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Úvod
Abakus je nadační fond zakladatelů Avastu (nástupce Nadačního fondu Avast), 
který chce přinášet nástroje pozitivní změny do české společnosti. 

Zaměřujeme se na hledání a podporu chytrých řešení zejména v oblasti péče o lidi na konci jejich 
života, služeb pro rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním a rozvoje všeobecného systému 
vzdělávání, která považujeme za významná a podceňovaná společenská témata dnešního Česka.   

Abakus a paliativní péče
Rozvoji různých rovin paliativní péče se věnujeme dlouhodobě. To zahrnuje zejména navrhování 

a podporu nástrojů, které pomáhají posilovat roli paliativní péče a systémově ji integrovat. V minulosti 

jsme pomohli větší finanční soběstačnosti vybraných mobilních hospiců pomocí fundraisingové 

akademie a podpořili nové přístupy a nápady v organizacích a zařízeních, kde lidé tráví konec svého 

života. Vytvořili jsme formát stipendií pro paliativní odborníky a financovali nově vzniklé paliativní týmy 

v českých nemocnicích. Nejnovějším projektem je podpora zavádění paliativní péče v pobytových 

sociálních službách pro seniory.

Proč stipendijní program?
Poskytování paliativní péče je mimo jiné závislé na expertech různých profesí, kteří se rozhodli zaměřit 

na péči o pacienty na konci života, šířit povědomí o oboru a dále ho rozvíjet. Navazujeme na dva 

předchozí cykly stipendií a přinášíme další ročník programu reflektující aktuální potřeby oboru.

Na základě diskusí s odborníky v oblasti jsme jako jednu z klíčových potřeb identifikovali poptávku 

po cíleném zlepšování měkkých dovedností v oblasti vedení lidí a projektů, komunikace, vyjednávání, 

prezentace, mentoringu, koučinku a sebeorganizace. Stipendium nabídne svým držitelům příležitost ke 

komplexnímu rozvoji tak, aby mohli posílit pozici ve svých organizacích i okolí a podpořit další rozvoj 

paliativní péče v České republice. 

Hlavní cíle stipendijního programu

• Nabídnout podporu a nástroje pro cílený rozvoj vybraným profesionálům z celé České republiky 
s různou kvalifikací a napříč oblastmi paliativní péče. 
• Umožnit jim zaměřit se na osvojení dovedností v oblasti vedení lidí a projektů, komunikace 

a prezentace.

• Poskytnout jim prostředky pro přípravu konkrétního projektu v zájmu rozvoje paliativní péče na jejich 

pracovišti či v okolí.

• Posílit jejich roli v organizacích, které se nacházejí v lokalitách s nedostatkem služeb paliativní péče.

• Pomoci upevnit jejich pozici a paliativní péči lépe prosazovat na úrovni organizace i celého systému.

Kdo může žádat o stipendium?
• Žadatelem/kou je konkrétní pracovník v paliativní oblasti, kterého podporuje jeho vlastní pracoviště 

(smlouva bude uzavřena s domovskou organizací – nemocnicí, hospicem, domovem pro seniory, 

akademickým pracovištěm, …).

• Žadatel/ka se musí paliativní péči věnovat alespoň 2 roky, má adekvátní praxi a zasazuje se o rozvoj 

paliativní péče nejen na svém pracovišti, ale i v širším okolí či oblasti paliativní péče jako takové.

• Žádost může podat kdokoliv, kdo se ve své práci zabývá péčí o paliativní pacienty a má vliv na rozvoj 

paliativní péče ve svém okolí (např. lékařka, zdravotní bratr, psycholog, úřednice státní správy, sociální 

pracovník, pracovnice domova pro seniory, zaměstnanec hospice, ...).

• Žadatel/ka nebyl v minulosti držitelem Stipendia pro paliativní péči Nadačního fondu Avast.

Co stipendium obsahuje?

Struktura stipendia
1. Individuální seberozvojový plán

Stipendista si podle svých potřeb zvolí seberozvojové a vzdělávací aktivity, které chce absolvovat. 

Příklady:  
• školení, tréninky, workshopy s cílem rozvoje oblasti měkkých dovedností (např. v oblastech vedení lidí 

a projektů, komunikace a prezentace, …);

• domácí i zahraniční stáže na jiných pracovištích;

• účast na odborných konferencích, seminářích, a to včetně nákladů na případné ubytování a dopravné;

• spolupráce vně i mimo domovské organizace na tématu paliativní péče;

• akademická činnost (pro neakademické žadatele); 

• zapojení do praxe (pro akademické žadatele);

• odborné publikace, e-learning a další vzdělávací materiály.

2. Projektový plán 

Stipendista musí v průběhu stipendia připravit plán projektu zaměřeného na rozvoj oblasti paliativní 
péče relevantní pro domovskou organizaci stipendisty či jeho širší okolí. 

