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PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW 
NA WOLONTARIUSZY 2021 

 
09 września 2021 r. godz. 17:00 

17:00 – 17:30 
Zagadnienia organizacyjne (cz. 1) - etapy 
szkolenia, wymagania formalne. Kodeks 
wolontariusza. Regulamin. 

Koordynator wolontariuszy 

17:45 – 18:30 
Rola wolontariusza w opiece paliatywnej  
– perspektywa lekarza hospicjum  

Lekarz Hospicjum Palium 

18:30 – 20:15 
Pozamedyczne wsparcie chorego 
i rodziny. Rola wolontariusza w opiece 
nad chorym. 

FILM: Prof. Jacek Łuczak 
 

 
Tego dnia przeprowadzimy też zapisy na warsztaty, których terminy podano w dalszej 
części dokumentu. 
 
16 września 2021 r. godz. 16:45 

16:45 – 18:00 

Duchowe potrzeby chorych i ich rodzin 
oraz zespołu medycznego. Sens 
cierpienia. Ból duchowy, egzystencjalny. 
Rola kapelana w opiece medycznej. 
Duchowe aspekty posługi wolontariusza. 

Ksiądz Prałat, Założyciel 
Hospicjum Miłosiernego 

Samarytanina w Wągrowcu 

18:15 – 19:45 

Rehabilitacja chorych w opiece 
paliatywnej.  
Specyfika rehabilitacji pacjentów z 
chorobą nowotworową. Rola 
wolontariusza w procesie rehabilitacji na 
oddziale i w domu. 
Obrzęk limfatyczny. Rehabilitacja 
pacjentów w warunkach domowych 

Rehabilitant Hospicjum 
Palium 

 
23 września 2021 r. godz. 17:00 

17:00 – 18:30 

Problemy psychologiczne chorych i ich 
rodzin. Podstawy komunikacji 
interpersonalnej z pacjentami 
i rodzinami pacjentów. 

Psycholog Hospicjum 
Palium 

18:40 – 20:10 

Sytuacje trudne w pracy wolontariusza. 
Co zrobić, kiedy pacjent nie chce 
rozmawiać z wolontariuszem? Jakich 
sytuacji się wystrzegać? W jakich 
sytuacjach nie narzucać się z pomocą? 
Jak odpowiadać na trudne pytania 
pacjenta?  

 
Psycholog Hospicjum 

Palium 
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30 września 2021 r. godz. 17:00 
 

17:00 – 18:30 

Wolontariusz jako wsparcie dla zespołu 
medycznego szpitala, wsparcie dla 
pacjentów i ich rodzin. Zakres działań 
wolontariusza medycznego. 
Podstawy pielęgnacji chorego. 

Pielęgniarka Oddziałowa 
Hospicjum Palium 

18:35 – 19:20 

Najważniejsze aspekty bycia 
wolontariuszem. Porady praktyczne. Co 
jest ważne w posłudze wolontariusza? 
Spotkanie z doświadczonym 
wolontariuszem. 

Wolontariusz  
Hospicjum Palium 

19:30 – 20:15 
Zagadnienia praktyczne - współpraca 
wolontariusza z zespołem medycznym 
Hospicjum Palium 

Koordynator wolontariuszy 
 

 

07 października 2021 r. godz. 17:00 
     

17:00 – 17:45 

Zagadnienia socjalne w opiece 
paliatywnej. Prawa chorego. Dostępność 
do świadczeń. Samotność w chorobie. 
Genogram. Towarzyszenie w chorobie 

Specjalista ds. socjalnych 
Hospicjum Palium 

17:50 – 18:35 
Zagrożenia epidemiologiczne w pracy 
wolontariusza, ochrona i zapobieganie. 

Specjalista 

18:45 – 20:15 

Podstawowe informacje dot. komunikacji 
alternatywnej – wyjaśnienie pojęć. Rola 
i metody komunikacji alternatywnej – 
stosownie do możliwości pacjenta. 
Pomoce stosowane w komunikacji 
alternatywnej. 

