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Domácí hospic Jordán zakoupí z daru generátor ozónu 

 

V Táboře dne 10. listopadu 2020 – Finanční dar ve výši 10 tisíc korun získal Domácí hospic 

Jordán v Táboře na nákup generátoru kyslíku. Peníze obdržel od Nadačního fondu Umění 

doprovázet, který pomáhá českým hospicům již patnáctým rokem. Celková částka, kterou 

nadační fond Domácí hospic Jordán podpořil, činí téměř 178 tisíc korun.  

 „V současné době, kdy se potýkáme s omezeními a restriktivními opatřeními ohledně COVID-

19, je pro nás generátor ozónu velmi potřebnou pomůckou, kterou využijeme jak pro mobilní 

paliativní péči, tak i pro půjčovnu kompenzačních pomůcek, terénní odlehčovací služby a  

zázemí našeho hospice,“ říká ředitelka hospice Marie Sovadinová. „Jedná se o přístroj 

s vysokým výkonem ozónu (10 000 mg/h), který nejen dezinfikuje prostředí, ale zároveň 

zbavuje prostor i virů, plísní a nepříjemných pachů,“ vysvětluje ředitelka. „Díky finanční 

pomoci Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme nyní jeden generátor ozónu zakoupit, za 

což jsme moc rádi,“ dodává. 

Domácí hospic Jordán, o.p.s. poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči nevyléčitelně 

nemocným pacientům v jejich domácím prostředí na Táborsku již 10 let. Kromě hospicové 

péče provozuje též odborné sociální poradenství, terénní odlehčovací služby a půjčovnu 

kompenzačních pomůcek (bližší informace na www.hospicjordan.cz). 

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

poskytl českým hospicům přes 5,1 milionu korun. „Snažíme se získávat finanční prostředky 

jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 jsme naši pomoc 

rozšířili i na domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého 

života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími,“ říká zakladatelka fondu Hana Haráková.  

Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje 

Nadační fond Umění doprovázet (www.umenidoprovazet.cz) také projekty zaměřené na 

vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající 

ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních. 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. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 

604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro 

celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro 

řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. Začátkem roku 2018 otevřel 

fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek.  
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