
PORADENSTVÍ 
PRO T!"CE 
NEMOCNÉ, 
JEJICH RODINY 
A BLÍZKÉ
Dozv!d!li jste se, "e nemoc 
va#eho blízkého $lov!ka ji" 
není lé$itelná a pot%ebuje 
paliativní, úlevnou lé$bu?

Uva"ujete o hospici  
a nevíte p%esn! co o$ekávat?

Rádi byste se postarali 
o svého blízkého doma 
a nejste si jisti, 
zda to zvládnete?

Ji" pe$ujete o va#eho 
nemocného blízkého 
a pot%ebujete se poradit, 
co dál?

K DISPOZICI JE VÁM: 

poradenská linka: 604 414 346
e-mail: poradna@umenidoprovazet.cz
Kancelá! – poradna: Havlí"kova 1055, Nové Stra#ecí 271 01

Ú!ední hodiny:

PO 8.00–12.00

ST 14.00–18.00

PÁ 8.00–12.00 

TERMÍN OSOBNÍ KONZULTACE JE T&EBA V'DY DOMLUVIT 
NA UVEDENÉ TELEFONNÍ LINCE.



Poradenství poskytuje Nada$ní fond Um!ní doprovázet, kter$ ji% deset let pat!í mezi v$znam-
né podporovatele hospic& a paliativní pé"e v 'eské republice. Krom( finan"ní a materiální po-
moci stávajících a nov( vznikajících hospic& podporuje nada"ní fond také projekty zam(!ené 
na vzd(lávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní pé"e a projekty p!ispívající 
ke zlep#ení informovanosti ve!ejnosti o t(chto za!ízeních.  
Od roku 2009 je "lenem Asociace nada"ních fond& Fóra dárc&, v roce 2012 získal jako jeden 
z prvních nada"ních fond& v 'R „Známku kvality“ ud(lenou Fórem dárc&. 

Poskytneme vám:

–   informace o hospicové a paliativní pé"i, slu%bách l&%kov$ch a domácích 
hospic&, mo%nostech p!ijetí, kontakty na hospice ve va#em regionu,

–   podporu v situaci, kdy je n(kdo z va#ich blízk$ch nevylé"iteln( nemocn$  
a vy pot!ebujete sdílet svou pomoc, starost, úzkost,

–   jsme k dispozici v#em: nemocn$m, jejich rodinám, pe"ujícím i profesionál&m 
v sociálních a zdravotních slu%bách, pracovník&m obcí a státní správy,

–   pom&%eme vám se zorientovat ve slu%bách pro termináln( nemocné: 
v mo%nostech terénních slu%eb pro pé"i doma, v pobytov$ch slu%bách, 
v oblasti sociálních dávek a p!ísp(vk&, kontaktech na p&j"ovny 
kompenza"ních pom&cek a na psychologickou a duchovní pomoc.

Poradenství je poskytováno zdarma a anonymn! u"ivatel(m 
z celé )eské republiky.

Podpo%it nás m("ete také finan$ním p%ísp!vkem na ú$et 
0397915339/0800.

D!kujeme za va#i pomoc!

www.umenidoprovazet.cz

Po#li dárcovskou SMS ve tvaru

DMS PROHOSPICE 30
DMS PROHOSPICE 60
DMS PROHOSPICE 90
na telefonní "íslo 87 777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 K", NF Um(ní doprovázet obdr%í 29 nebo 59 nebo 89 K".
Více informací na www.darcovskasms.cz.