Jde o kompletní přípravu detailního projektového plánu, včetně například shromáždění či zajištění 

potřebných dat, studií, vlastního výzkumů, časových harmonogramů, rozpočtů, plánů financování 

a dalších materiálů. Projektový plán lze průběžně konzultovat s odborníky z Centra dohody. Náklady

na přípravnou fázi je možné hradit ze stipendia. Samotná realizace projektu se předpokládá až po 

skončení stipendia. 

Příklady možných projektů:
• implementace či přenos metodiky do organizace;

• rozjezd multidisciplinárních konzilií;

• spuštění nové služby v oblasti paliativní péče;

• vybudování specializované ambulance;

• realizace spolupráce s další organizací v regionu;

• vytvoření expertní skupiny v rámci regionu; 

• detailní příprava relevantního výzkumu; 

• kompletní příprava k zahájení výuky předmětu na vysoké škole.

Příklady možných nákladů spojených s projektovým záměrem: 
• financování potřebných studií, získání dat, rešerší, podpůrných materiálů; 

• nákup potřebných sociologických výzkumů, fundraisingových konzultací;

• pronájem prostor pro související workshopy, seznámení stakeholderů se záměrem;

• zaplacení času relevantních externích odborníků atd.

3. Doprovodný program 

Stipendista se zúčastní dvouletého společného doprovodného vzdělávacího programu zaměřeného 

na rozvoj měkkých dovedností. Součástí jsou pravidelná setkání skupiny stipendistů. Program je 
poskytnut zdarma nad rámec uděleného grantu.

Obsah:
• konzultace již při přípravě žádosti včetně ideového záměru projektu žadatele;

• koučing a mentoring šitý na míru potřebám rozvoje stipendisty; 

• 24 hodin individuální podpory, koučinku a mentoringu s konzultanty z Centra dohody dle individuálních 

potřeb stipendisty v průběhu celého programu;

• 6 setkání stipendistů v rozsahu 8 dní (2 x dvoudenní a 4 x jednodenní) s programem zaměřeným na 

rozvoj měkkých dovedností dle potřeb cílové skupiny, prostor pro sdílení zkušeností a networking;

• 12 pravidelných moderovaných online setkání (v trvání 2 hodiny) zaměřených na diskuse a sdílení 

zkušeností na stipendisty zvolená témata;

• mentoringový kurz – ucelený program na rozvoj dovedností podporující stipendisty v efektivním 

předávání vlastních zkušeností (úvodní školení, individuální konzultace v rozsahu 6 hodin, peer skupiny, 

závěrečná zkouška a certifikace).
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• účast na odborných konferencích, seminářích, a to včetně nákladů na případné ubytování a dopravné;

• spolupráce vně i mimo domovské organizace na tématu paliativní péče;

• akademická činnost (pro neakademické žadatele); 

• zapojení do praxe (pro akademické žadatele);

• odborné publikace, e-learning a další vzdělávací materiály.

2. Projektový plán 

Stipendista musí v průběhu stipendia připravit plán projektu zaměřeného na rozvoj oblasti paliativní 
péče relevantní pro domovskou organizaci stipendisty či jeho širší okolí. 

Jde o kompletní přípravu detailního projektového plánu, včetně například shromáždění či zajištění 

potřebných dat, studií, vlastního výzkumů, časových harmonogramů, rozpočtů, plánů financování 

a dalších materiálů. Projektový plán lze průběžně konzultovat s odborníky z Centra dohody. Náklady

na přípravnou fázi je možné hradit ze stipendia. Samotná realizace projektu se předpokládá až po 

skončení stipendia. 

Příklady možných projektů:
• implementace či přenos metodiky do organizace;

• rozjezd multidisciplinárních konzilií;

• spuštění nové služby v oblasti paliativní péče;

• vybudování specializované ambulance;

• realizace spolupráce s další organizací v regionu;

• vytvoření expertní skupiny v rámci regionu; 

• detailní příprava relevantního výzkumu; 

• kompletní příprava k zahájení výuky předmětu na vysoké škole.

Příklady možných nákladů spojených s projektovým záměrem: 
• financování potřebných studií, získání dat, rešerší, podpůrných materiálů; 

• nákup potřebných sociologických výzkumů, fundraisingových konzultací;

• pronájem prostor pro související workshopy, seznámení stakeholderů se záměrem;

• zaplacení času relevantních externích odborníků atd.

3. Doprovodný program 

Stipendista se zúčastní dvouletého společného doprovodného vzdělávacího programu zaměřeného 

na rozvoj měkkých dovedností. Součástí jsou pravidelná setkání skupiny stipendistů. Program je 
poskytnut zdarma nad rámec uděleného grantu.

