PORADENSTVÍ
PRO TĚŽCE
NEMOCNÉ,
JEJICH RODINY
A BLÍZKÉ
Dozvěděli jste se, že nemoc
vašeho blízkého člověka již
není léčitelná a potřebuje
paliativní, úlevnou léčbu?
Uvažujete o hospici
a nevíte přesně co očekávat?
Rádi byste se postarali
o svého blízkého doma
a nejste si jisti,
zda to zvládnete?
Již pečujete o vašeho
nemocného blízkého
a potřebujete se poradit,
co dál?
K DISPOZICI JE VÁM:

604 414 346
e-mail: poradna@umenidoprovazet.cz
poradenská linka:

Kancelář – poradna: Havlíčkova 1055, Nové Strašecí 271 01

Úřední hodiny:
PO 8.00–12.00
ST 14.00–18.00
PÁ 8.00–12.00

TERMÍN OSOBNÍ KONZULTACE JE TŘEBA VŽDY DOMLUVIT
NA UVEDENÉ TELEFONNÍ LINCE.

Poskytneme vám:
– informace o hospicové a paliativní péči, službách lůžkových a domácích
hospiců, možnostech přijetí, kontakty na hospice ve vašem regionu,
– podporu v situaci, kdy je někdo z vašich blízkých nevyléčitelně nemocný
a vy potřebujete sdílet svou pomoc, starost, úzkost,
– jsme k dispozici všem: nemocným, jejich rodinám, pečujícím i profesionálům
v sociálních a zdravotních službách, pracovníkům obcí a státní správy,
– pomůžeme vám se zorientovat ve službách pro terminálně nemocné:
v možnostech terénních služeb pro péči doma, v pobytových službách,
v oblasti sociálních dávek a příspěvků, kontaktech na půjčovny
kompenzačních pomůcek a na psychologickou a duchovní pomoc.

Poradenství je poskytováno zdarma a anonymně uživatelům
z celé České republiky.
Poradenství poskytuje Nadační fond Umění doprovázet, který již deset let patří mezi významné podporovatele hospiců a paliativní péče v České republice. 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.
Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden
z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců.

Pošli dárcovskou SMS ve tvaru

DMS PROHOSPICE 30
DMS PROHOSPICE 60
DMS PROHOSPICE 90
na telefonní číslo 87

777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, NF Umění doprovázet obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.
Více informací na www.darcovskasms.cz.

Podpořit nás můžete také finančním příspěvkem na účet
0397915339/0800.
Děkujeme za vaši pomoc!

www.umenidoprovazet.cz

