
SPOLU AŽ DO KONCE
Druhý ročník programu zaměřený na podporu péče o umírající v ČR



 Letošní ročník jsme soustředili na dvě prioritní témata. Zaprvé na rozvoj 
regionální spolupráce mezi organizacemi zaměřený na sdílenou péči o pacienta a 
jeho rodinu.  Důležitou součástí těchto partnerství jsou domácí a lůžkové hospice. 
I díky zkušenostem ze zahraničí jsme si vědomi, že hospice budou vždy potřebovat 
podporu komunity a soukromých dárců. Rozhodli jsme se proto investovat do roz-
voje jejich fundraisingu a tím podpořit jejich dlouhodobou soběstačnost.

I. Podpora svébytnosti
 
 Smyslem téměř dvouletého programu je rozvíjet, objevovat, prakticky testo-
vat a sdílet způsoby financování domácích a lůžkových hospiců v ČR s cílem dosáh-
nout jejich soběstačnosti. 
Do konce roku 2016 postupně investujeme 19 milionů korun do rozvoje fundraisin-
gu třetiny hospiců v ČR. Kromě finanční podpory na strategický rozvoj fundraisingu 
a kapacity nabídneme hospicům fundraisingové vzdělávání, konzultační podporu a 
příležitost ke sdílení a realizaci nových společných nápadů.

Odborný garant a realizátor programu: České centrum fundraisingu
Počet žadatelů: 23
Počet postupujících do 2. kola k osobnímu setkání v Avastu: 16
Podpořeno: 10 hospiců 

 
 

 

 
 

Domácí hospic Jordán    Jihočeský

Domácí hospic Duha Hořice   Královehradecký

Domácí hospic Setkání   Královehradecký

Hospic sv. Alžběty    Jihomoravský 

Hospic sv. Jana N. Neumanna  Jihočeský

Domácí hospic Vysočina   Vysočina

Hospic Sv. Jiří     Karlovarský

Hospic Sv. Štěpána    Ústecký

Oblastní charita Hradec Králové   Královehradecký

Sdílení o.p.s.     Vysočina



II. Podpora vzájemnosti

 Tato část programu je zaměřena na aktivní a systémovou spolupráci institucí 
a organizací v regionech, které jsou nebo by mohly být součástí sdílené péče o 
umírající a jejich rodiny. Chceme v rámci programu iniciovat a podporovat možná 
řešení a pilotní modely, které budou inspirací pro ostatní a využitelné v dalších 
regionech.
 
Počet žadatelů: 23
Počet postupujících do 2. kola k osobnímu setkání v Avastu: 11
Podpořeno: 7 projektů celkovou částkou 6 932 700 Kč

 
 

 

 
 

Podpora  spolupráce  a koordinace domácích hospiců v rámci pilotního projek-
tu Mobilní specializované paliativní péče. 
Lidé v ČR nemají dosud možnost hradit domácí paliativní péči ze svého pojištění. 
ČSPM  spolu s 8 domácími hospici a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v 
současné době realizují pilotní projekt , který má prokázat nezbytnost finan-
cování péče na konci života ze strany pojišťoven. Z prostředků VZP bude v rámci 
pilotního projektu hrazena pouze přímá zdravotní péče, léky a zdravotnický ma-
teriál.  Z podpory NF Avast bude hrazena koordinace projektu, podpora a spo-
lupráce domácích hospiců-účastníků pilotního projektu, sběr klíčových dat a 
propagace projektu a jeho výstupů. 

Česká společnost paliativní medicíny

Domácí hospic Vysočina

Proces integrace paliativní péče do domova pro seniory
Klienti v domovech pro seniory jsou zásadní skupinou, která bude dříve či později 
potřebovat paliativní péči. Domov Sue Ryder došel k závěru, že je potřeba nejen 
vzdělávat vlastní personál v paliativní péči, ale především integrovat služby mo-
bilního paliativního týmu v regionu do služby domova pro seniory. Cílem je, aby se 
externí mobilní paliativní péče stala běžnou součástí péče o klienty, kteří nemo-
hou zůstat ve svém domově, ale využijí možnost dlouhodobého pobytu v 

