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Leoš Mareš podpořil hospice
Jednou za rok vždy 29. ledna influenceři na sociálních sítích věnují jednu korunu na
dobrou věc za každého svého sledujícího. Leoš Mareš, zakladatel myšlenky, se letos
rozhodl darovat 869 000 Kč organizaci Fórum mobilních hospiců. Ta sdružuje čtyřicet
mobilních hospiců po celé České republice.

#Dobroden založil a vymyslel Leoš Mareš před pěti lety a následují ho desítky českých
influencerů, kteří menšími či většími částkami podporují organizace, které jsou jim blízké.
Leoš Mareš každý rok zaměří svůj dar na jinou organizaci, letos se rozhodl věnovat za
všechny své sledující fanoušky (869 000) na Instagramu obnos ve stejné výši Fóru
mobilních hospiců.
„Jsme v příjemném šoku a máme obrovskou radost, že se Leoš Mareš rozhodl podpořit
právě péči o umírající a že si vybral mobilní hospice, které provázejí rodiny a nevyléčitelně
nemocné v závěru jejich života doma. Vážíme si finančního obnosu, ale také morální
podpory, kterou tímto hospicové a paliativní péči dal. Moc děkujeme!”, říká k rozhodnutí
Leoše Mareše Monika Marková z Fóra mobilních hospiců. Darované finance Fórum
mobilních hospiců použije k systematické podpoře a rozvoji svých členů, tedy mobilních
hospiců. Cílem Fóra je prosadit, aby v blízké budoucnosti mohlo s podporou kvalitní
paliativní péče dožít v domácím prostředí až desetkrát více Čechů než dnes.
Připojit se k Leošovi Marešovi a podpořit Fórum mobilních hospiců můžete jednoduše tady
nebo podporu poslat přímo některému domácímu hospicu z řad našich členských
organizací.
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Moniku Markovou, monika.markova@mobilnihospice.cz, 604 118 985
Petra Hladíka, petr.hladik@mobilnihospice.cz, 602 730 793
Fórum mobilních hospiců ve zkratce
Mobilní hospice začaly v ČR vznikat na začátku tisíciletí, zprvu bez významné podpory veřejných
rozpočtů a na okraji zájmu státu. To změnil až tlak odborné i laické veřejnosti, který vyústil v letech
2015–2017 do pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče, který na vzorku stovek
pacientů ověřil, že péče poskytovaná mobilními hospici je bezpečná a klinicky i nákladově efektivní. V
současné době je už v ČR množství mobilních hospiců zařazených do systému úhrady (více zde
).
Jejich zastřešující organizací je Fórum mobilních hospiců, které má v současné době 40 členů téměř
ze všech krajů ČR (mimo Liberecký kraj). V roce 2018 členské mobilní hospice doprovodily
posledními dny života celkem 2 249 nevyléčitelně nemocných.

