
NADACE "POMOC PRO NEMOC A STÁŘÍ" 
Cílem nadace je podpořit a zlepšit zdravotní a sociální péči o nemocné a staré 

občany, zmírnit dopad, který nemoc má na jejich život, překrýt mezery, jež jsou ve 
zdravotních a sociálních službách, poskytovaných na zakladé zákonů, pomoci rozví|et 
vše, co pomůže zlepšit život nemocných 

Doutéme, že budeme sďiopni pomoci našim nemocným a invalidním spoluobča-
nům v mnoha smérech |ak co do jejich vyšetření a léčení, tak co do usnadnění jejich 
života po dobu nemoci a rekonvalescence Ze|ména se budeme snažit podpořit takový 
systém péče, který se v rozvinutých státech široce uplatní pod hesly "Home Care" 
(domácí péče) a "Quality ot Lite" (kvalita života) 

V nejbližší době chceme ve spolupráci s obvodními orgány Prahy 4 usilovat 
o dosažení těchto cílů: 
1. Pomoci organizovat v Praze 4 pružné fungující zdravotní a sociální péči v rozší-

řené denní době v domové pacienta a to tehdy, když nemocniční péče není možná 
nebo již není nutná,k ale zdravotní stav nemocného speciální pomoc potřebuje 

2. Získat přístroje a zařízení, s jejichž pomocí nemocní mohou dostat lepší a šetrnější 
ošetření a mohou se rychleji a snáze vrátit do běžného života Opatřit pro postižené 
občany nestandardní rehabilitační a kompenzační pomůcky, které optimálně 
vyhovují jejich postižení 

3. Zřídit denní stacionář, kde se budou v denní době léčit nemocní, kteří nemohou 
nebo nemusí ležet v nemocnici, ale kteří denně potřebují několikahodinovou 
intenzivní léčbu, a pro něž je zároveň nutno zařídit odpovídající dopravu, stravo-
vání a pečovatelskou službu 

Naléhavé potřebujeme Vaši pomoc, kterou nam můžete poskytnout několika 
cestami: 

(a) Peněžním darem, který můžete buď odevzdat přímo, nebo poukázat na naše konto" 
u České spořitelny, Praha 4, Nuselská 1, č 350754-048 0800 

(b) Věcným darem, který bud pomůže pacientům přímo, anebo který můžeme prodat 
ve prospěch Nadace na našich bazarech nebo jiným způsobem 

(c) Vaší vlastní dobrovolnou prací 
(d) Vaší publikační, propagační a další činností, napomáhající splnění dílů Nadace 

Každý přispěvatel může určit, na co speciálně chce přispět, anebo může ponechat 
rozhodnutí o využití svého příspěvku navedení Nadace Hospodaření Nadace sledu|e 
Revizní komise, ve vedení Nadace jsou zastoupeni internista, geriatr, ředitelka 
polikliniky, vrchní sestry, právník, pracovnice Obvodního úřadu Prahy 4 a další 
Nadace byla zaregistrována Obvodním úřadem pro Prahu 4 dne 27. 10. 1992 pod 
č. 60 / 92-N a její IČO je 47608161. 

Naše adresa je: 
Nadace Pomoc pro nemoc a staří 
poliklinika Budějovická 
Antala Staška 80 
140 46 Praha 4 
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