SPOLU AŽ DO KONCE
PILOTNÍ PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA PODPORU PÉČE O UMÍRAJÍCÍ V ČR
Nadační fond AVAST založily v roce 2010 rodiny majitelů české společnosti AVAST Software - Jarmila a Pavel
Baudišovi a Milada a Eduard Kučerovi. Rozhodli se dlouhodobě pomáhat potřebným, podporovat neziskový
sektor a zajímavé projekty a nápady v České republice. Ročně darují na různé projekty desítky miliónů korun. Věří,
že když se člověku daří, mohl by se o to podělit s jinými. S jejich záměrem jim svojí prací a zájmem pomáhá 300
zaměstnanců AVASTu.
„Nejtěžší bylo se rozhodnout, jakým směrem naši podporu nejvíce zaměřit. Snažili jsme se najít téma, které je
jinými dárci a společností jako takovou určitým způsobem opomíjené a proto pro nás zajímavé. A nám zároveň
blízké. Brzy jsme se shodli na takovém, se kterým máme i nemalé osobní zkušenosti. Chceme lidem „pomáhat lépe
umírat“. Samozřejmě v rámci našich možností. Toto téma se týká nás všech a všichni se ho trochu bojíme. Je v české
společnosti zatím stále tabu. A proto o něm chceme více mluvit.“
Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady NF AVAST
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Proč považujeme za důležité toto téma podporovat?
●● 78 % lidí by si přálo umřít doma.
●● Konec života a umírání jsou vnímány jako společensky tabuizovaná témata.
Jen podle ¼ veřejnosti se o nich ve společnosti dostatečně hovoří.
●● 61% dospělých lidí nikdy s nikým nemluvilo o svých přáních či představách o
tom, jak by o ně mělo být pečováno v posledních chvílích jejich života.
●● 83% lidí si myslí, že s dětmi by měla o umírání mluvit jejich nejbližší rodina.
●● 84% lidí si myslí, že o umírajícího se nejlépe postará jeho rodina v domácím prostředí za pomoci profesionálů.
●● Za největší překážku domácí péče u blízkého pečujícího je považován strach z vlastního
selhání – z fyzicky i psychicky náročné situace nebo např. strach ze ztráty zaměstnání.
●● V České republice zemře ročně 100 tisíc lidí. Jen 20% z nich umírá doma mezi svými blízkými.
Ostatní v nemocnicích a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních (v nemocnicích 58,9%).
Zdroje:
–– Paliativní péče v ČR v roce 2013; Vydala Česká společnost paliativní medicíny
–– Výzkum veřejného mínění Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné II, který v roce 2013 zpracovalo
Hospicové sdružení Cesta domů ve spolupráci s agenturou STEM/MARK

Smyslem programu je objevit a podpořit dobré projekty a nápady, které
budou zaměřené na
–– systémové změny v oblasti péče o umírající (end-of-life care)
–– projekty a akce související s tématem „umírání“ ve vztahu k široké
veřejnosti. Odtabuizování tématu ve společnosti. Osvěta.
–– projekty a akce související s tématem „umírání“ ve vztahu k odborné veřejnosti.
–– komunity a rozvoj systematické společné péče o členy komunity na
konci života (komunitou je myšlena např. obec).
–– studenty/ky lékařských fakult a zdravotnických škol, zvyšování jejich povědomí o
paliativní medicíně a péči o umírající a jejich rodiny a komunikaci s nimi.
–– lékaře ze všech oborů a ostatní zdravotnický personál, vzdělávání a zvyšování jejich
povědomí o paliativní medicíně a péči o umírající a jejich rodiny a komunikaci s nimi.
–– zástupce „pomáhacích profesí,“ vzdělávání a zvyšování jejich povědomí o paliativní medicíně a péči
o umírající a jejich rodiny a komunikaci s nimi.
–– projekty realizované zdravotnickými a jinými subjekty, které se rozhodnou rozšířit
své služby o paliativní péči (end-of-life care) a osvětu v této oblasti.
–– podpora organizace v přechodu na model multidisciplinární týmové péče o klienty na konci života
–– supervizi týmů a pracovníků v zařízeních poskytujících paliativní péči
–– vzdělávání a péči o pracovníky v zařízeních poskytujících paliativní péči
–– rozvoj dlouhodobě udržitelné domácí hospicové péče v regionech, kde tato služba není dosud dostupná
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Kdo může požádat o podporu?
–– neziskové organizace
–– zdravotnická zařízení
–– vzdělávací instituce
–– sociální zařízení
–– místní samosprávy a obce
–– fyzické osoby s dobrým záměrem a nápadem (doplněným o potvrzení spolupráce s min. dvěma
partnery - právnickými subjekty)
–– církevní nadace a církevní právnické osoby evidované podle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích
a náboženských společnostech zaevidované jako církevní účelové zařízení )

