Jak se stát členem ?

Kontakty

TŘI, o. p. s.

Stačí si zvolit částku, kterou byste chtěli měsíčně přispívat a poslat nám vyplněnou přihlášku.
Elektronická přihláška je k dispozici na našich webových stránkách. V případě zájmu Vám ji můžeme také
zaslat poštou (kontaktujte nás prosím na tel. čísle:
317 700 830 nebo prostřednictvím e-mailu: os-tri@
centrum-cercany.cz).

“

TŘI, o. p. s.

Moje sestra strávila několik posledních dní svého
života v Hospici Dobrého Pastýře. Těch několik dní
jsem měl příležitost nahlédnout do každodenního
života hospice. Viděl jsem vysoce odborný přístup,
velkou obětavost, hodně empatie. Poznal jsem, že
důstojnost lidského života i v jeho poslední fázi, často
v situaci bezmoci a utrpení, není v prostředí Hospice

Hospic Dobrého Pastýře
Sokolská 584
257 22 Čerčany
www.hospic-cercany.cz

tel: 317 777 381
e-mail: tri@centrum-cercany.cz

Dobrého Pastýře prázdným pojmem. Tato osobní zkušenost mne výrazně motivuje k tomu, abych se i já
přičinil, aby se smysl hospicového hnutí a jeho hodnoty stále více dostávaly do našeho povědomí.

Josef Šelepa
ředitel společnosti TTC MARCONI,
člen Kruhu přátel hospice

KRUH PŘÁTEL HOSPICE

www.facebook.com/hospic.cercany
Chcete-li podpořit hospic, pošlete SMS ve tvaru:

DMS HOSPICCERCANY
na tel. číslo: 87 777
Cena dárcovské SMS je 30 Kč.
Hospic získá 28,50 Kč.
Děkujeme!

O Kruhu přátel

KONTAKTY

KRUH PŘÁTEL HOSPICE JE
SPOLEČENSTVÍ LIDÍ, KTERÝM
NENÍ LHOSTEJNÉ, JAK KONČÍ
NAŠE ŽIVOTY A ŽIVOTY
NAŠICH BLÍZKÝCH A SNAŽÍ
SE TUTO SITUACI ZMĚNIT.

Co získáte členstvím?
pozvánky na setkání
a kulturní akce
potvrzení o daru na provoz
hospice pro odpočet ze
základu daně na konci roku
pravidelné informace o dění
v hospici

F

ungování Hospice Dobrého Pastýře jako nestátního zařízejí je existenčně závislé na platbách od
zdravotních pojišťoven, na nesystémových příjmech
z grantů a dotací od ministerstev, měst a obcí, nadačních fondů a také na darech od fyzických a právnických osob.

možnost využívat naši
knihovnu beletrie a odborné
literatury
slevu na vybrané vzdělávací
akce pořádané naším
sdružením

Na provoz 1 lůžka potřebujeme denně získat 2600 Kč.
Výše zmíněné platby pokryjí asi 80 % našich nákladů,
zbývajícíh 500 Kč na lůžko a den musíme zajistit ze
soukromých zdrojů.

samolepku člena kruhu,
malý dárek
zveřejnění jména ve výroční
zprávě a na našich webových
stránkách

I proto jsme se rozhodli založit Kruh přátel hospice.
Jeho členové nám pomáhají zvýšovat plynulost financování a tím přispívají i ke zvyšování kvality našich
služeb a vytvářejí lepší podmínky pro pacienty.
Členem Kruhu přátel hospice se může stát každá
fyzická či právnická osoba, která chce a může Hospic
Dobrého Pastýře pravidelně finančně podporovat
určitou finanční částkou. Členstvím v Kruhu přátel
pomůžete zlepšit podmínky umírajících v České
republice.

LŮŽKOVÝ
HOSPIC

dobrý pocit, že pomáháte
měnit věci k lepšímu

Pokud si přejete podpořit provoz Hospice Dobrého Pastýře, můžete poslat
peníze na náš provozní účet vedený u České spořitelny č. 530530359/0800.

