Na Tachovsku vzniká nová služba
určená nevyléčitelně nemocným,
umírajícím
Obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří, která provozuje
mobilní hospic na Chebsku, plánuje zavést službu i pro občany
města Tachova a okolí.
Pomáháme lidem, kteří potřebují zdravotní, psychickou, sociální,
či duchovní podporu, aby mohli své poslední dny prožít jako dobrou
součást svého života, bez zbytečných bolestí, doma, se svými
nejbližšími.

Většina lidí v naší zemi by si
přála poslední chvíle svého
života prožít doma mezi svými
blízkými. Většina z nich ale
nakonec umírá o samotě,
v nemocnicích, léčebnách…
Prosíme, pomozte nám to změnit!
Iva Csanálosi a Lucie Davidová
iniciátorky vzniku mobilního hospice v Tachově
tel: 605 226 298 nebo 774 413 374
email: tachov@hospiccheb.cz
web: www.hospiccheb.cz/mobilni-hospic-tachov
facebook: Hospic Sv. Jiří – pobočka Tachov
Alena Votavová
ředitelka Hospice Sv. Jiří
tel: 736 432 911
email: hospic@hospicheb.cz

Proč podpořit mobilní hospic?
 Specializace a zároveň celostní přístup: Protože poskytujeme
hospicovou specializovanou paliativní péči, která umírajícím a
jejich blízkým pomáhá v závěrečných fázích života ve všech jeho
dimenzích.
 Multidisciplinární tým: Protože poskytujeme služby lékaře,
zdravotních sester, sociálního poradenství, psychologa,
duchovního a dobrovolníků, a to 24 hod. denně / 7 dní v týdnu.
 Odkázanost na granty a dary: Protože služby domácí paliativní
péče nejsou hrazeny z veřejného pojištění.
 Jedinečnost služby a přístupnost: Protože tato služba
na Tachovsku chybí a klientskou platbou 150 Kč za aktivní den
chceme službu nabízet všem, nejen těm, kteří by si mohli dovolit
vyšší příspěvky.

Možnosti přispění:
 Osobními finančními dary: hotově nebo na účet, číslo
transparentního účtu 2400 723 426 / 2010
 Věcnými dary a službami: pokud byste rádi darovali věcný dar,
nebo chtěli naši službu podpořit službou vašeho odborníka či
slevami na vaše produkty (kancelářské či zdravotní potřeby),
zavolejte na níže uvedená telefonní čísla
 Dary firem a sponzoringem: zvažte, zda byste ve svém rozpočtu
na rok 2015 mohli pro náš hospic vyčlenit nějaký příspěvek (v
kapitole „Společenská zodpovědnost firem“) a závazně nám jej
přislíbit
 Partnerstvím a patronátem
 Vlastními aktivitami (dobrovolnictvím)
Bližší informace na: www.hospiccheb.cz

za vaše příspěvky

Děkujeme