Obsah:
• konzultace již při přípravě žádosti včetně ideového záměru projektu žadatele;

• koučing a mentoring šitý na míru potřebám rozvoje stipendisty; 

• 24 hodin individuální podpory, koučinku a mentoringu s konzultanty z Centra dohody dle individuálních 

potřeb stipendisty v průběhu celého programu;

• 6 setkání stipendistů v rozsahu 8 dní (2 x dvoudenní a 4 x jednodenní) s programem zaměřeným na 

rozvoj měkkých dovedností dle potřeb cílové skupiny, prostor pro sdílení zkušeností a networking;

• 12 pravidelných moderovaných online setkání (v trvání 2 hodiny) zaměřených na diskuse a sdílení 

zkušeností na stipendisty zvolená témata;

• mentoringový kurz – ucelený program na rozvoj dovedností podporující stipendisty v efektivním 

předávání vlastních zkušeností (úvodní školení, individuální konzultace v rozsahu 6 hodin, peer skupiny, 

závěrečná zkouška a certifikace).
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Úvod
Abakus je nadační fond zakladatelů Avastu (nástupce Nadačního fondu Avast), 
který chce přinášet nástroje pozitivní změny do české společnosti. 

Zaměřujeme se na hledání a podporu chytrých řešení zejména v oblasti péče o lidi na konci jejich 
života, služeb pro rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním a rozvoje všeobecného systému 
vzdělávání, která považujeme za významná a podceňovaná společenská témata dnešního Česka.   

Abakus a paliativní péče
Rozvoji různých rovin paliativní péče se věnujeme dlouhodobě. To zahrnuje zejména navrhování 

a podporu nástrojů, které pomáhají posilovat roli paliativní péče a systémově ji integrovat. V minulosti 

jsme pomohli větší finanční soběstačnosti vybraných mobilních hospiců pomocí fundraisingové 

akademie a podpořili nové přístupy a nápady v organizacích a zařízeních, kde lidé tráví konec svého 

života. Vytvořili jsme formát stipendií pro paliativní odborníky a financovali nově vzniklé paliativní týmy 

v českých nemocnicích. Nejnovějším projektem je podpora zavádění paliativní péče v pobytových 

sociálních službách pro seniory.

Proč stipendijní program?
Poskytování paliativní péče je mimo jiné závislé na expertech různých profesí, kteří se rozhodli zaměřit 

na péči o pacienty na konci života, šířit povědomí o oboru a dále ho rozvíjet. Navazujeme na dva 

předchozí cykly stipendií a přinášíme další ročník programu reflektující aktuální potřeby oboru.

Na základě diskusí s odborníky v oblasti jsme jako jednu z klíčových potřeb identifikovali poptávku 

po cíleném zlepšování měkkých dovedností v oblasti vedení lidí a projektů, komunikace, vyjednávání, 

prezentace, mentoringu, koučinku a sebeorganizace. Stipendium nabídne svým držitelům příležitost ke 

komplexnímu rozvoji tak, aby mohli posílit pozici ve svých organizacích i okolí a podpořit další rozvoj 

paliativní péče v České republice. 

Hlavní cíle stipendijního programu

• Nabídnout podporu a nástroje pro cílený rozvoj vybraným profesionálům z celé České republiky 
s různou kvalifikací a napříč oblastmi paliativní péče. 
• Umožnit jim zaměřit se na osvojení dovedností v oblasti vedení lidí a projektů, komunikace 

a prezentace.

• Poskytnout jim prostředky pro přípravu konkrétního projektu v zájmu rozvoje paliativní péče na jejich 

pracovišti či v okolí.

• Posílit jejich roli v organizacích, které se nacházejí v lokalitách s nedostatkem služeb paliativní péče.

• Pomoci upevnit jejich pozici a paliativní péči lépe prosazovat na úrovni organizace i celého systému.

Kdo může žádat o stipendium?
• Žadatelem/kou je konkrétní pracovník v paliativní oblasti, kterého podporuje jeho vlastní pracoviště 

(smlouva bude uzavřena s domovskou organizací – nemocnicí, hospicem, domovem pro seniory, 

akademickým pracovištěm, …).

• Žadatel/ka se musí paliativní péči věnovat alespoň 2 roky, má adekvátní praxi a zasazuje se o rozvoj 

paliativní péče nejen na svém pracovišti, ale i v širším okolí či oblasti paliativní péče jako takové.

• Žádost může podat kdokoliv, kdo se ve své práci zabývá péčí o paliativní pacienty a má vliv na rozvoj 

paliativní péče ve svém okolí (např. lékařka, zdravotní bratr, psycholog, úřednice státní správy, sociální 

pracovník, pracovnice domova pro seniory, zaměstnanec hospice, ...).

• Žadatel/ka nebyl v minulosti držitelem Stipendia pro paliativní péči Nadačního fondu Avast.

Co stipendium obsahuje?

Struktura stipendia
1. Individuální seberozvojový plán

Stipendista si podle svých potřeb zvolí seberozvojové a vzdělávací aktivity, které chce absolvovat. 