Domov Sue Ryder

Rodinné pokoje a kontaktní místo na Vysočině
Domácí hospic Vysočina patří mezi etablované hospice a jako první realizoval v 
minulosti tzv. rodinné pokoje na LDN, uzpůsobené pro pobyt rodiny, která chce 
se svým blízkým strávit poslední dny života a být v jeho blízkosti. O pacienta se 
stará mobilní paliativní tým místního hospice a poskytuje mu péči, jako by byl 
doma. Partneři, kteří začali na tomto modelu s Hospicem Vysočina spolupraco-
vat, jsou Nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti, Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, 
Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou či Nemocnice Nové Město na Moravě.



domově pro seniory. Partnery projektu jsou: Domov Na Výsluní v Hořovicích, Cen-
trum sociálních služeb Prahy 2, Centrum paliativní péče a Katedra řízení a super-
vize FHS UK.

Hospic sv. Štěpána

Posílení regionální spolupráce na Litoměřicku.
Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích patří mezi respektované lůžkové hospice v ČR. 
Podpořili jsme jejich záměr systémového propojení paliativní péče s institucemi 
na Litoměřicku. Jsou připraveni rozvinout partnerství s Nemocnicí v Roudnice, 
Městskou nemocnicí v Litoměřicích, a Krajskou zdravotní, a.s. s jejími nemocnice-
mi v Ústí n. L. a Děčíně. Chtějí se prostřednictvím odborných konferencí či 
vzdělávacích akcí zaměřit na cílovou skupinu lékařů a ostatního zdravotnického 
personálu. 

Nemocnice Milosrdných bratří Brno 

Oblastní charita Pelhřimov

Židovská obec v Praze

Multidisciplinární paliativní tým v nemocnici - platforma regionálního rozvoje
Podpoříme vybudování multidisciplinárního paliativního týmu v nemocnici, který 
bude pečovat o pacienty v Léčebně dlouhodobě nemocných. Veřejnost vnímá 
LDN často jako místo, "kam se chodí umírat." LDN jsou běžnou součástí 
nemocnic a mnoho lidí, kteří neznají nebo nemají jiné možnosti, službu LDN pro 
své blízké využije. Chceme tímto podpořit inovaci péče a zlepšit možnosti per-
sonálu v nemocnicích v péči o pacienty v období na konci života. 

Jachad - spolu
Židovská obec v Praze má systém sociálních a zdravotních služeb, který zahrnuje 
i paliativní péči. Podpořili jsme inovaci a rozvoj spolupráce jednotlivých služeb a 
naší podporou vyjadřujeme i úctu obětem šoa, které tvoří velkou část klientů, o 
kterou Židovská obec v současné době pečuje. Zároveň věříme, že se zástupci 
ŽOP podělí s jinými poskytovateli paliativní péče o své mnohaleté zkušenosti 
např. stran činnosti Pohřebního bratrstva, jehož tradici před pár lety obnovili. 

Hospicová péče má místo všude, kde je potřeba.
Domácí hospicová péče je nyní na Pelhřimovsku dostupná pouze osobám, které 
setrvávají v domácím prostředí a mohou si zároveň domácí péči dovolit. Řada lidí 
však poslední léta svého života tráví v domovech pro seniory či domech s pečo-
vatelskou službou. V současné praxi jsou lidé v terminálních stádiích onemocnění 
z těchto zařízení převáženi do nemocnic, kde však neexistuje hospicový typ péče 
a kde se obvykle stávají objektem kurativní medicíny až do konce svého života. 
Cílem projektu je změnit praxi tak, aby tito lidé mohli zůstat ve svých „Domovech“ 
do konce svého života. 



