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Domácí hospic Křídla získal finanční prostředky na nákup  

kyslíkového koncentrátoru  

 
V Sedlčanech dne 27. června 2022 – Domácí hospic Křídla v Sedlčanech získal finanční 

prostředky na nový kyslíkový koncentrátor, který je velkým pomocníkem zejména pro 

pacienty s dýchacími potížemi. Dar obdržel od Nadačního fondu Umění doprovázet, který 

již šestnáct let patří mezi významné podporovatele českých hospiců. Celková částka, kterou 

nadační fond Domácí hospic Křídla podpořil, činí téměř 120 tisíc korun. 

Jedním z důležitých projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Přístroje a 

zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky 

na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají zlepšit kvalitu 

života pacientů v jeho závěrečné fázi“, říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně 

správní rady nadačního fondu. „Jedná se např. o automatická polohovací lůžka, antidekubitní 

matrace, lineární dávkovače léků, odsávačky, toaletní vozíky, chodítka či výše uvedený 

kyslíkový koncentrátor, který umožňuje pacientům trpícím dušností zůstat doma, ve svém 

známém prostředí, až do konce života“, dodává zakladatelka fondu.  

„Vedle poskytování domácí hospicové péče bychom rádi naše služby rozšířili o půjčovnu 

kompenzačních pomůcek, která na Sedlčansku velmi chybí,“ říká vedoucí hospice Bc. Pavlína 

Oubrechtová. „V současné době množství našich pomůcek pokrývá pouze potřeby hospicové 

péče, ale často se na nás s prosbou o půjčení nějaké pomůcky obracejí i rodiny, které pečují o 

osobu se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocného pacienta či seniora a my jim 

nemůžeme vyhovět,“ vysvětluje vedoucí hospice. „Vždy nás to velice mrzí, a proto se neustále 

snažíme shánět finanční prostředky a doplňovat vybavení našeho mobilního hospice o další 

pomůcky, které jsou našimi klienty nejvíce žádané, což kyslíkový koncentrátor určitě je,“ 

dodává. 

Domácí hospic Křídla v Sedlčanech je pobočkou Diakonie Apoštolské církve. Od září roku 

2018 poskytuje zdravotní i lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich 

rodinám v jejich domácím prostředí na území Sedlčanska (více na www.hospickridla.cz). 

 Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání 

poskytl českým hospicům téměř 5,6 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci 

stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje fond také poradenskou linku pro těžce 

nemocné, jejich rodiny a blízké a půjčovnu kompenzačních pomůcek (více na 

www.umenidoprovazet.cz). 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.  
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Hana Haráková 

předsedkyně SR NF UD 
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