Příklady:  
• školení, tréninky, workshopy s cílem rozvoje oblasti měkkých dovedností (např. v oblastech vedení lidí 

a projektů, komunikace a prezentace, …);

• domácí i zahraniční stáže na jiných pracovištích;

• účast na odborných konferencích, seminářích, a to včetně nákladů na případné ubytování a dopravné;

• spolupráce vně i mimo domovské organizace na tématu paliativní péče;

• akademická činnost (pro neakademické žadatele); 

• zapojení do praxe (pro akademické žadatele);

• odborné publikace, e-learning a další vzdělávací materiály.

2. Projektový plán 

Stipendista musí v průběhu stipendia připravit plán projektu zaměřeného na rozvoj oblasti paliativní 
péče relevantní pro domovskou organizaci stipendisty či jeho širší okolí. 

Jde o kompletní přípravu detailního projektového plánu, včetně například shromáždění či zajištění 

potřebných dat, studií, vlastního výzkumů, časových harmonogramů, rozpočtů, plánů financování 

a dalších materiálů. Projektový plán lze průběžně konzultovat s odborníky z Centra dohody. Náklady

na přípravnou fázi je možné hradit ze stipendia. Samotná realizace projektu se předpokládá až po 

skončení stipendia. 

Příklady možných projektů:
• implementace či přenos metodiky do organizace;

• rozjezd multidisciplinárních konzilií;

• spuštění nové služby v oblasti paliativní péče;

• vybudování specializované ambulance;

• realizace spolupráce s další organizací v regionu;

• vytvoření expertní skupiny v rámci regionu; 

• detailní příprava relevantního výzkumu; 

• kompletní příprava k zahájení výuky předmětu na vysoké škole.

Příklady možných nákladů spojených s projektovým záměrem: 
• financování potřebných studií, získání dat, rešerší, podpůrných materiálů; 

• nákup potřebných sociologických výzkumů, fundraisingových konzultací;

• pronájem prostor pro související workshopy, seznámení stakeholderů se záměrem;

• zaplacení času relevantních externích odborníků atd.

3. Doprovodný program 

Stipendista se zúčastní dvouletého společného doprovodného vzdělávacího programu zaměřeného 

na rozvoj měkkých dovedností. Součástí jsou pravidelná setkání skupiny stipendistů. Program je 
poskytnut zdarma nad rámec uděleného grantu.

Obsah:
• konzultace již při přípravě žádosti včetně ideového záměru projektu žadatele;

• koučing a mentoring šitý na míru potřebám rozvoje stipendisty; 

• 24 hodin individuální podpory, koučinku a mentoringu s konzultanty z Centra dohody dle individuálních 

potřeb stipendisty v průběhu celého programu;

• 6 setkání stipendistů v rozsahu 8 dní (2 x dvoudenní a 4 x jednodenní) s programem zaměřeným na 

rozvoj měkkých dovedností dle potřeb cílové skupiny, prostor pro sdílení zkušeností a networking;

• 12 pravidelných moderovaných online setkání (v trvání 2 hodiny) zaměřených na diskuse a sdílení 

zkušeností na stipendisty zvolená témata;

• mentoringový kurz – ucelený program na rozvoj dovedností podporující stipendisty v efektivním 

předávání vlastních zkušeností (úvodní školení, individuální konzultace v rozsahu 6 hodin, peer skupiny, 

závěrečná zkouška a certifikace).
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Souhrnný přehled

Výše stipendia: Každý žadatel může požádat o částku maximálně do výše 
750 000 korun na individuální rozvojový plán a náklady spojené s 

projektovým záměrem. Poměr čerpání je stanoven tak, že výše nákladů 
spojených s projektovým plánem nesmí překročit jednu třetinu 
z částky požadované na osobní rozvoj.

Čerpání stipendia: Vyplacení grantu proběhne jednorázově po uzavření 

smlouvy s domovskou organizací na účet dané organizace.

Odhad časové náročnosti pro stipendistu: Účast v programu by měla 

odpovídat zatížení v průměrném rozsahu cca 4 hodiny týdně. 

Doba realizace stipendia: 24 měsíců

Odborný partner: Centrum dohody, organizace zabývající se koučinkem, 

mentoringem, vzděláváním a osobnostním rozvojem.



Jak proběhne výběr stipendistů?
Proces výběru

Ze všech kandidátů bude vybíráno na základě vstupních podkladů v žádostech a osobních pohovorů. 
Chceme dát příležitost i žadatelům z rozvíjejících se organizací nebo znevýhodněných regionů. Podání 
žádosti probíhá prostřednictvím online formuláře. Přípravu žádosti je možné před odevzdáním 
konzultovat. Na základě vyhodnocení žádostí budou následovat osobní setkání s vybranými finalisty. 
Finalisty a následně i stipendisty vybírá správní rada nadačního fondu Abakus v návaznosti na 
doporučení odborné hodnotící komise složené z expertů na paliativní péči, rozvoj lidí a leadership. 
Z jedné organizace může být vybrán pouze jeden stipendista. 

Co bude stipendista přikládat k žádosti?

