnosti dobro vol -

nické práci
� odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb a jejich zlepšování
� odpovědný přístup k dobrovolníkům samotným (výběr vhodných

adeptů, kteří zvládnou emocionálně vypjaté situace, poskytování
vhodných školení pro jejich rozvoj a zajišťování aktivit pro
prevenci syndromu vyhoření u dobrovolných pečovatelů)

V některých zemích je dobrovolnická činnost upravena legislativně
na úrovni zákonů, na které navazují vlastní organizační předpisy
jednotlivých institucí. V některých zemích (např. Holandsko) národ-
ní legislativa pro úpravu činnosti dobrovolníků neexistuje, ale exis-
tují národní dobrovolnické organizace (např. národní sdružení dob-
rovolníků pro paliativní péči), které doporučují pravidla svým člen-
ských organizacím.
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Jedná se např. o tyto právní (organizační) dokumenty:
� dohody o výkonu dobrovolné činnosti
� dohody o pojištění dobrovolníků
� deklarace osobní nedotknutelnosti
� závazek mlčenlivosti (ochrana důvěrných informací a osobních

údajů)
� různé manuály dobrovolnických činností
� školící programy, supervize a hodnocení

Pro dobrovolníky - náměty do diskuze

Jestliže organizace získala a pracuje s dobrovolníky, měla by si je
„hýčkat“ a není na místě, aby na ně kladla další nároky.

Důležité je pečlivě, citlivě řídit dobrovolníky, avšak je-li to nutné umět
dobrovolníka i „vyhodit“. 

Pro klienta nemá význam, je-li práce dobrovolníka právně upravena
či nikoliv. 

Řízení dobrovolnické organizace je profesionální činnost, která vy-
žaduje odborné znalosti, schopnosti a samozřejmě i čas. 

Jaký je Váš názor na uvedené?
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Americký psycholog maďarského původu Mihaly Csíkszentmihályi8 po-
pisuje, jak lidská činnost často zahrnuje dva komponenty, které nazývá
úkolem (Challenge) a dovedností (Skills). Dokud úkol, který má pracov-
ník splnit zhruba odpovídá jeho dovednostem, potom je schopen zaží-
vat „objevování nového“ a je při své práci spokojen. Tento stav nazývá
„pohodou (Flow Chanell)“. Se zlepšující se dovedností se však pracov-
ník začíná nudit. Na druhé straně, pokud je úkol příliš těžký, převyšují-
cí schopnosti a dovednosti, pracovník je frustrován. Jinými slovy: je-li
práce příliš lehká, je nudná. Je-li příliš těžká, je frustrující a působí stres.

Ideální je vhodně pracovníka – v našem případě dobrovolníka úkolovat
(ať už je na jakémkoli stupni svých schopností a dovedností), tj. náro-
ky zvyšovat postupně a v souladu s tím, jak získává své zkušenosti
a dovednosti a udržet jej tak v pohodě. 

Pro dobrovolníky:

Podívejte se na graf a hovořte ve skupině ve kterých situacích při
práci zažívali pohodu.

Jaké činnosti Vás udržují v pohodě.

Je možné být vždy v pohodě při práci dobrovolníka v paliativní péči.

Zeptejte se těmito otázkami též na stres a nudu
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8) Csíkszentmihályi, Mihaly (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New
York: Harper and Row. ISBN 0-06-092043-2

veronica_09:veronica  14.8.2009  12:23  Stránka 31



Organizace projektových partnerů a jejich představitelé:

SVTC – Středisko pro začleňování do společnosti a volbu povolání 
(Litva – LT)

Danguole BOGUSEVICIENE

Litevská asociace paliativní medicíny (Litva – LT)

Aukse NARVILIENE

Nadace katolické charity pécsské diecéze (Maďarsko – HU)

Anna FORRAYNE
Pál CSONKA jr.

Sdružení dobrovolníků paliativní péče o dožívající občany (Nizozemsko – NL)

Hans BART,  
Joan JOOSTEN,
Gabriëlle VERMEULEN

Unie katolických žen (Česká republika – CZ)

Marie BOHÁČOVÁ
Veronika PAVLŮ

IKME – Sociálně-politický vzdělávací institut (Kypr – CY)

Alecos TRINGIDES, 
Orestis TRINGIDES, 
Dogukan MUEZZINLER

Středisko výcviku pro povolání CVT SBIE Ltd (Řecko – GR)

Gavriil IORDANOGLOU
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