
BENEfice pro domácí hospicovou péči 
  

Kdo jiný než my může pomoci při péči o nemocné a seniory v našem regionu?  

 

Studenti Gymnázia Benešov pořádají benefiční koncert na podporu domácí hospicové péče.  

26. února od 18:30 se v aule benešovského gymnázia uskuteční koncert pěveckých sborů 

Gymnázia Benešov, pěveckého sboru ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově, pěveckého sboru Dobromysel 

ZUŠ J. Suka Benešov, pěveckého sboru UNISONA ZUŠ J. Suka Benešov, dalšími účinkujícími 

jsou hudební skupina AGNATHA a hudební  uskupení zpěváků a flétnistů MUSICA DIVERSATA.  

Mladí lidé chtějí společnými silami přispět k rozvoji domácí péče o těžce nemocné a umírající. 

Jedna z organizátorek koncertu, Radka Hrejzková, studentka kvinty, shrnula důvody, proč si vybrali 

právě hospicovou péči jednoduchými slovy: “My ještě můžeme, oni už ne, tak kdo jiný by měl 

pomoci.” Výtěžek koncertu bude použitý na podporu domácí hospicové péče organizace RUAH 

o.p.s. v Benešově. Její ředitelka Marta Vacková ke koncertu uvedla: “Nesmírně si vážíme především 

mladých lidí, kteří jsou ochotní dělat i něco, co nemusí, a není jim lhostejné, co se děje s jejich 

sousedy. Myslím si, že se od nich my dospělí máme stále co učit.” 

 

Benefice probíhá za podpory organizace Člověk v tísni, o.p.s. Jeden svět na školách – projektu 

“Kdo jiný?”, který se zaměřuje na podporu občanské angažovanosti právě u studentů. Učí mladé 

lidi všímavosti ke svému okolí a aktivnímu ovlivňování společnosti. Projekt je podporován fondy 

EU - Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci Středočeského kraje. 

Studenti se spojili s novou neziskovou organizací RUAH, o.p.s., která od roku 2013 poskytuje v 

celém okrese Benešov komplexní domácí péči. Mohou se na ní obrátit lidé v jakékoliv situaci, kdy 

potřebují pomoci s péčí o nemocné, seniory i umírající, o které se starají doma. Během prvního roku 

poskytla služby více než 150 klientům.  

Informace o organizaci najdete na www.ruah-ops.cz. 

Pro vice informací můžete kontaktovat: 

Mgr. Marta Vacková 

ředitelka RUAH o.p.s. 

tel: 773 628 142 

mail: vackova@ruah-ops.cz 
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http://www.ruah-ops.cz/