• individuální rozvojový plán;
• ideový záměr projektu na podporu rozvoje paliativní péče; 
• písemnou podporu domovské organizace pro žadatele i předložený projekt;
• rozpočet.

Hlavní kritéria hodnocení

• konzistentní a dlouhodobý zájem o paliativní péči (min. 2 roky);
• jasná a srozumitelná představa o vlastním rozvoji, přínosy a cíle;
• budoucí přínos žadatele/ky a předloženého projektu pro paliativní oblast;
• přínos pro lepší regionální dostupnost paliativní péče;
• podpora domovské organizace;
• reálný a efektivní rozpočet.

Podrobnosti k podání žádosti 
a administrativa

Konzultace a podpora žadatelů 
v jejich záměru
Žadatelé mohou konzultovat přípravu žádosti po obsahové i technické stránce. 

Konzultace přípravy rozvojového plánu a projektu

Žadatelé se mohou ozvat již i v rané fázi přípravy, kdy si budou ujasňovat svůj záměr a cíle rozvoje. 
Pro tento účel má každý žadatel možnost vyčerpat až 2 hodiny konzultací s odborníky z Centra dohody. 
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Odborníci z Centra dohody jsou v úzkém kontaktu s týmem nadačního fondu Abakus a je s nimi možné 
konzultovat všechny obsahové aspekty žádosti, například, zda je záměr v souladu s cíli programu. 
Konzultace je zdarma a není povinné ji využít.

Jak požádat o konzultaci při přípravě žádosti?

Pro objednání termínu konzultace prosím kontaktujte Pavlínu Nováček z organizace Centrum dohody na 
telefonním čísle 724 271 291 nebo emailu pavlina.novacek@centrumdohody.com. Prosíme, aby žadatelé 
v dostatečném předstihu před konzultací zaslali jako podklad pro konzultaci koncept záměru v rozsahu 
maximálně 200 slov, ve kterém se také stručně představí a zmíní důvody svého zájmu o stipendium, na 
email pavlina.novacek@centrumdohody.com. Konzultace budou probíhat nejpozději do 8. 10. 2021. 

Administrativní a technické záležitosti

S administrativními, finančními a technickými dotazy se žadatelé mohou obracet na tým nadačního 
fondu Abakus na emailu premysl.filip@abakus.cz nejpozději do 8. 10. 2021.

Webinář

Online webinář pro žadatele, který detailněji představí formát stipendia, doprovodný program a zodpoví 
nejčastěji kladené otázky proběhne 14. září 2021 od 14 do 16 hodin. Registrace je možná zde.

Žádost a její struktura
Veškeré žádosti jsou podávány elektronicky skrze grantový systém Flexi-Grant.

Jak vytvořit žádost?

Vstupte do systému zde a registrujte se. Máte-li přístupové údaje z předchozích let, přihlaste se jejich 
pomocí. Pokud jste zapomněli heslo, pak napište na info@abakus.cz.

Formulář žádosti naleznete v sekci Moje žádosti (dole).

Formulář není třeba vyplnit najednou – můžete jej kdykoliv uložit a vrátit se k jeho vyplnění později. 
Formulář musí být prostřednictvím portálu odeslán nejpozději do 11. října 2021 (23:59 SEČ). Každý 
žadatel může v této výzvě podat pouze jednu žádost.

Formulář žádosti obsahuje tyto části:

1. Základní údaje o domovské organizaci;

2. Váš životní příběh;

3. Vaše vize a co se změní po dvou letech stipendia, příp. milníky;

4. Osobní plán rozvoje (max. 500 slov), součástí bude např. plán rozvoje, včetně školení, tréninků či 
stáží / pobytů např. na jiných pracovištích apod; přínosy a cíle, kterých chcete díky stipendiu dosáhnout 
v oblasti svého rozvoje;

5. Ideový záměr projektu (max. 500 slov), který budete chtít v rámci stipendia detailně připravit. 
Stručný popis výchozího stavu a definovaných změn, kterých chcete díky plánovanému projektu 
dosáhnout v oblasti paliativní péče ve své organizaci či okolí;

6. Detailní rozpočet (struktura xls definovaná v systému Flexi-Grant), který by měl korespondovat 
s osobním plánem rozvoje a záměrem projektu.

Pozn. Součástí rozpočtu mohou být položky jako např. pokrytí cestovních nákladů, ubytování, příp. 
mimořádné odměny pro zastupující kolegy. Nepožadujeme finanční spoluúčast ani grantisty, ani 
organizace. Součástí navrženého rozpočtu mohou být režijní náklady domovské organizace zodpovědné za 
administraci nadačního příspěvku, a to do výše max 10 % z celkové požadované částky stipendia. Ty jsou 
určené zejména na účetnictví, administrativu stipendia a běžné provozní náklady pracoviště dle vlastního 
výběru. To by mělo vést k větší angažovanosti a zapojení domovské organizace do podpory žadatele. 

