Možnosti podpory pacientů Hospice Anežky České v Červeném Kostelci
Vážení přátelé,
často slýcháme, že jsou naši nemocní i rodinní příslušníci s hospicovou péčí v našem zařízení velmi
spokojeni. Těší nás, že se za dobu 19 let, co existuje první český hospic – Hospici Anežky České,
podařilo přiblížit způsob péče skutečným potřebám těžce nemocných a umírajících a vytvořit
pro ně komplexní péči. Cesta ke změně sice vedla a stále vede přes mnohé problémy, ale pokud
máme hodnotit, tak při pohledu zpět vidíme, že jdeme správným směrem. Usilujeme o dostupnou
službu ve vysoké kvalitě a o její rozvoj. K tomu je zapotřebí především disponovat zkušeným
odborným a laskavým personálem, který se nám daří vytvářet, ale také dostatkem finančních
prostředků na provoz. Naše vděčnost v tomto smyslu patří vám, kteří rozumíte potřebám
nemocných často na základě vlastní zkušenosti nebo někoho blízkého, a kteří nás ve službě velmi
obětavě i dlouhodobě podporujete. Hospicová péče v našem zařízení je naše společné dílo a my
vám za podporu velmi děkujeme.
Proč podpořit Hospic Anežky České?
Provoz hospice je pouze z části hrazen zdravotními pojišťovnami. Svými dotacemi přispívají také
stát, města a obce. Část nákladů hradí sami klienti. To všechno dohromady však stále nestačí pokrýt
všechny potřebné náklady. Proto jsme závislí na finančních příspěvcích od firem a jednotlivců.
Děkujeme za pochopení našeho úsilí a věříme, že podle svých možností budete hledat způsob pomoci.
Každý dar, byť jen malý, má velký význam.
Všem dárcům a podporovatelům srdečně děkujeme!
Zde uvádíme přehled několika možností, jak můžete naše klienty podpořit.
Pravidelná finanční podpora – zajistí nám jistější přísun finančních prostředků.
Trvalým bankovním příkazem
Trvalý příkaz je možné zřídit přímo v bance k Vašemu účtu nebo prostřednictvím
elektronického bankovnictví.
SIPO
Tato služba je nejvýhodnější pro ty, kteří již službu SIPO využívají. V tomto případě
nám stačí zaslat poštou nebo e-mailem (ne telefonicky) Vaši adresu, kontaktní telefon a
především Vaše spojovací číslo (najdete jej na výpisu ze SIPO vpravo v rohu téměř
nahoře) a částku, kterou chcete pravidelně odesílat na účet Hospice Anežky České. Vše
ostatní již zařídíme my. Takto je možné zasílat finanční dar měsíčně, čtvrtletně i
1xročně.
Roční dárcovská SMS
Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru: DMS ROK HOSPICCK na číslo 87777.
Cena 1 DMS činí 30 Kč. Hospic obdrží 28,50 Kč z každé DMS, za 1 rok je to pro
Hospic částka 342,- Kč.

Jednorázová finanční podpora
Složenka
Další možností, jak podpořit Hospic, je zaslat peníze prostřednictvím poštovní poukázky
typu C, kterou dárcům zasíláme s každým bulletinem nebo si můžete složenku vyžádat
emailem nebo telefonicky. Prosím vyplňujte Vaši adresu čitelně.
Bankovní příkaz
Je také možné zaslat finanční příspěvek jednorázovým bankovním příkazem. A to buď
vyplněním příkazu k úhradě na pobočce banky, nebo pomocí internetového bankovnictví.
Elektronická platební tlačítka
Pokud využíváte služeb internetového bankovnictví, nově jsme pro Vás zprovoznili
platební tlačítka na našich webových stránkách www.hospic.cz V tomto případě není
nutné již přepisovat číslo našeho účtu.
Dárcovská SMS
Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru: DMS HOSPICCK číslo 87777. Cena jedné
SMS je 30 korun, naše organizace obdrží 28,50 Kč.
Osobně přímo v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci
Také je možné, zejména pokud bydlíte v okolí, složit finanční dar v hotovosti přímo do
pokladny v Hospici Anežky České, kde získáte také potvrzení. Toto je možné
v pracovních dnech v době 8 – 15 hodin.
1. Účastí na benefičních akcích
Výtěžky beneficí jsou určeny na provoz Hospice. Jednou z benefičních akcí je také soutěž „Šikovné
ruce pro hospic aneb Lidé lidem“. Lidé zasílají své vlastnoručně vyrobené výrobky, které se při
prodejní výstavě na počátku října prodávají, a výtěžek je určen též Hospici. Informace o beneficích
najdete na www.hospic.cz a uveřejňujeme je také v bulletinech.
2. Dobrovolnou prací
Jde zejména o přímou pomoc u klientů, např. četba knih, povzbuzení, drobné nákupy apod. Jedná se
také o pomoc při administrativních pracích, péči o květiny apod. Vše je možné dohodnout
s koordinátorkou dobrovolníků paní Tošovskou (tel.: 491 467 030, tosovska@hospic.cz ).
3. Modlitbou
Duchovní podporu vnímáme jako základ pro pomoc lidem v těžkém zdravotním stavu.
4. Věcným darem
Přijímáme především zdravotní a kompenzační pomůcky. Vše po předchozí dohodě.

Přehled poplatků a skutečná procentuální výše přijatého daru
Kolik dostane Hospic Anežky
Poplatek pro dárce
České z Vašeho daru
Trvalý příkaz
Dle tarifu příslušné banky
100%
SIPO
0,- Kč *
100 % - 3,10 Kč
DMS
0,- Kč
95%
Složenka na České Poště
26,- Kč
100%
osobně
0,- Kč
100%
Jednorázový bankovní
Dle tarifu příslušné banky
příkaz
(až 40,- Kč)
100%
Dle tarifu příslušné banky
platební tlačítka
(zdarma či poplatek až 4,- Kč)
98%
*-pokud již SIPO využíváte, neplatíte za zaslání daru již žádné další poplatky
Název

Neplaťte zbytečně bankám nebo České poště víc než musíte!!!
Naše zařízení dokáže peníze lépe využít ve prospěch těžce nemocných osob!!!
Za ochotu pomoci velmi děkujeme!
Více informací zde
Kontaktní osoba:
Eva Wagenknechtová, wagenknechtova@hospic.cz, tel.: 491 610 330

