
SPOLU AŽ DO KONCE
Pilotní program zaměřený na podporu péče o umírající v ČR



SPOLU AŽ DO KONCE
Pilotní program zaměřený na podporu péče o umírající v ČR

Počet přihlášených projektových záměrů: 100
Postupující do 2. kola a rozpracování projektů: 16 (1 žadatel odstoupil)
Podpořeno: 11 projektů částkou 7 417 200 Kč

Obdrželi jsme projekty zaměřené na nejrůznější cílové skupiny, řešení a témata související 
s oblastí end-of-life care v České Republice. 

Vážíme si času všech, neboť jejich zaslané podněty, záměry a vydefinované reálné potřeby nám 
pomáhají profilovat podobu a priority našeho programu a tím se už nyní prakticky spolupodílejí 
na zlepšení péče o umírající a jejich rodiny v ČR. 

V tomto pilotním ročníku jsme se rozhodli prioritně podpořit projekty zaměřené na systémové 
změny, vzdělávání studentů na vysokých a středních školách a rozvoj nových modelů služeb, 
které mohou být inspirací pro jiné.

Děkujeme všem, kteří nám s rozvojem tohoto programu jakýmkoliv způsobem pomáhají 
a děkujeme všem, kteří se této nelehké práci již mnoho let věnují.

      Nadační fond AVAST

ODBORNÍ HODNOTITELÉ

Po pečlivém zvážení a zmapování oblasti paliativní péče v ČR jsme oslovili odborníky, kteří zastu-
pují nejrůznější cílové skupiny, profese a odbornou veřejnost či mají zkušenosti a praxi 
s doprovázením umírajících. Plně jim důvěřujeme v jejich schopnosti objektivně zhodnotit zaslaný 
projekt a záměr žadatele a posuzovat žádosti s ohledem na priority a cíle našeho programu. 
Děkujeme jim za jejich čas a pomoc s naší snahou podpořit péči o umírající v České Republice.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Pracuji jako onkolog, specialista na paliativní péči v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. 
Zabývám se různými aspekty paliativní medicíny (např. léčba bolesti a dalších symptomů, etika 
rozhodování u pacientů v závěru života) a dále organizací a možnostmi začlenění paliativní péče 
do systému zdravotnictví. Jsem vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny.
Pozn. NF AVAST: MUDr. Ondřej Sláma se nepodílel na hodnocení projektů ČSPM

Jan Dolínek

V posledních více než patnácti letech se účastním (jako člen, lektor, koordinátor, projektový 
manažer, dobrovolník) rozvoje českých neziskových organizací zejména v oblasti sociálních 
služeb, prevence kriminality, volnočasových a komunitních aktivit. Pomáhám jim strategicky 
plánovat, zlepšovat jejich dovednosti a kompetence v oblasti řízení, fundraisingu, public 
relations, dobrovolnictví a v dalších souvisejících oblastech. Ve firemním prostředí nejčastěji 
konzultuji strategická rozhodnutí ve filantropii, firemním dobrovolnictví, ale také v širším kontex-
tu společenské odpovědnosti.

SM. Angelika, SCB - Mgr. et MgA. Ivana Pintířová 
z Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského. 

Po absolvování SZŠ a FF UK obor pedagogika - ošetřovatelství jsem mj. učila na SZŚ v Praze 5 
a také jsem spolupracovala s MUDr. Svatošovou při zakládání a školení pečovatelek pro domácí 
péči.  Na podzim 2005 jsem zahájila tzv. "sabatický" rok, který jsem využila k poznávání činnosti 
našich sester v zahraničí - Rumunsko, Francie a Ruská federace. Zde jsem měla možnost poznat 
místní domácí a hospicovou péči vždy. Byla jsem též členkou týmu sester, který se poslední 
měsíce staral o pana prezidenta Václava Havla. Na podzim loňského roku nám v domácích 
podmínkách zemřela naše maminka. Maminka sama dosloužila doma třem našim starším 
příbuznými a našemu otci.  V kongregaci jsem též pečovala o naše staré sestry, takže jsem se s 
péčí o lidi dozrávající ke konci života setkávala prakticky neustále.

Ing. Mgr. Matěj Lejsal

Pracuji jako ředitel obecně prospěšné společnosti Domov Sue Ryder, jejíž motto je: "Šance pro 
důstojné stáří". Vyučuji na FHS UK, katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických 
organizacích. Zabývám se systémy sociálního zabezpečení, financováním sociálních služeb a 
tématem sociálního podnikání. Jsem členem Rady vlády pro NNO, zapojuji se do práce 
odborných pracovních skupin při MPSV v oblasti péče o seniory, financování sociálních služeb aj. 
Působím jako konzultant pro sociální podnikání v NNO a pro finanční řízení sociálních služeb v 
transformaci.