Přílohy: 
7. Písemná podpora domovské organizace, se kterou uzavře nadační fond Abakus smlouvu a která bude 
zodpovídat za čerpání stipendia a jeho vyúčtování (vlastní formou, max. půl strany). 

Pozn. Příklad domovské organizace: nemocnice, domov pro seniory, hospic, s.r.o. v případě praktických 
lékařů, univerzita, organizace poskytující služby paliativní péče apod.

Kontakty
Kontakty pro konzultace
Zprostředkování konzultace žádosti: Pavlína Nováček, Centrum dohody, tel.: 724 271 291, 
e-mail: pavlina.novacek@centrumdohody.com
Konzultace žádosti: Filip Celar, Centrum dohody, tel.: 732 938 912, 
e-mail: filip.celar@centrumdohody.com

Doplňující dotazy
Dotazy ke grantovému programu: Přemysl Filip, nadační fond Abakus, tel.: 775 012 700, 
e-mail: premysl.filip@abakus.cz
Administrativní a technické dotazy týkající se systému Flexi-Grant: Kateřina Kotasová, nadační fond 
Abakus, tel.: 777 937 715, e-mail: katerina.kotasova@abakus.cz
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Chceme dát příležitost i žadatelům z rozvíjejících se organizací nebo znevýhodněných regionů. Podání 
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doporučení odborné hodnotící komise složené z expertů na paliativní péči, rozvoj lidí a leadership. 
Z jedné organizace může být vybrán pouze jeden stipendista. 
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• konzistentní a dlouhodobý zájem o paliativní péči (min. 2 roky);
• jasná a srozumitelná představa o vlastním rozvoji, přínosy a cíle;
• budoucí přínos žadatele/ky a předloženého projektu pro paliativní oblast;
• přínos pro lepší regionální dostupnost paliativní péče;
• podpora domovské organizace;
• reálný a efektivní rozpočet.

Podrobnosti k podání žádosti 
a administrativa

Konzultace a podpora žadatelů 
v jejich záměru
Žadatelé mohou konzultovat přípravu žádosti po obsahové i technické stránce. 

Konzultace přípravy rozvojového plánu a projektu

Žadatelé se mohou ozvat již i v rané fázi přípravy, kdy si budou ujasňovat svůj záměr a cíle rozvoje. 
Pro tento účel má každý žadatel možnost vyčerpat až 2 hodiny konzultací s odborníky z Centra dohody. 

www.abakus.cz
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Odborníci z Centra dohody jsou v úzkém kontaktu s týmem nadačního fondu Abakus a je s nimi možné 
konzultovat všechny obsahové aspekty žádosti, například, zda je záměr v souladu s cíli programu. 
Konzultace je zdarma a není povinné ji využít.

Jak požádat o konzultaci při přípravě žádosti?

Pro objednání termínu konzultace prosím kontaktujte Pavlínu Nováček z organizace Centrum dohody na 
telefonním čísle 724 271 291 nebo emailu pavlina.novacek@centrumdohody.com. Prosíme, aby žadatelé 
v dostatečném předstihu před konzultací zaslali jako podklad pro konzultaci koncept záměru v rozsahu 
maximálně 200 slov, ve kterém se také stručně představí a zmíní důvody svého zájmu o stipendium, na 
email pavlina.novacek@centrumdohody.com. Konzultace budou probíhat nejpozději do 8. 10. 2021. 

Administrativní a technické záležitosti

S administrativními, finančními a technickými dotazy se žadatelé mohou obracet na tým nadačního 
fondu Abakus na emailu premysl.filip@abakus.cz nejpozději do 8. 10. 2021.

Webinář

Online webinář pro žadatele, který detailněji představí formát stipendia, doprovodný program a zodpoví 
nejčastěji kladené otázky proběhne 14. září 2021 od 14 do 16 hodin. Registrace je možná zde.

Žádost a její struktura
Veškeré žádosti jsou podávány elektronicky skrze grantový systém Flexi-Grant.

Jak vytvořit žádost?

Vstupte do systému zde a registrujte se. Máte-li přístupové údaje z předchozích let, přihlaste se jejich 
pomocí. Pokud jste zapomněli heslo, pak napište na info@abakus.cz.

Formulář žádosti naleznete v sekci Moje žádosti (dole).

Formulář není třeba vyplnit najednou – můžete jej kdykoliv uložit a vrátit se k jeho vyplnění později. 
Formulář musí být prostřednictvím portálu odeslán nejpozději do 11. října 2021 (23:59 SEČ). Každý 
žadatel může v této výzvě podat pouze jednu žádost.