V rámci programu nepodporujeme tyto náklady
–– dofinancovávání asistenčních služeb a lůžek v hospicových zařízeních
–– kapacitní a provozní náklady na běžný provoz hospicových a paliativních zařízení
–– investiční a materiálové náklady v hospicových a paliativních zařízeních (provozní, kapacitní, investiční
a materiálové náklady podporujeme v rámci jiných programů)

Informace pro žadatele
První kolo výběru – Představte nám stručně váš záměr a nápad
–– Smyslem prvního kola je získat představu o záměru projektu, realizátorech, partnerech, cílech a přínosu
v souladu se záměrem programu.
–– Vaše projektové záměry zašlete do 23. března 2014 v el. podobě na adresu nadace@avast.com
(do předmětu uveďte: Žádost_Spolu až do konce)
–– Formát: vlastní popis projektu na maximálně 2 strany A4 ve standardním formátování (Arial nebo
Times New Roman, fonty 11, řádkování 1,5)
–– Minimálně požadovaná částka je 100 000 Kč, maximálně 1 000 000 Kč
–– U nově vznikajících služeb musí být žádost doplněna o analýzu skutečných potřeb komunity.
–– Odborná komise vybere do 2. kola žadatele, které požádáme o rozpracování projektu a jeho osobní
prezentaci v dalším kole.

Druhé kolo výběru – Představte nám váš zpracovaný projekt osobně
–– Žadatele vybrané do druhého kola požádáme o rozpracování projektu vč. rozpočtu ( zašleme
doporučenou strukturu ).
–– Žadatele pozveme k nám do Avastu na kávu za účasti odborné hodnotící komise.
–– Žadatelé budou svůj projekt osobně prezentovat. Na prezentaci a následnou diskusi budou mít stanovený
čas, aby byl dostatečný prostor pro otázky a odpovědi.
–– Žadatelé mohou využít formu prezentace dle svého uvážení, k dispozici budou mít potřebnou techniku.
Požadavky na ni budou součástí zpracované žádosti.

3

Priority v hodnocení žádostí
Hodnotícími kritérii předkládaných projektů jsou zejména realizovatelné a udržitelné systémové změny v oblasti
paliativní péče, dobrý nápad jako inspirace pro jiné, otevření diskuse o tématu „umírání“ ve společnosti, originalita,
aplikovatelnost, efektivita využití finanční podpory a dále přínos projektu pro českou společnost.

Kdo bude vaše žádosti hodnotit?
–– Členky správní rady NF AVAST
–– Zástupce zaměstnanců společnosti AVAST Software, a.s.
–– Odborníci v oblasti paliativní péče, sociálních a zdravotnických služeb
–– Člověk se zkušeností doprovázejícího

Nový rok 2014

Vyhlášení programu

23. března 2014

Uzávěrka 1. kola a příjem projektových záměrů

10. dubna 2014

Zveřejnění výsledků 1. kola a pozvání finalistů do 2. kola

15. května 2014

Uzávěrka pro zaslání rozpracovaných projektů

Květen 2014

Osobní prezentace

Květen 2014

Zveřejnění vítězných projektů

Květen 2014 – září 2015

Realizace projektu

Prosinec 2015

Závěrečná zpráva a vyúčtování nadačního příspěvku

Bližší informace vám ráda poskytne
Martina Břeňová
Tel. +420 605 939 300
Email: brenova@avast.com
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