Kontakty
Sídlo nadačního fondu
Rabasova 730
271 01 Nové Strašecí
Kancelář
Havlíčkova 1155
271 01 Nové Strašecí
Telefon:
+420 313 572 669
+420 739 227 306
E-mail:
info@umenidoprovazet.cz

Poradenská linka
+420 604 414 346
E-mail:
poradna@umenidoprovazet.cz
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Havlíčkova 1155, Nové Strašecí
Telefon:
+420 605 071 663
Podpořit nás můžete finančním příspěvkem
na účet
0397915339/0800
Děkujeme za vaši pomoc!

www.umenidoprovazet.cz

Nadační fond
Umění doprovázet
Podporujeme hospice
a paliativní péči v ČR

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a jeho hlavním posláním je podpora
lůžkových a domácích hospiců v ČR. Jsme členy
Asociace nadačních fondů Fóra dárců a nositelem
„Známky kvality“ udělené Fórem dárců.

Základní program fondu
lůžkové a domácí hospice z celé ČR
v průběžném grantovém programu
 získáváme finanční a materiální prostředky pro hospice
s cílem maximálně zmírnit utrpení umírajících
 zlepšujeme podmínky pro důstojný konec života
 informujeme pečující rodiny a veřejnost o možnostech
péče
 půjčujeme kompenzační pomůcky

Toaletní vozíky

Polohovací lůžko

 podporujeme

Kyslíkový koncentrátor

Invalidní vozík

Lineární dákovač léků

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Pro zajištění maximálního možného komfortu a kvality života jsou pro nemocného i jeho pečující důležité
kompenzační pomůcky. Pomáhají při předcházení různých komplikací, jako jsou proleženiny, dušnost, bolest
a zároveň přispívají ke zvýšení samostatnosti pacienta.
K zapůjčení nabízíme například polohovací lůžka, antidekubitní matrace, kyslíkové koncentrátory, toaletní vozíky,
invalidní vozíky, chodítka a další. Poradenské služby poskytujeme zcela zdarma, za zapůjčení pomůcky účtujeme minimální poplatek, který pokrývá režijní náklady na

pomůcku (při zapůjčení složíte zálohu, která vám bude
po vrácení nepoškozené a udržované pomůcky vyplacena zpět).
Pomůcku je možné objednat pouze telefonicky na
čísle 605 071 663. Po domluvě je možné pomůcku vyzvednout na adrese Havlíčkova 1155, Nové Strašecí, v případě potřeby vám pomůcku dovezeme.
Aktuální přehled pomůcek, podmínky a ceník půjčovného naleznete na našich webových stránkách www.
umenidoprovazet.cz.

Poradenská linka pro těžce nemocné,
jejich rodiny a blízké
Poradna poskytuje informace o dostupnosti hospicové
paliativní péče v místě bydliště klienta, podmínkách pro
péči o rodinného příslušníka doma, možnosti zapůjčení
zdravotních a kompenzačních pomůcek, sociálních dávkách a příspěvcích.
Poradenské služby jsou k dispozici nemocným a jejich blízkým, pečujícím i profesionálům, pracovníkům
obcí a státní správy. Poradenství je poskytováno zdarma
a anonymně klientům z celé ČR.
Klient může kontaktovat pracovníky poradny na mobilním telefonu 604 414 346 nebo pomocí elektronické
pošty poradna@umenidoprovazet.cz.