Formulář žádosti obsahuje tyto části:

1. Základní údaje o domovské organizaci;

2. Váš životní příběh;

3. Vaše vize a co se změní po dvou letech stipendia, příp. milníky;

4. Osobní plán rozvoje (max. 500 slov), součástí bude např. plán rozvoje, včetně školení, tréninků či 
stáží / pobytů např. na jiných pracovištích apod; přínosy a cíle, kterých chcete díky stipendiu dosáhnout 
v oblasti svého rozvoje;

5. Ideový záměr projektu (max. 500 slov), který budete chtít v rámci stipendia detailně připravit. 
Stručný popis výchozího stavu a definovaných změn, kterých chcete díky plánovanému projektu 
dosáhnout v oblasti paliativní péče ve své organizaci či okolí;

6. Detailní rozpočet (struktura xls definovaná v systému Flexi-Grant), který by měl korespondovat 
s osobním plánem rozvoje a záměrem projektu.

Pozn. Součástí rozpočtu mohou být položky jako např. pokrytí cestovních nákladů, ubytování, příp. 
mimořádné odměny pro zastupující kolegy. Nepožadujeme finanční spoluúčast ani grantisty, ani 
organizace. Součástí navrženého rozpočtu mohou být režijní náklady domovské organizace zodpovědné za 
administraci nadačního příspěvku, a to do výše max 10 % z celkové požadované částky stipendia. Ty jsou 
určené zejména na účetnictví, administrativu stipendia a běžné provozní náklady pracoviště dle vlastního 
výběru. To by mělo vést k větší angažovanosti a zapojení domovské organizace do podpory žadatele. 

Přílohy: 
7. Písemná podpora domovské organizace, se kterou uzavře nadační fond Abakus smlouvu a která bude 
zodpovídat za čerpání stipendia a jeho vyúčtování (vlastní formou, max. půl strany). 

Pozn. Příklad domovské organizace: nemocnice, domov pro seniory, hospic, s.r.o. v případě praktických 
lékařů, univerzita, organizace poskytující služby paliativní péče apod.

Kontakty
Kontakty pro konzultace
Zprostředkování konzultace žádosti: Pavlína Nováček, Centrum dohody, tel.: 724 271 291, 
e-mail: pavlina.novacek@centrumdohody.com
Konzultace žádosti: Filip Celar, Centrum dohody, tel.: 732 938 912, 
e-mail: filip.celar@centrumdohody.com

Doplňující dotazy
Dotazy ke grantovému programu: Přemysl Filip, nadační fond Abakus, tel.: 775 012 700, 
e-mail: premysl.filip@abakus.cz
Administrativní a technické dotazy týkající se systému Flexi-Grant: Kateřina Kotasová, nadační fond 
Abakus, tel.: 777 937 715, e-mail: katerina.kotasova@abakus.cz

https://abakus.flexigrant.com/default.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpArIwJrJV9azTW-rXhVIibhyAexY756EXei7Z-PI16Pi3Ng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Jak proběhne výběr stipendistů?
Proces výběru

Ze všech kandidátů bude vybíráno na základě vstupních podkladů v žádostech a osobních pohovorů. 
Chceme dát příležitost i žadatelům z rozvíjejících se organizací nebo znevýhodněných regionů. Podání 
žádosti probíhá prostřednictvím online formuláře. Přípravu žádosti je možné před odevzdáním 
konzultovat. Na základě vyhodnocení žádostí budou následovat osobní setkání s vybranými finalisty. 
Finalisty a následně i stipendisty vybírá správní rada nadačního fondu Abakus v návaznosti na 
doporučení odborné hodnotící komise složené z expertů na paliativní péči, rozvoj lidí a leadership. 
Z jedné organizace může být vybrán pouze jeden stipendista. 

Co bude stipendista přikládat k žádosti?

• individuální rozvojový plán;
• ideový záměr projektu na podporu rozvoje paliativní péče; 
• písemnou podporu domovské organizace pro žadatele i předložený projekt;
• rozpočet.

Hlavní kritéria hodnocení

• konzistentní a dlouhodobý zájem o paliativní péči (min. 2 roky);
• jasná a srozumitelná představa o vlastním rozvoji, přínosy a cíle;
• budoucí přínos žadatele/ky a předloženého projektu pro paliativní oblast;
• přínos pro lepší regionální dostupnost paliativní péče;
• podpora domovské organizace;
• reálný a efektivní rozpočet.

Podrobnosti k podání žádosti 
a administrativa

Konzultace a podpora žadatelů 
v jejich záměru
Žadatelé mohou konzultovat přípravu žádosti po obsahové i technické stránce. 

Konzultace přípravy rozvojového plánu a projektu

Žadatelé se mohou ozvat již i v rané fázi přípravy, kdy si budou ujasňovat svůj záměr a cíle rozvoje. 
Pro tento účel má každý žadatel možnost vyčerpat až 2 hodiny konzultací s odborníky z Centra dohody. 
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Odborníci z Centra dohody jsou v úzkém kontaktu s týmem nadačního fondu Abakus a je s nimi možné 
konzultovat všechny obsahové aspekty žádosti, například, zda je záměr v souladu s cíli programu. 
Konzultace je zdarma a není povinné ji využít.

Jak požádat o konzultaci při přípravě žádosti?

