
SPOLU AŽ DO KONCE
3. ročník programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za 
velmi důležité a v české společnosti stále spíše tabuizované. V roce 2013 jsme zahájili grantový 
program Spolu až do konce zaměřený na péči o umírající v České republice a přístup společnosti 
k umírání jako takovému.

V prvních dvou letech jsme podpořili řadu projektů, které iniciují systémové a strategické změny, 
rozvoj nových služeb poskytujících péči o umírající v regionech a investovali jsme do rozvoje fund-
raisingu a soběstačnosti ve třetině hospiců v ČR. Za další logický krok považujeme rozvoj palia-
tivní péče v nemocnicích.

V České republice, podobně jako v ostatních evropských zemích, umírá v nemocnicích a léčebnách 
většina lidí. V roce 2014 to bylo zhruba 70 procent všech zesnulých. Přístup k paliativní péči v 
nemocnicích je tedy zcela zásadní, přesto u nás v naprosté většině zdravotnických zařízení není 
dostupný. V letošním ročníku programu SPOLU AŽ DO KONCE se snažíme tento fakt změnit.

Cílem letošního ročníku programu je proto podpora rozvoje služeb paliativní péče v rámci 
nemocničního prostředí v České republice.

Kdo může požádat o podporu?

 Zdravotnická zařízení lůžkového typu (nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných)*
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  rozvoj a podpora konziliárních paliativních týmů
 
  podpora lůžkových oddělení paliativní péče v rámci nemocnice

  vzdělávání personálu v paliativní péči

  rozvoj služeb pro pozůstalé

  rozvoj spolupráce nemocnic s poskytovateli paliativní péče v regionu 

  rozvoj a podpora konziliárních paliativních týmů

  

 

*

*

*

*

*

*

 Podle typu a rozsahu projektu doporučujeme žadatelům zvážit, zda neoslovit pro svůj 
projekt „mentora“, který by pomáhal realizačnímu týmu s úspěšným plněním cílů daného 
projektu. Takovým mentorem může být odborník na paliativní péči, ale také zkušený manažer 
nebo lektor, podle toho, na co bude v projektu kladen důraz. Odměny mentorů jsou způso-
bilým výdajem v rozpočtu projektu.

 Organizace mohou žádat o grant do výše 2 000 000 Kč. Celková částka bude vyčer-
pána do 31. 12. 2017. Podpora bude rozdělena do dvou splátek a vyplacena podle míry 
splnění výstupů první části projektu k 20. 11. 2016. Konkrétní výstupy a termíny jejich plnění 
si definují podpořené organizace samy v rámci harmonogramu projektu v elektronické žádos-
ti.

  

Podporujeme například tyto druhy nákladů

• poplatky za specializační vzdělávaní a kurzy na témata paliativní péče

• mzdové náklady pracovníků v paliativní péči

• odměny pro supervizory, mentory

• cestovní náklady na konference, stáže v regionálních hospicích 
 (a také stáže hospicového personálu v nemocnici)

• stáže vybraných pracovníků na odděleních paliativní péče v zahraničních nemocnicích

• vybavení a rekonstrukce zázemí pro paliativní tým

• administrativní podpora paliativního týmu

• informační materiály pro pacienty, rodiny a personál nemocnice

• práce managementu nemocnice na přípravě paliativního programu
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*
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*

Příklady aktivit, které mohou být v programu podpořeny



 

PhDr. Martin Loučka, Ph.D., 
Centrum paliativní péče je nezisková organizace, jejímž cílem je syste- 
matické rozvíjení skrze výzkum, výuku a osvětovou činnost. 
www.paliativnicentrum.cz

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., 
Česká společnost paliativní medicíny při ČLS JEP
www.paliativnimedicina.cz

 

Odborní garanti programu

První kolo výběru – Zašlete elektronickou žádost

• Smyslem prvního kola je získat představu o žadateli,  aktuálním stavu paliativní péče v  
 nemocnici, záměru, realizátorech a financování. 

• Vaše projektové záměry zašlete do 22. května 2015. Žádost vyplňte pouze elektro-   
 nicky v grantovém systému NF AVAST - Flexi Grant ZDE.
 
• Maximální výše nadačního příspěvku je 2 000 000 Kč.

Druhé kolo výběru – Představte nám váš zpracovaný projekt osobně 

• Žadatelům vybraným do druhého kola zašleme doplňující otázky a pozveme je ve   
 dnech 21. a 22. června 2016 k osobnímu setkání v Avastu.

• Toho se zúčastní odborní hodnotitelé, správní rada NF AVAST, osoby odpovědné za   
 realizaci projektu a zástupce vedení nemocnice. 

• Cílem setkání v Avastu je vytvořit příležitost pro osobní setkání a diskuzi žadatelů s   
 odbornou komisí a zástupci NF AVAST. A samozřejmě také vybrat finální seznam   
 projektů, které budou podpořeny.
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Jak poslat žádost o podporu?

Časový harmonogram 
(aktuální informace na nadacnifond.avast.cz/spolu)

5.5. 2016

22.5. 2016

6.6. 2016

21. - 22.6. 2016

do 30.6. 2016

seminář pro žadatele o grant (Praha)
registrujte se prosím na emailu spoluazdokonce@paliativnicentrum.cz

uzávěrka grantových žádostí

vyhlášení výsledků prvního kola
úspěšní žadatelé budou kontaktováni s doplňujícími dotazy k prokektům

setkání s žadateli postupujícími do druhého kola
rozhodnutí správní rady NF AVAST o finálním seznamu podpořených organizací

vyhlášení podpořených projektů

https://avastfoundation.flexigrant.com
www.nadacnifond.avast.cz/spolu


 

Martin Loučka, Centrum paliativní péče
Tel. +420 605 376 107; Email: m.loucka@paliativnicentrum.cz

Martina Břeňová, Nadační fond AVAST
Tel. +420 605 939 300; Email: brenova@avast.com

Registrace na seminář pro žadatele o grant 5.5.2016
Email: spoluazdokonce@paliativnicentrum.cz

Podpora grantového systému Flexi Grant
https://avastfoundation.flexigrant.com/
Email: granty@avast.com

Aktuální informace na webových stránkách:
paliativnicentrum.cz
nadacnifond.avast.cz

Kontaktní osoby programu

www.paliativnicentrum.cz
www.nadacnifond.avast.cz
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