TISKOVÁ ZPRÁVA
Domácí hospic Jordán získal potřebné finance
na nákup antidekubitních matrací
V Táboře dne 15. března 2018 – Finanční dar ve výši 29 tisíc korun získal Domácí hospic
Jordán v Táboře na nákup antidekubitních matrací pro těžce nemocné pacienty. Peníze
obdržel od Nadačního fondu Umění doprovázet, který pomáhá českým hospicům již
dvanáctým rokem. Celková částka, kterou nadační fond Domácí hospic Jordán podpořil,
činí téměř 120 tisíc korun.
„Pro naše pracoviště je, kromě poskytování hospicové péče, také velmi důležitou službou
půjčovna kompenzačních pomůcek,“ říká ředitelka hospice Marie Sovadinová. „V loňském
roce se v žebříčku nejčastěji půjčovaných pomůcek umístila na předních místech antidekubitní
matrace s kompresorem. Bohužel, v důsledku častého používání i běžného opotřebení, došlo
vloni k nevratnému poškození 3 matrací a další dvě jsme ze stejných důvodů museli zcela
vyřadit“ vysvětluje situaci paní ředitelka. „Z celkového počtu 9 máme tedy v současnosti
pouze 4 funkční matrace, které jsou neustále v oběhu a nestačí ani zdaleka pokrýt poptávku
klientů. Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť nám
umožní několik antidekubitních matrací zakoupit a zároveň doplnit vybavení půjčovny o tolik
žádané pomůcky,“ dodává.
Domácí hospic Jordán, o.p.s. poskytuje domácí hospicovou péči na Táborsku od roku 2010.
V průběhu svého fungování poskytl své komplexní služby mnoha nevyléčitelně nemocným
pacientům (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám (bližší informace na
www.hospicjordan.cz).
Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání
poskytl českým hospicům více než 4,2 miliony korun. „Snažíme se získávat finanční
prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 jsme naši
pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny
svého života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími,“ říká zakladatelka fondu Hana
Haráková.
Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje
Nadační fond Umění doprovázet (www.umenidoprovazet.cz) 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, kterou v roce 2016 obhájil na další dva roky. Od
roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce
nemocné, jejich rodiny a blízké.
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