Specjalista ds. 
komunikacji alternatywnej 

(AAC) 

 

 14 października 2021 r. godz. 17:00 
 

17:00 – 17:45 
Szkolenie BHP dla kandydatów na 
wolontariuszy 

Specjalista 

17:50 – 18:35 
 
Ochrona danych osobowych 
 

Administrator 
Bezpieczeństwa Informacji 

18:40 – 19:25 
Współpraca wolontariusza z zespołem 
opiekunów i pielęgniarek 

Opiekun medyczny 
Hospicjum Palium 

Wolontariusz 

19:30- 20:15 
Mój wolontariat. Spotkanie z 
doświadczonym wolontariuszem. 

Wolontariusz 
Hospicjum Palium 
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21 października 2021 r. godz. 17:00 
 

17:00 – 17:45 

Opieka w domu – perspektywa pielęgniarki 
hospicjum domowego 
Jakie są podstawowe objawy występujące 
u chorych? Co to jest schyłkowy stan życia, 
umierania, agonia? 

Pielęgniarka Hospicjum 
Domowego  

w Hospicjum Palium 

17:50 – 19:20 

Zagadnienia wolontariusza w ramach 
organizacji (cz. 2) 
Zagadnienia wolontariusza w ramach 
organizacji. Formy wolontariatu i zakres 
działania wolontariusza 

 Koordynator Wolontariuszy 
Hospicjum Domowego  

 
 
 

19:30 – 20:15 
 

Test sprawdzający 
 

 
 
Po szkoleniu teoretycznym kandydaci umawiają się na rozmowę z koordynatorem i 
psychologiem. Na spotkanie powinni dostarczyć zaświadczenie od lekarza 
rodzinnego o braku przeciwwskazań do posługi wolontaryjnej w hospicjum.  
Dalszym etapem są praktyki z doświadczonym wolontariuszem (20 h). Po 
praktykach i rozmowie z psychologiem możliwa jest dalsza kwalifikacja 
wolontariusza do właściwych zadań. 

 
 

WARSZTATY DLA KANDYDATÓW NA  
WOLONTARIUSZY 2021 

 
Obowiązkowe warsztaty (możliwe terminy podano poniżej): 

Każdy kandydat powinien  zaliczyć warsztaty z zakresu: 
  

• Komunikacji interpersonalnej – warsztaty z psychologiem 
• podstaw pielęgnacji chorego. Warsztaty i ćwiczenia praktyczne z instruktorem – 

pielęgniarką. 
• Rehabilitacji – Ćwiczenia praktyczne z instruktorem – rehabilitantem. 

 
UWAGA: podane niżej terminy zostaną potwierdzone po rozpoczęciu 
szkolenia  
 
18 września 2021 
 

09:00 – 12:30 
Podstawy pielęgnacji chorego. Ćwiczenia 
praktyczne z instruktorem 

Pielęgniarka  
Hospicjum Palium 

 

13:00 - 16:30 
Podstawy pielęgnacji chorego.  
Ćwiczenia praktyczne z instruktorem 

Pielęgniarka  
Hospicjum Palium 
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25 września 2021 r. 
 

09:00 – 12:00 Komunikacja interpersonalna. Psycholog 

 

 
2 października 2021 r. 
 

 
09:00 – 12:00 Komunikacja interpersonalna. Psycholog 

 

09:00 – 12:30 
Podstawy pielęgnacji chorego. Ćwiczenia 
praktyczne z instruktorem 

Pielęgniarka  
Hospicjum Palium 

 

13:00 - 16:30 
Podstawy pielęgnacji chorego.  
Ćwiczenia praktyczne z instruktorem 

Pielęgniarka  
Hospicjum Palium 

 
 
9 października 2021 r. 
 

09:00 – 12:00 Komunikacja interpersonalna. Psycholog 

 

08:30 – 10:30 
Rehabilitacja.  
Ćwiczenia praktyczne z instruktorem. 

Rehabilitant  
Hospicjum Palium 

  

11:00 - 13:00 
Rehabilitacja.  
Ćwiczenia praktyczne z instruktorem. 

Rehabilitant  
Hospicjum Palium 

      
16 października 2021 r. 
 
 

09:00 – 12:00 Komunikacja interpersonalna. Psycholog 

 

08:30 – 10:30 
Rehabilitacja.  
Ćwiczenia praktyczne z instruktorem. 

Rehabilitant  
Hospicjum Palium 

  

11:00 - 13:00 
Rehabilitacja.  
Ćwiczenia praktyczne z instruktorem. 

Rehabilitant  
Hospicjum Palium 

      
 
 


