ПАМ’ЯТКА ВОЛОНТЕРА

Допомагати фонду можна не тільки фінансово. Часто нам потрібні відповідальні
волонтери – люди, які безкоштовно і добровільно допомагають іншим. У волонтера є
своя робота, особисте життя і вільний час. Частину свого вільного часу волонтер
готовий присвячувати допомозі іншим.

НАМ ПОТРІБНІ
ВОЛОНТЕРИ В
ЛІКАРНЯХ

проводять час з дітьми – це можуть бути майстер-класи, уроки,
свята, показ кіно і просто спілкування. Дітей в лікарні треба
розважати і відволікати від щоденної лікарняної рутини.
ХТО МОЖЕ БУТИ ВОЛОНТЕРОМ В ЛІКАРНІ?
Людина 18 років і старша
Людина, яка любить дітей і готова проводити з ними
час.
Відповідальна людина, готова приходити до дітей регулярно.
Здорова людина (тобто людина без захворювань, які
можуть бути небезпечні для пацієнтів онковідділень)

!

Щоб бути волонтером в лікарні, ви маєте відповідати
всім цим критеріям.
ЯК СТАТИ ВОЛОНТЕРОМ В ЛІКАРНІ
Заповнити розміщену в розділі «Волонтерство»
онлайн-анкету.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSc5irX_TwLS9DpihoTZpL5IHQUagAq
KXOjMikoL2ykbc6Rd-Q/viewform

Пройти співбесіду за телефоном і при особистій
зустрічі.
Прийти в лікарню в супроводі досвідченого
волонтера на перше заняття.

СПІВБЕСІДА

Співбесіда необхідна для того, щоб познайомитись з
вами і зрозуміти, наскільки ви готові бути
волонтером. Ми хочемо розказати вам про те, що
таке волонтерство в лікарні і що ж таке ми там
робимо, про те, як правильно треба поводитись в
лікарні, як спілкуватись з дітьми і батьками.
Нас також цікавить питання про те, наскільки
регулярно ви зможете ходити на заняття. Діти дуже
прикипають до людей і дуже засмучуються, якщо
людина, яка їм сподобалась, більше не приходить до
них. Тому нам потрібні відповідальні і добрі люди.
Ми залишаємо за собою право відмовити у
волонтерстві тим людям, які здались нам морально
або психологічно не готові до роботи в дитячих
онковідділеннях. Але ми при цьому завжди готові
порадити ту сферу волонтерства, яка підійде вам
більш за все.

СПІВРОБІТНИКИ ФОНДУ І ВОЛОНТЕРИ КЕРУЮТЬСЯ
КІЛЬКОМА ЗАГАЛЬНИМИ ПРАВИЛАМИ:

1
2
3
4
5

З повагою ставитись до інших волонтерів, лікарів, пацієнтів і їхніх
батьків, до співробітників фонду.
Дотримуватись правил, порядків та режиму медзакладів, в яких
відбувається заняття.
Не наражати на ризик пацієнтів відділень і повідомляти координатора
волонтерів про найменші проблеми зі здоров’ям, потенційно
небезпечні для пацієнтів відділень.
Заздалегідь попереджати координатора волонтерів про відсутність на
заняття або про припинення волонтерської діяльності. Нам потрібен
час, щоб знайти заміну і підготувати дітей до змін.
Фонд за можливості забезпечує волонтера всіма необхідними
матеріалами для занять і допомагає їх організовувати.

ЯКЩО ВИ НЕ ХОЧЕТЕ АБО НЕ МОЖЕТЕ СТАТИ ВОЛОНТЕРОМ В ЛІКАРНІ,
Є НЕ МЕНШ ВАЖЛИВІ Й ЦІКАВІ ВИДИ ВОЛОНТЕРСТВА:

ПОЗАЛІКАРНЯНІ
ВОЛОНТЕРИ

ВОЛОНТЕРИФАНДРЕЙЗЕРИ

люди, які допомагають фонду на різних заходах,
безкоштовно надають професійні послуги
(наприклад, волонтери-фотографи, дизайнери,
перекладачі, юристи, автоволонтери, кондитери).
Такі волонтери допомагають безпосередньо фонду.
люди, які збирають гроші на благодійність і
сміливо залучають д доброї справи своїх друзів і
знайомих.

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ЗАЙМАТИСЬ ТАКИМИ ВИДАМИ ВОЛОНТЕРСТВА,
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSc5irX_TwLS9DpihoTZpL5IHQUagAq
ЗАПОВНІТЬ РОЗМІЩЕНУ В РОЗДІЛІ «ВОЛОНТЕРСТВО» ОНЛАЙН-АНКЕТУ
KXOjMikoL2ykbc6Rd-Q/viewform
І ВКАЖІТЬ СВОЇ ВПОДОБАННЯ.

