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Paliativní péče v pobytových
sociálních službách pro seniory
Abakus a paliativní péče
Abakus, nadační fond zakladatelů Avastu (dříve Nadační fond Avast), se dlouhodobě věnuje systémové
podpoře paliativní péče v České republice. Spolu s předními českými odborníky jsme vstoupili do oblasti
paliativní péče a dokázali, že je tato složitá sféra řešitelná strategickou spoluprací odborného,
soukromého a veřejného sektoru. Od roku 2013 se zasazujeme o zvyšování dostupnosti a kvality
paliativní péče v České republice tím, že podporujeme stabilitu a rozvoj organizací i jednotlivců, kteří
paliativní péči poskytují nebo jiným způsobem rozvíjejí. Za dobu podpory paliativní péče se nám
podařilo iniciovat aktivity, které napomohly systémové změně na celostátní úrovni v řadě oblastí,
od nemocnic přes hospice až po pobytové sociální služby pro seniory.
Více na www.abakus.cz/pilotni-program/

Paliativní péče v pobytových sociálních
službách pro seniory
V září 2022 vyhlásíme grantovou výzvu (dále jen „program“) zaměřenou na zavádění a rozvoj paliativní
péče v pobytových zařízeních pro seniory, půjde již o 2. běh. Podnětem jsou velmi dobré průběžné
výsledky 1. běhu (realizace v letech 2021-2022) a zároveň soustavná poptávka dalších organizací
po podobném typu programu. Zaměření programu bude opět na zvýšení dostupnosti paliativní péče
v pobytových sociálních službách pro seniory, upevnění pozice koordinátora paliativní péče, větší
propojení s praktickým lékařem, síťování organizací, a to zvláště v méně saturovaných regionech. Na
základě pozitivních zkušeností i z jiných programů věnujeme letní období na to, aby se mohli potenciální
žadatelé zorientovat v podmínkách a ujasnit si, zda se o účast v programu chtějí ucházet, případně si
rozvrhnout postup a rezervovat kapacity.

Odborní partneři programu
• Centrum paliativní péče
• Domov Sue Ryder
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Cíle programu
Program má za cíl zavést v organizacích prověřená systémová opatření, která pomohou s rozvojem
paliativní péče nebo některých jejích oblastí, které jsou méně rozvinuté. Snahou bude vytvořit podmínky
pro poskytování kvalitní paliativní péče prostřednictvím konkrétních opatření a metodických postupů
v oblasti celkové organizace, prostředí, přístupu a rozvoje personálu se záměrem zvyšování kvality života
klientů. Dalším cílem je zvýšení ochoty a zapojení praktických lékařů do poskytování paliativní péče
v pobytových sociálních službách pro seniory. Prostřednictvím programu také chceme získat data
a poskytnout je odborné veřejnosti s cílem podpořit odbornou debatu a tvorbu standardních postupů.

Kdo je vhodným kandidátem?
Program je určen pro pobytové sociální služby pro seniory (typicky domovy pro seniory a domovy
se zvláštním režimem – dále jen „organizace“) v rámci celé ČR, které splňují následující znaky:
• primární cílová skupina 65+ (skutečnost je ověřitelná v registraci; v případě registrace mladší
věkové skupiny např. u domova se zvláštním režimem, musí být ze struktury klientů zřejmé,
že pro službu je prioritní cílová skupina uživatelů nad 65 let)
• ochota věnovat se rozvoji paliativní péče jako hlavní strategické prioritě v následujících
dvou letech (tzn. domov se zároveň nepouští do jiného velkého systémového projektu)
• nepřetržitá dostupnost všeobecných sester v organizaci, či příslib splnění této podmínky
v průběhu programu (v optimálním případě příslib doložitelný např. jednáním se zřizovatelem)
• schopnost identifikace konkrétních problémů spojených s implementací paliativní péče, které
chce organizace programem řešit, včetně vysvětlení přínosu programu k řešení identifikovaných
problémů.
• prokazatelná podpora zřizovatele či zakladatele služby.

Co program podpořeným účastníkům nabízí?
• Každá organizace bude mít k dispozici mentora, který bude plnit roli průvodce, jehož úkolem je provést
realizační tým domova celým procesem řízení změny tak, aby bylo dosaženo plánovaných cílů;
• Strukturovaný vzdělávací program pro personál v přímé péči i management organizace;
• Společná pravidelná setkávání podpořených organizací, síťování, sdílení;
• Finanční prostředky až do výše 1.300.000 Kč, které je možné využít na krytí nákladů souvisejících se
zaváděním paliativní péče, např. mzdové náklady na povinnou pozici koordinátora paliativní péče,
podporu oblasti vzdělávání, motivaci zapojení praktických lékařů do paliativní péče organizace, saturaci
relevantních materiálních potřeb, řízení změny organizace apod.;
• Sdílení zkušeností zástupců organizací z regionu nebo z 1. běhu programu.
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Jak a kde konzultovat svůj zájem o program?
V případě zájmu konzultovat zaměření programu a podporované aktivity kontaktujte Barboru Nejedlou
na barbora.nejedla@sue-ryder.cz. Reakční doba na emaily je obvykle do tří pracovních dnů.

Webinář
Představí koncept grantové výzvy a dá prostor pro dotazy, proběhne 28. 7. 2022 od 16:00 hodin.
Registrace je možná zde do 27. 7. 2022. Přihlašovací údaje s linkem na Zoom meeting přijdou na
registrovaný e-mail v den konání webináře.
Z webináře bude pořízen záznam, který bude zájemcům k dispozici. S případnými otázkami ohledně
webináře kontaktujte Barboru Nejedlou na barbora.nejedla@sue-ryder.cz.

Proces výběru organizací
Ze všech kandidátů bude vybíráno na základě vstupních informací a osobních pohovorů. Kritérii výběru
budou vize rozvoje paliativní péče v organizaci, aktuální úroveň zajištění paliativní péče o klienty zařízení
a geografické umístění organizací s cílem podpořit organizace ve všech krajích České republiky
a současně takové, které budou mít z účasti v programu největší prospěch. Přihlašování bude probíhat
přes online nástroj Flexi-Grant, formulář se všemi požadovanými náležitostmi bude zveřejněn při
vyhlášení výzvy 5.9.2022. Následovat bude dvoukolový výběr finalistů odbornou komisí a následně
osobní setkání odborné komise s finalisty pro výběr cca 14 úspěšných organizací.

Časový harmonogram
28. 6. 2022
28. 6.-13. 10. 2022

Avízo výzvy
Konzultace (Pozn. konzultace jsou nepovinné
a budou dostupné i po otevření výzvy)

5. 9. 2022
28. 7. 2022
17. 10. 2022
říjen/listopad
v týdnu od 7. 11. 2022
v týdnu od 21. 11. 2022
přelom listopad/prosinec 2022
1. 1. 2023-31. 12. 2024
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Uzávěrka pro podání žádostí
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