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Chtěli byste se stát dobrovolníkem
Mobilního hospice Ondrášek?
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Dobrovolnická 
   organizace ADRA OSTRAVA   ve spolupráci 

s Mobilním hospicem Ondrášek, o.p.s. otvírá v říjnu tohoto roku 
akreditovaný dobrovolnický program 

„Dobrovolníci v zařízeních paliativní péče“ .

 Tento program je novinkou v poskytování dobrovolnické činnosti na Ostravsku a okolí. 
     Cílem programu je doprovázet nejen nemocné, ale i jejich rodiny a jim blízké osoby, 

v nelehké době blížícího se konce života. Věříme, že i na konci života lze trávit dny 
smysluplně a důstojně. 

Proto bychom rádi, aby se naši dobrovolníci stali oporou a byli v těžké době loučení 
milým a ohleduplným společníkem. 

     Dobrovolníci budou docházet do domácností klientů mobilního hospice, 
kde budou moci rodině a nemocnému nabídnout aktivity vhodné 
pro tento čas,  např. čtení, povídání, či pouhou lidskou blízkost.

     Pokud jste ochotni nabídnout svoji pomoc umírajícím lidem 
a uvažujete, že byste se stali dobrovolníkem 

v tomto programu, obracejte se prosím 
na níže uvedené kontaktní osoby, 

které vám rády poskytnou další informace. 
Nábor dobrovolníků se uskuteční 

2.10. 2010. 
Kontaktním osobám 

se hlaste do
30.9. 2010!
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Nábor bude probíhat v DC ADRA: Ahepjukova 2788/2, Ostrava - Moravská Ostrava.

Bc. Radka Adamcová  tel.: 724 975 278   e-mail: mhondrasek@seznam.cz 
Sociální pracovnice MOBILNÍ HOSPIC Ondrášek,o.p.s

Bc. Gabriela Malíková    tel.: 733 485 548    e-mail: malikg@centrum.cz
Koordinátor ADRA OSTRAVA
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