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Vaše příspěvky jsou pro realizaci projektu velmi důležité. 
Díky Vám je možné pomáhat zlepšovat zdravotní péči 
v Indii. Podpořit nás můžete následujícími způsoby:

  Finanční příspěvek: nepravidelný nebo pravidelný 
formou trvalého platebního příkazu.

  Korunový účet: Fio banka, 2100780904/2010, 
variabilní symbol: datum narození (DDMMRRRR) 
z důvodu identifikace plateb.

  Eurový účet: 2100780912/2010,  
IBAN CZ0420100000002100780912,  
BIC kód: FIOBCZPPXXX,  
variabilní symbol: datum narození (DDMMRRRR)  
z důvodu identifikace plateb.

  V případě, že si přejete obdržet dohodu o daru 
pro své daňové přiznání, vyplňte prosím prohlášení 
přispěvatele.

OCEŇUJEME KAŽDOU PODPORU, KTERÁ POMŮŽE 
ZLEPŠIT ZDRAVÍ NEBO ZÁCHRÁNIT ŽIVOT



Účelem Nadačního fondu je shromažďování finančních 
prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při 
podpoře iniciativ a aktivit přispívajících ke zvýšení kvality 
a  zlepšení dostupnosti zdravotní péče poskytované 
v Indii. Finanční podpora umožňuje rozvíjet: 

FOND LÉČEBNÉ PÉČE
  výstavba a vybavení zdravotnických zařízení
  podpora nemocnice Sri Swami Madhavananda 

Austria Hospital, Jadan, Pali, Rádžasthán, Indie
  léčba sociálně znevýhodněných a dobrovolníků

FOND ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
  výstavba a vybavení zařízení pro vzdělávání  

pracovníků ve zdravotnictví
  vzdělávání sester a lékařů
  zakoupení pomůcek pro vzdělávání
  podpora hygienické a zdravotní výchovy  

obyvatel Rádžasthánu

Rozvoj zdravotnických zařízení
Cílem je podporovat výstavbu a  vybavení zdravotnických 
zařízení v regionu tak, aby kvalita poskytované péče odpoví-
dala současným standardům a aby byla zdravotní péče do-
stupná. Tato podpora pro místní komunitu přinese zlepšení 
zdraví a záchranu lidských životů.

Ošetření pro znevýhodněné
Našim cílem je nabídnout zdravotní péči v  daném regio-
nu všem potřebným. V  Indii je poskytována léčebná péče 
ve  státních a  soukromých nemocnicích. Státní nemocnice 
jsou často nedostupné a  jen nejchudší lidé zde mají léčbu 
zadarmo. Naším cílem je nabídnout kvalitní zdravotní péči 
všem, kteří ji potřebují. 

Vzdělávací centrum
Cílem je podporovat výstavbu a vybavení vzdělávacích zaří-
zení. Vzdělávací zařízení umožní nejen získávat nové znalosti 
a  dovednosti, ale budou i  místem pro výměnu zkušeností 
v oblasti lékařství a ošetřovatelství mezi Indií a zeměmi part-
nerů projektu. Významnou součástí vzdělávacího projektu je 
také hygienická a zdravotní výchova obyvatelstva, zejména 
dětí. Vzdělávání bude poskytováno formou kurzů a  semi-
nářů, v  rámci kterých budou předávány teoretické znalos-
ti i praktické zkušenosti z oblasti lékařství a ošetřovatelství, 
a tím bude zajištěno zvýšení kvality celoživotního vzdělávání 
lékařů a sester. 

Lékařská pomoc návštěvníkům Indie
Pobyty v Indii s sebou nesou zvýšené zdravotní riziko a  stav 
lékařské pomoci v  Indii neodpovídá současným standar-
dům. Cílem projektu je pomoc při zajišťování léčebné péče 
návštěvníkům Indie.
  očkování
  léky

Zakladatelka a předsedkyně správní rady:  
MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.