 ODBORNÍ HODNOTITELÉ VE 2. ROČNÍKU 2015
 
 Po pečlivém zvážení jsme oslovili respektované odborníky, kteří zastupují 
nejrůznější odborné platformy, profese a odbornou veřejnost a mají rozličné zkuše-
nosti např. v oblasti vzdělávací, sociální, zdravotní, samozřejmě paliativní či s rozvo-
jem občanské společnosti a managementu organizací. Plně jim důvěřujeme v jejich 
schopnosti erudovaně a s nadhledem zhodnotit záměr žadatele a posuzovat 
žádosti s ohledem na priority a poslání našeho programu. Děkujeme jim za jejich čas 
a pomoc s naší snahou podpořit péči o umírající v České republice.
                                                       
Jan Kostečka  /Podpora svébytnosti/
Spoluzaložil jsem, vybudoval a vedl Proutek, sociální neziskovku pracující s lidmi s 
mentálním  postižením. Od roku 2006 se věnuji rozvoji organizací a pracovníků v 
pomáhající oblasti. Mým tématem jsou zejménana měkké dovednosti pro manažery 
(vedení lidí, hodnocení, plánování) a rozvoj organizací (strategické plány, plány 
změn, fundraisingové plány, řešení problémů v oblasti koncepcí a řízení). Poskytuji 
také supervize zejména pro manažerské týmy v sociálních službách. Ve své práci 
(i v práci ostatních) je pro mě charakteristická posedlost hledáním smyslu, strategi-
emi a procesy. Chci, aby každý pracovník mohl být šťastnou hvězdou ve svém týmu.

Jan Kroupa  /Podpora svébytnosti/
Přes 15 let působím jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fund-
raisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více 
než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Jsem spoluzakla-
datelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o.s. (nezávislý think tank 
pro občanskou společnost, www.ttnett.cz) a členem několika správních rad nezis-
kových organizací u nás i v zahraničí.
České centrum fundraisingu je odborným garantem programu Podpora svébytnos-
ti.

Monika Marková /Podpora svébytnosti/
V dětství jsem prožila odcházení maminky doma. A byť o léčbě bolesti a dalších 
symptomů jsme si mohli nechat zdát, byl to start mé pozdější sesterské práce v 
hospici v Č. Kostelci. I díky této zkušenosti jsem směla přispět svou troškou k 
vybudování hospice v rodných Litoměřicích, pár let v něm působit jako vrchní sestra 
a nyní od června 2013 v roli ředitele. Zdravotnické a sociální vzdělání jsem si rozšíři-
la studiem řízení a supervize na FHS UK, kde nyní také externě vyučuji.
Monika Marková se nepodílela na hodnocení žádosti Hospice Sv. Štěpána.

Katarína Vlčková /Podpora vzájemnosti/
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 důstojnému 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 rozsahu - více než na finančně náročných 
intervencích.



Honza Dolínek /Podpora vzájemnosti/
V posledních více než patnácti letech se účastním (jako člen, lektor, koordinátor, pro-
jektový 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 kontextu společenské 
odpovědnosti.

Ondřej Sláma /Podpora vzájemnosti/
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.
Ondřej Sláma se nepodílel na hodnocení žádosti ČSPM.

Martin Loučka  /Podpora vzájemnosti//Podpora svébytnosti/
Jsem psycholog a ředitel Centra paliativní péče v Praze. Cílem naší organizace je 
rozvoj paliativní péče skrze vzdělávání, výzkum a osvětovou činnost. S paliativní 
péčí jsem se poprvé intenzivněji setkal během dvouletého kurzu v dětském hospici 
Plamienok. Později jsem studoval a pracoval v Anglii, Holandsku a USA a měl jsem 
tak možnost poznat organizaci paliativní péče v různých a často velmi odlišných 
systémech zdravotních a sociálních služeb.

Matěj Lejsal  /Podpora svébytnosti/
Pracuji jako ředitel obecně prospěšné společnosti Domov Sue Ryder, jejíž motto je: 
"Šance pro důstojné stáří"a. Vyučuji na FHS UK, katedře řízení a supervize v sociál-
ních 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 oblas-
ti péče o seniory, financování sociálních služeb aj. Působím jako konzultant pro 
sociální podnikání v NNO a pro finanční řízení sociálních služeb v transformaci.

Děkujeme všem, kteří nám s rozvojem programu jakýmkoliv způsobem pomáhají a 
především těm, kteří se péči o umírající již mnoho let věnují.
                                                                                              

         Nadační fond AVAST

Bližší informace o programu:
Martina Břeňová, manažerka NF Avast
Tel. 605 939 300, email: brenova@avast.com


	cover.ai
	VYSLE01.ai
	VYSLE02.ai
	VYSLE03.ai
	page_hodno_01.ai
	page_hodno_02_1.ai

