TISKOVÁ ZPRÁVA
Benefiční koncert kytaristy Lubomíra Brabce pomůže hospicům
NOVÉ STRAŠECÍ 1. října 2009 – Světový den hospice a paliativní péče, který
letos připadá na sobotu 10. října 2009, oslaví Nadační fond Umění doprovázet
benefičním koncertem kytaristy Lubomíra Brabce. Výtěžek z koncertu bude
věnován na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek pro lůžkové hospice
v České republice.
V letošním roce je to již popáté, kdy se v mnoha zemích světa na všech kontinentech
uskuteční stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit
informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také získat finanční prostředky pro
jejich činnost . Nikde na světě není tato péče zcela hrazena státem a nikde se tudíž neobejde
bez pomoci dobrovolníků a darů štědrých a obětavých lidí. V roce 2008 se ke Světovému dni
hospice připojilo více jak 211 organizací v 67 zemích na celém světě (bližší informace viz.
www.worldday.org.).
Nadační fond Umění doprovázet, jehož hlavním cílem je podpora hospiců a hospicového
hnutí v ČR, se k oslavám Světového dne hospice a paliativní péče připojí v letošním roce již
potřetí, a to benefičním koncertem kytaristy Lubomíra Brabce. Koncert se koná v sobotu
10. října 2009 od 18,00 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova
57, Praha 5 – Smíchov.
„Vstupné je dobrovolné, všichni jsou srdečně vítáni,“ zve na koncert Hana Haráková,
zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Umění doprovázet. „Výtěžek
z koncertu použijeme na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou
pomáhají zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi. Jsou to např. lineární
dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky nebo polohovací lůžka,“ dodává zakladatelka.
V České republice zemře ročně téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění. Jenom 2 – 3 %
jich však může využít kvalitní hospicovou péči. Dnes v České republice funguje celkem
třináct lůžkových hospiců, které však stále nemohou pokrýt skutečnou potřebu hospicové
péče u nás.
Nadační fond Umění doprovázet byl založen v roce 2006. Jeho hlavním cílem je podpora
hospiců a hospicového hnutí v ČR. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově
vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání
odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení
informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (více na www.umenidoprovazet.cz).
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