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KDE SE DOZVÍTE VÍC?
Kancelář koordinátorky 
Levandule-dobrovolnické služby, 
je v přízemí budovy Následné péče. 

KDO JSME?
Jsme sdružení dobrovolníků 
LEVANDULE, které pracuje v Žatci 
od roku 2010.

JAK TO DĚLÁME?
Na Dětské oddělení dochází dobrovol-
níci hrát si s dětmi a zkrátit jim dlouhé 
chvíle, které musí trávit v nemocnici. 

KDE SE MŮŽETE ZAPOJIT?
Na odděleních Následné péče 
a Dětském oddělení v nemocnici Žatec.
V zařízení Kamarád LORM a v Domově 
pro seniory.

RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME A POMŮŽEME 
VÁM NAJÍT TU VAŠI CESTU K TOMU 
JAK POMÁHAT.

PŘIJĎTE MEZI NÁS. 

POJĎTE MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU.

Senioři zkrátka chtějí, aby jim někdo 
věnoval svou nerozdělenou 
pozornost, rádi se podělí se svými 
zkušenostmi, životními úspěchy, 
ale i s těžkostmi, kterými v životě 
prošli. Je to zkušenost obohacující 
obě strany.  
Staří lidé mají co předat.

CO DĚLÁME?
Naši dobrovolníci jsou lidé různého 
věku i vzdělání, kteří se rozhodli, 
že část svého volného času věnují tam 
kde je to potřeba. 
Čas a dobu si každý určuje podle svých 
možností a plánů.

Mohou je zabavit různými výtvarnými 
a rukodělnými aktivitami, četbou 
pohádek, hraním her.  

Na Následné péči a v Domově pro 
seniory si dobrovolníci povídají 
s pacienty, což obzvláště starší lidé 
nesmírně potřebují a oceňují.

KDY SE MŮŽETE ZAPOJIT?
Je jenom na vás kolik času jste ochotní 
věnovat těm, kteří to potřebují. 
Návštěvy jsou možné v týdnu 
i během  víkendů. 

Paní Radka Hrádková vám ráda 
zodpoví jakékoliv dotazy.

mobil: 777 978 999 
email: levandule@nemzatec.cz
www.nemzatec.cz
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