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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!
Jakožto zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, psychologové, duchovní či
školení dobrovolníci z Hospice Sv. Jiří 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.
Naše služby (specializovaná domácí paliativní péče) bohužel zatím nejsou placeny
zdravotními pojišťovnami, a proto více než polovinu našich ročních nákladů (které
celkem činí cca 1,6 mil. Kč) musíme pokrývat z darů jednotlivců či firem. Proto se
obracíme i na Vás s nabídkou spolupráce a s prosbou o Vaši podporu či pomoc.

Jeden z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů této podpory je

Klub přátel Hospice Sv. Jiří
protože každá rodina potřebuje přátele…
… zvláště když někteří odcházejí
Pro koho je Klub určen?
o Klub je společenstvím lidí, kterým není lhostejné, jak končí naše
životy a životy našich blízkých a snaží se tuto situaci změnit.
o Klub je společenstvím lidí, kteří se zavázali k podpoře Hospice
částkou ve výši alespoň 100 Kč za měsíc (nebo 1 200 Kč za rok).
o Klub je i pro firmy či organizace, které se zavázaly k podpoře
Hospice částkou alespoň 500 Kč za měsíc (nebo 6 000 Kč za rok).
o Klub je pro ty, kdo jsou navíc ochotni šířit informace o hospicové
péči a o službách Hospice a získávat další podporovatele.
Hospic Sv. Jiří nám pomohl v nejtěžší chvíli, kdy tatínek odcházel z tohoto světa ve
velkých bolestech; poradili, jak s ním máme zacházet, jak dávat utěšující léky a v
nejtěžší chvíli zařídit vše potřebné, jinak bychom si s ním nevěděli rady. Velice děkujeme
všem sestřičkám, které tu byly, a zvláště té, která tady s námi prožila tu chvíli poslední.
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Jak se stanete členy Klubu?
o Vyplníte přiloženou přihlášku, odstřihnete a pošlete poštou na
adresu v záhlaví nebo předáte osobně někomu z Hospice. Nebo
přihlášku vyplníte online na počítači (www.hospiccheb.cz/klub).
o Počkáte, až mailem přijde variabilním symbol pro trvalý příkaz.
o Zadáte v bance trvalý příkaz s příslušným symbolem, požádáte
zaměstnavatele o přeposílání ze mzdy, nebo se domluvíme jinak
(pište na klub@hospiccheb.cz nebo volejte na 739 341 097).
o Výši trvalého příkazu můžete, když se např. změní vaše finanční
situace, samozřejmě během roku změnit (jen nám dáte vědět).
o Členství v Klubu můžete kdykoli zrušit (jen nám i pak dáte vědět).

Co z Vašich příspěvků budeme moci zaplatit?
o 1.800 Kč náklady na platy zdravotnického týmu za jeden den
o 2.800 Kč náklady na platy celého hospicového týmu za jeden den
o 4.000 Kč veškeré náklady Hospice Sv. Jiří za jeden den

Co členství v Klubu přinese Vám?
o
o
o
o
o
o
o
o

každoroční informace o způsobu nakládání s vašimi příspěvky
pravidelné informace o našich službách a pozvánky na akce
vyhrazená místa na našich benefičních a společenských akcích
přednostní možnost bezplatné zápůjčky literatury z knihovny
slevu na vybrané vzdělávací akce pořádané naším Hospicem
zveřejnění jména ve výroční zprávě a webu (můžete nesouhlasit)
dvakrát za rok posezení se zaměstnanci a dobrovolníky hospice
každotýdenní bohoslužbu s modlitbou za vás a vaše blízké

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI DŮVĚRU A SPOLUPRÁCI
Mgr. Petr Hruška, Th.D.
předseda správní rady

Alena Votavová, DiS.
ředitelka

Hospicová služba z Hospice Sv. Jiří mi profesionálně pomohla s péčí o mou sestru.
Důležitá pro mě byla jistota, zaškolení a psychická podpora. Byli kdykoli připraveni
poskytnout pomoc, radu, podporu, zdravotní pomůcky. Byli stále k zastižení, pro pečující
i pro celou rodinu to byla nenahraditelná pomoc.
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Přihláška do Klubu přátel Hospice Sv. Jiří
Jméno/Firma:

Příjmení/IČ firmy:

Ulice a č. p.:

Město:

PSČ:

Povolání:

Telefon:

Email:

Výše příspěvku měsíčně (prosíme, podtrhněte či vepište jinou zvolenou částku):
100 Kč - 200 Kč - 300 Kč - 400 Kč - 500 Kč - 1 000 Kč - jiná částka: …….…….…..
Místo toho můžete podtrhnout či vepsat výši Vašeho příspěvku ročně:
1 200 Kč - 3 600 Kč - 6 000 Kč - 12 000 Kč - jiná částka: ………………
Způsob zasílání příspěvku (podtrhněte):

Od kdy budu peníze posílat:

trvalý příkaz – v hotovosti – kontaktujte mě
ANO - NE: Prosím, zašlete mě na konci roku potvrzení o daru pro odečet z daní.
ANO - NE: Prosím, zasílejte na moji emailovu adresu Zpravodaj Hospice Sv. Jiří.
Zasláním vyplněné přihlášky online nebo svým podpisem přihlášky a jejím předáním osobně či
poštou na adresu Hospice souhlasím až do písemného odvolání se členstvím v Klubu Hospice
Sv. Jiří za výše uvedených podmínek a se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o
došlých platbách organizaci Hospic Sv. Jiří, o. p. s., za účelem zařazení do databáze dárců,
péče o dárce, informování o činnosti této organizace a vytváření statistických přehledů.
S poskytnutými údaji bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Místo:

Datum:

Poznámka:

Podpis:
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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…
Pomozte nám to změnit!
www.hospiccheb.cz/darcovstvi
Transparentní účet
u Fio banky
2000 653 844 /
2010

Děkujeme
za vaše příspěvky
Po obdržení přihlášky Vám
zašleme variabilní symbol
pro trvalý příkaz
Vepište do zprávy pro
příjemce své identifikační
údaje a my Vám vystavíme
potvrzení o přijetí daru
použitelné pro odečet
ze základu daně.

