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Viktor Vincze, moderátor:

Zaskakujú za rodinu. Chcú, aby sa chorí nemračili. Slovenské nemocnice zháňajú animátorov. Stačí, že vedia byť niekedy aj len tak 
ticho.

Monika Koleková, redaktorka:

Sedemnásťročná Monika trávi čas po škole inak ako väčšina jej rovesníkov, je dobrovoľníčka v nemocnici. Už takmer trištvrte roka 
ticho počúva ubolených, inokedy sa s cudzími smeje pri kartách.

Monika Palušáková, dobrovoľníčka:

Niektorí vôbec nemajú akože rodinu, ktorá by prišla za nimi.

Monika Koleková:

Dobrovoľníci takto pomáhajú už v jedenástich nemocniciach na Slovensku. V Topoľčanoch sú aktuálne štrnásti.

Magda Moravčíková, primárka detského oddelenia, Nemocnica Topoľčany:

Pomáhajú v tej práci aj nám lekárom, lebo že tie jednotlivé lekárske zákroky sú niekedy bohužiaľ aj bolestivé.

Pacient:

Mám izbu, kde je televízor, takže dá sa tam vydržať.

Pacient:

Človeku je tu otupno keď je sám, má čas rozmýšľať a ešte keď má bolesti.

Monika Koleková:

V nemocnici trávi dobrovoľník 2 až 3 hodiny týždenne.

Martina Handulová, vrchná sestra na neurologickom oddelení, Nemocnica Topoľčany:

Tým, že príde niekto cudzí za nimi, môže sa aj skôr zdôveriť ako rodine, alebo sestre, ktorá častokrát nemá toľko času, aby sa 
venovala a rozprávala sa s pacientom.

Monika Koleková:

Dobrovoľníkov školia, aby vedeli ako na ľudí. Nie každý chorý má ale na spoločnosť náladu. Klopú na dvere iba tým, ktorí chcú.

Monika Palušáková:

So všetkými sa dá pracovať.

Tatiana Kosťová, autorka a garant projektu:

Podstatné je, aby dobrovoľník sa nevenoval diagnóze pacienta, aby nerozoberali aké vyšetrenia absolvoval, ale aby ho orientoval 
trebárs na pekné spomienky.
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