Přihláška do Klubu přátel Hospice Sv. Jiří
7 z 10 lidí umírá ve zdravotnickém zařízení. Domácí prostředí je
místem jen čtvrtiny všech úmrtí v České republice.
POJĎMĚ TO SPOLEČNĚ ZMĚNIT!
Mobilní hospic je odbornou terénní službou,
za nevyléčitelně nemocnými do jejich domovů.

která

Jméno/Firma: _________________

Příjmení/IČ firmy: ______________

Ulice a č. p.: ___________________

Město: _____________ PSČ: _____

Telefon: ______________________

E-mail: _______________________

jezdí

Umírajícím a jejich rodinám je k dispozici lékař, zdravotní sestry, sociální
pracovnice, psycholog, duchovní, poradkyně pro pozůstalé a dobrovolníci.
Hospic Sv. Jiří není financován z veřejného zdravotního pojištění, nemá
uzavřenou smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou, a tak jsou služby
poskytovány díky darům a podpoře kraje, měst, nadací a firem.
Obracíme se na Vás s prosbou o Vaši podporu. Jeden z nejjednodušších
a nejúčinnějších způsobů, jak podpořit služby Hospice Sv. Jiří je

Klub přátel Hospice Sv. Jiří
protože každá rodina potřebuje přátele…
… zvláště když někteří odcházejí

Frekvence přispívání (nehodící se škrtněte)
A)nMěsíčně
B)nRočně
Výše příspěvku (zvolte částku, kterou jste se rozhodli každý měsíc či každoročně přispět)
100 Kč – 200 Kč – 500 Kč – 1.000 Kč
Jiná částka: ____________
Způsob přispívání (nehodící se škrtněte)
A)nTrvalý příkaz na účet č.: 2000653844/2010
B)nHotově v kanceláři Hospice Sv. Jiří

Klub je společenstvím lidí,
kterým
není
lhostejné,
jak končí naše životy a snaží
se tuto situaci změnit.

Mám zájem o zaslání potvrzení o daru pro odečet z daní.

ANO – NE

Mám zájem o zaslání tištěné výroční zprávy na mou adresu.

ANO – NE

Informace
o
výhodách
pro členy Klubu najdete
na stránkách Hospice.

Mám zájem o zasílání novinek z Hospice Sv. Jiří a pozvánek
na hospicové akce na můj e-mail.

ANO – NE

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI DŮVĚRU A PODPORU
Písečná 677/3, 350 02 Cheb
tel.: +420 777 798 506
Číslo účtu: 2000 653 844/2010

fundraising@hospiccheb.cz
Hospic Sv. Jiří
www.hospiccheb.cz

Datum a místo: ____________________

Podpis: ____________________

