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Také my se letos více dezinfikujeme

a chráníme. Pomáhají nám v tom

prostředky od našich dárců.

Děkujeme.

Samozřejmě humor nám nikdo

nezakázal. Naštěstí.

A tak se i pod rouškami

usmíváme:)

Naše kyslíkové koncentrátory jsou hojně

využívané. Máme radost, že slouží.



NÁVŠTĚVA VE ŠKOLE

RECITÁL

POUŤ ZA HOSPIC

V letošním roce jsme museli

odvolat plánované akce jako

např. besedu "Jak pečovat 

o blízkého člověka v domácím

prostředí". Některé akce se ale

povedly. Tento recitál proběhl 

v Muzeu krajky ve Vamberku.

Svými básněmi 

a písněmi pohladili po duši

Hanka a Jindra.

Také Pouť za náš hospic

 ke kostelíku na Vrchní Orlici

se vydařila, i když pršelo.

Teplý čaj v místní hospůdce

pak o to více chutnal. :)

Děti v ZŠ Synkov běhaly pro náš

hospic. Výtěžek z běhu jsme

převzali od paní učitelky a naše

pracovnice připravily

pro děti  povídání a malou ukázku

z práce zdravotních sester.



ÚDRŽBA 
V HOSPICI

ŠITÍ VZPOMÍNEK

Když nemůžeme pořádat akce,

věnujeme se údržbě hospicových

prostor. 

I ženy se dovedou postavit 

k technickým záležitostem čelem. 

Pro naše pozůstalé nabízíme

ušití vzpomínkového

předmětu na jejich blízké

v podobě polštářku nebo

medvídka.

Společnost Škoda Auto a.s.

nám věnovala nový

automobil. Takovým vozem se

nám dobře jezdí k pacientům.

Moc děkujeme!

ČERVENÁ
KRASAVICE



A JEŠTĚ NA ZÁVĚR

V listopadu vždy pořádáme

setkání pro pozůstalé 

a vzpomínáme na všechny

zesnulé. 

Letos jsme se nemohli sejít

osobně, a tak jsme se spojili

alespoň virtuálně. 

V hospici jsme zapálili svíčku 

za každého pacienta, 

kterého jsme v uplynulém 

roce pomáhali doprovázet.

Děkujeme  Vám  všem,  

kteří  podporujete  domácí

hospicovou  péči  v  našem

regionu.

 Bez  Vás  bychom  naši

službu  nemohli

poskytovat.

Novinky vydal Domácí hospic Setkání, Rychnov nad Kněžnou, podzim 2020

Těmito básničkami a obrázky

obdarováváme naše pacienty a

jejich rodiny. 

Jsou to pro ně slova

povzbuzení v těžkých chvílích.

 POEZIE OD HANKY

 VZPOMÍNKA 




