
Nadační fond Avast udělil cenu dvěma průkopníkům paliativní péče v          
Česku 
 
U příležitosti světového svátku dárcovství, Giving Tuesday, se lékaři Ondřej          
Sláma a Petr Lokaj stali prvními držiteli cen Avast Foundation Awards 
  
Praha, 29. listopadu 2017 – Nadační fond Avast včera během slavnostního večera poprvé udělil              
ceny Avast Foundation Awards lidem, kteří se nebojí převzít odpovědnost do svých rukou.             
Letošními laureáty se stali MUDr. Ondřej Sláma a MUDr. Petr Lokaj, dva průkopníci péče o               
umírající v České republice, kterým se v posledních letech podařili revoluční změny.  
 
Nadační fond Avast se tímto oceněním zapojil do výzvy #GivingTuesdayCZ v České republice             
zastřešované Asociací společenské odpovědnosti.  
 
MUDr. Ondřej Sláma je renomovaný onkolog a paliatr, který zásadně přispěl ke změně             
systému o umírající v Česku. Je průkopníkem umírání doma, zakladatelem jedné z prvních             
ambulancí pro terminálně nemocné a také iniciátorem výuky paliativní medicíny na lékařských            
fakultách.  

 
MUDr. Petr Lokaj je pediatr a specialista na dětskou onkologii působící v Dětské nemocnici v               
Brně, kterému se podařilo změnit způsob, jakým u nás umírají nevyléčitelně nemocné děti.  
 
Každý z laureátů obdrží 500 000 Kč, které může využít dle svého uvážení na svůj další rozvoj,                 
výzkum nebo i osobní volno. Smyslem ceny je nejen vyjádřit úctu oběma laureátům, ale i               
motivovat je, aby nepolevovali ve své činnosti a současně i motivovat ostatní k obdobnému              
úsilí. 
 
“Téma paliativní péče je pro nás vlajkovou lodí pomoci téměř od počátku existence našeho              
nadačního fondu. Jde nám o to, aby měl člověk k dispozici kvalitní informace a mohl se na konci                  
svého života svobodně rozhodnout, kde a jak chce zemřít, jaký způsob péče zvolí a koho chce                
mít nablízku,” popsala Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Avast. Z            
toho důvodu již několik let fond podporuje práci profesionálů v oblasti péče o umírající, ale i                
finanční soběstačnost hospiců, výzkum, vzdělávání a rozvoj paliativní péče v nemocnicích v            
celé ČR a včera dvěma průkopníkům této péče také udělil ocenění. 
 
Zaměstnanecká sbírka v Avastu 
 
V rámci výzvy #GivingTuesdayCZ umožní fond zapojit se i zaměstnancům Avastu po celém             
světě, kteří prostřednictvím interního portálu mohou ze své výplaty přispět na činnost čtyř             
vybraných neziskových organizací (dvě mezinárodní a dvě domácí): 

- JDRF (významná mezinárodní organizace založená za účelem financování výzkumu         
diabetu 1. typu), 

http://nadacnifond.avast.cz/awards
http://www.jdrf.org/


- Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières, 
- Alzheimer nadační fond,  
- Český ragbyový svaz vozíčkářů. 

 
Sbírka je otevřena zaměstnancům Avastu do 20. prosince a po jejím skončení Nadační fond              
Avast vybrané prostředky od zaměstnanců zdvojnásobí. 
 
Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, který letos připadl právě na 28. listopadu, podporuje             
a oslavuje chuť pomáhat a otevírá charitativní sezónu před Vánoci a koncem roku. 
 
O Nadačním fondu Avast: 
Nadační fond Avast vznikl v roce 2010 a rozděluje peníze antivirové společnosti Avast, kterou téměř               
před 30 lety založili Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Fungování nadačního fondu podporují oba              
zakladatelé firmy, majoritní zahraniční akcionáři a vedení společnosti. V roce 2016 rozdělil fond téměr 91               
mil. Kč. a podpořil tak více než 200 projektů a organizací v České republice i v řadě dalších zemí.                   
Hlavními tématy fondu v Česku jsou podpora péče o lidi na konci života a podpora rodin s dítětem s                   
postižením. Nadační fond Avast podporuje také řadu dalších projektů a iniciativ – například rozvoj vědy,               
kulturního dědictví, umění nebo vzdělávání. 
 
 

http://www.doctorswithoutborders.org/
http://www.alzheimernf.cz/
http://www.crsv.cz/
http://nadacnifond.avast.cz/index