MUDr. Katarína Vlčková

Jako lékařka domácího hospice Cesta domů v Praze denně doprovázím umírající a jejich rodiny. 
Společně s celým naším multidisciplinárním týmem se snažím vytvářet jim podmínky k důstoj-
nému umírání v  jejich přirozeném prostředí. Ze své praxe vím, že kvalita paliativní péče závisí 
zejména na lidském přístupu celého týmu a na jeho dostupnosti v dostatečném časovém rozsa-
hu - více než na finančně náročných intervencích.
Pozn. NF AVAST: MUDr. Katarína Vlčková se nepodílela na hodnocení projektu Cesty domů

Na finálním rozhodování se podílely též členky správní rady Nadačního fondu AVAST:

Jarmila Baudišová
Milada Kučerová
Libuše Tomolová

Bližší informace vám ráda poskytne:

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



SPOLU AŽ DO KONCE
Projekty, které byly podpořeny v pilotním ročníku v roce 2014

ŽADATEL PROJEKT

PhDr. Martin Loučka /
 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

Česká společnost paliativní medicíny
ČLS JEP (ČSPM)

Dlouhá cesta, z.s.

Tři, o.p.s.

Hospicové občanské sdružení 
Cesta domů

Krajská zdravotní, a.s. / 
Onkologie Masarykovy nemocnice

Česká společnost paliativní medicíny
ČLS JEP (ČSPM)

Most k domovu/Vysoká škola 
zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety

Divadelta

Všeobecná fakultní nemocnice

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.

Centrum paliativní péče

Implementace paliativní medicíny do pregraduální výuky v oboru 
Všeobecné lékařství na lékařských fakultách v ČR

Kurz péče o rodiče po perinatální ztrátě pro zdravotnické pracovníky 
a studenty zdravotních škol

Zajištění domácí hospicové péče pro občany Středočeského kraje
Mobilní hospic Hořovice

Příprava pediatrické paliativní péče poskytovaná v rámci mobilní 
specializované péče

STRATEGIE paliativní péče v ČR (klíčová aktivita 1)
 STANDARDY domácí paliativní péče (klíčová aktivita 2) 

Projekt mobilního hospice zřizovaného nemocnicí (zkušební provoz)

Škola života i smrti: příprava a realizace výuky paliativní péče 
na zdravotnických školách

Divadlo Fórum – Tichá noc

ODDICUS: Prospektivní observační projekt u pacientů, kteří zemřeli 
v terciárním zdravotnickém zařízení

Centrum vzdělání Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s.

Podporujeme vznik a vybudování centra, které bude první institucí tohoto typu v ČR a jednou 
z mála v regionu střední a východní Evropy. Mělo by se stát platformou pro všechny, 

kteří se snaží zlepšovat a rozvíjet péči o umírající a samotné téma "umírání" v ČR. 

Podpora výuky paliativní medicíny v rámci studia na lékařských fakultách.

Dlouhá cesta dlouhodobě pomáhá lidem, kterým zemřelo dítě. Jejich sdílená zkušenost
může být zásadní a přínosná pro studenty a odborný zdravotnický personál především 

v komunikaci s rodiči.

Lůžkový hospic v Čerčanech díky podpoře založí domácí hospic na Hořovicku, kde systema- 
tická mobilní hospicová péce není. Model lůžkového hospice s mobilním paliativním týmem 

je ideální variantou, jak muže pokrytí hospicovou službou v regionu vypadat.

Dětská paliativní péče v ČR je zatím stále na začátku. Považujeme za důležité tuto 
nejcitlivější a velmi důležitou součást paliativní péče pomoci rozvinout a podpořit. 

Jednou z nejdůležitějších cílových skupin programu jsou zdravotníci. Rozhodli jsme se 
podpořit dlouhodobou snahu MUDr. Jany Dušánkové z Onkologie MN o vytvoření mobilní 

paliativní péče jako běžné součásti nemocničních služeb.

ČSPM se snaží dlouhodobe prosazovat systémové změny v oblasti paliativní péče v CR. 
Projekt umožní sdílení a otevření diskuze s řadou dalších odborníků, kteří budou mj. společně 

pracovat na metodických a strategických materiálech.

Díky dlouhodobé spolupráci hospice s Vysokou školou zdravotnictva vznikne výukový 
materiál pro studenty středních zdravotnických škol. 

Divadelní spolek a sdružení Divadelta dlouhodobě využívá metodu divadlo-forum k otevírání 
nejrůznějších témat mezi dětmi na základních a středních školách. Nyní se zaměří 

i na důležité téma - smrt a umírání jako přirozená součást našich životů.

Výzkumný projekt realizovaný s podporou velké nemocnice. Díky němu bude možné získat 
zajímavé zpětné vazby a podněty pro zlepšení paliativní péče v nemocnicích 

a dalších zdravotnických zařízeních.

Hospic Ondrášek patří mezi kvalitní hospice po profesionální a lidské stránce. 
Jejich zkušenosti budou velkým přínosem pro ostatní poskytovatele paliativní péče i další 

cílové skupiny.

POPIS PROJEKTU
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