
"Pomagam - wolontariat w oddziale opiekuńczo - leczniczym dla 
dorosłych”" 

 

Od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r. w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia 

Solidarni "PLUS" EKO "Szkole Życia" w Wandzinie realizowany był projekt 

"Pomagam - wolontariat w oddziale opiekuńczo leczniczym dla dorosłych", 

który otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Fundusze EOG) w ramach 

Programu Obywatele dla Demokracji. 

Projekt zakładał wdrożenie wolontariatu okołomedycznego w oddziale opiekuńczo - 

leczniczym dla osób wymagających opieki długoterminowej, żyjących z HIV/AIDS, 

niepełnosprawnych, starszych i uzależnionych w Ośrodku w Wandzinie. W ramach 

projektu powstał model, zawierający standardy działań do pracy wolontariackiej, 

który został rozpowszechniony wśród innych zakładów opiekuńczo - leczniczych w 

kraju, gdzie ten rodzaj wsparcia wciąż ma jedynie charakter incydentalny i akcyjny 

bądź w ogóle nie występuje. Projekt zakładał stworzenie zespołu wolontariuszy, a 

następnie ich odpowiednie przygotowanie, przeszkolenie i wdrożenie do działania. 

Założeniem projektu było objęcie wsparciem ww. wolontariuszy ok. 30 osób - 

pacjentów oddziału opiekuńczo - leczniczego w Wandzinie. Ponadto w ramach 

projektu przeszkolona została kadra medyczna, terapeutyczna oraz koordynatorzy 

wolontariatu pod kątem skutecznej współpracy z wolontariuszami. 

  

Partnerem w projekcie było Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku, które 

uczestniczyło w budowie modelu oraz w jego wdrożeniu, a ponadto przeprowadziło 

szkolenia dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz kadry medycznej i 

terapeutycznej Ośrodka nt. istoty wolontariatu oraz współpracy z wolontariuszem. 

Dodatkowo Regionalne Centrum Wolontariatu pełniło rolę ekspercką i doradczą. 

  

W ramach projektu wdrożono wolontariat opiekuńczy, powołano zespół 

składający się z 10-ciu wolontariuszy, co znacznie usprawniło 

funkcjonowanie oddziału opiekuńczo - leczniczego w Wandzinie oraz 

poprawiło jakość życia 30 podopiecznych oddziału. Ponadto nastąpiło 

podniesienie kompetencji kadry terapeutycznej (16 osób), medycznej (19 

osób) oraz 3 koordynatorów wolontariatu w zakresie profesjonalnej 

komunikacji i wolontariatu, a także 20 wolontariuszy z zakresu wiedzy 

HIV/AIDS i uzależnień. Wsparciem wolontariackim objęto 30 pacjentów 

wymagających opieki długoterminowej, nie będących w stanie 

samodzielnie funkcjonować.  

Istotnym rezultatem realizacji projektu było opracowanie 

modelu końcowego wdrażania wolontariatu okołomedycznego w oddziale 



opiekuńczo - leczniczym oraz jego upowszechnienie poprzez 

zamieszczenie gotowego już modelu na stronach internetowych, poprzez 

wydanie wersji papierowej (foldery) oraz przeprowadzanie akcji mailowej 

do 100 oddziałów opiekuńczo - leczniczych z całej Polski. Ponadto 

przygotowano film animowany dostępny na niniejszej stronie internetowej 

w serwisie YouTube. Wypracowany model jest ogólnodostępny i jest 

opracowaniem na wolnej licencji. 

 