Pro objednání termínu konzultace prosím kontaktujte Pavlínu Nováček z organizace Centrum dohody na 
telefonním čísle 724 271 291 nebo emailu pavlina.novacek@centrumdohody.com. Prosíme, aby žadatelé 
v dostatečném předstihu před konzultací zaslali jako podklad pro konzultaci koncept záměru v rozsahu 
maximálně 200 slov, ve kterém se také stručně představí a zmíní důvody svého zájmu o stipendium, na 
email pavlina.novacek@centrumdohody.com. Konzultace budou probíhat nejpozději do 8. 10. 2021. 

Administrativní a technické záležitosti

S administrativními, finančními a technickými dotazy se žadatelé mohou obracet na tým nadačního 
fondu Abakus na emailu premysl.filip@abakus.cz nejpozději do 8. 10. 2021.

Webinář

Online webinář pro žadatele, který detailněji představí formát stipendia, doprovodný program a zodpoví 
nejčastěji kladené otázky proběhne 14. září 2021 od 14 do 16 hodin. Registrace je možná zde.

Žádost a její struktura
Veškeré žádosti jsou podávány elektronicky skrze grantový systém Flexi-Grant.

Jak vytvořit žádost?

Vstupte do systému zde a registrujte se. Máte-li přístupové údaje z předchozích let, přihlaste se jejich 
pomocí. Pokud jste zapomněli heslo, pak napište na info@abakus.cz.

Formulář žádosti naleznete v sekci Moje žádosti (dole).

Formulář není třeba vyplnit najednou – můžete jej kdykoliv uložit a vrátit se k jeho vyplnění později. 
Formulář musí být prostřednictvím portálu odeslán nejpozději do 11. října 2021 (23:59 SEČ). Každý 
žadatel může v této výzvě podat pouze jednu žádost.

Formulář žádosti obsahuje tyto části:

1. Základní údaje o domovské organizaci;

2. Váš životní příběh;

3. Vaše vize a co se změní po dvou letech stipendia, příp. milníky;

4. Osobní plán rozvoje (max. 500 slov), součástí bude např. plán rozvoje, včetně školení, tréninků či 
stáží / pobytů např. na jiných pracovištích apod; přínosy a cíle, kterých chcete díky stipendiu dosáhnout 
v oblasti svého rozvoje;

5. Ideový záměr projektu (max. 500 slov), který budete chtít v rámci stipendia detailně připravit. 
Stručný popis výchozího stavu a definovaných změn, kterých chcete díky plánovanému projektu 
dosáhnout v oblasti paliativní péče ve své organizaci či okolí;

6. Detailní rozpočet (struktura xls definovaná v systému Flexi-Grant), který by měl korespondovat 
s osobním plánem rozvoje a záměrem projektu.

Pozn. Součástí rozpočtu mohou být položky jako např. pokrytí cestovních nákladů, ubytování, příp. 
mimořádné odměny pro zastupující kolegy. Nepožadujeme finanční spoluúčast ani grantisty, ani 
organizace. Součástí navrženého rozpočtu mohou být režijní náklady domovské organizace zodpovědné za 
administraci nadačního příspěvku, a to do výše max 10 % z celkové požadované částky stipendia. Ty jsou 
určené zejména na účetnictví, administrativu stipendia a běžné provozní náklady pracoviště dle vlastního 
výběru. To by mělo vést k větší angažovanosti a zapojení domovské organizace do podpory žadatele. 

Přílohy: 
7. Písemná podpora domovské organizace, se kterou uzavře nadační fond Abakus smlouvu a která bude 
zodpovídat za čerpání stipendia a jeho vyúčtování (vlastní formou, max. půl strany). 

Pozn. Příklad domovské organizace: nemocnice, domov pro seniory, hospic, s.r.o. v případě praktických 
lékařů, univerzita, organizace poskytující služby paliativní péče apod.

 Časový harmonogram
Zveřejnění výzvy
Webinář
Konzultace

Uzávěrka výzvy
Osobní setkání a diskuze s finalisty

Hodnocení a výsledky

Začátek realizace
Konec realizace

6. 9. 2021
14. 9. 2021

15. 9. - 8.10. 2021 

11. 10. 2021
15. - 16. 11. 2021

do konce listopadu 2021

1. 1. 2022
31. 12. 2023

Kontakty
Kontakty pro konzultace
Zprostředkování konzultace žádosti: Pavlína Nováček, Centrum dohody, tel.: 724 271 291, 
e-mail: pavlina.novacek@centrumdohody.com
Konzultace žádosti: Filip Celar, Centrum dohody, tel.: 732 938 912, 
e-mail: filip.celar@centrumdohody.com

Doplňující dotazy
Dotazy ke grantovému programu: Přemysl Filip, nadační fond Abakus, tel.: 775 012 700, 
e-mail: premysl.filip@abakus.cz
Administrativní a technické dotazy týkající se systému Flexi-Grant: Kateřina Kotasová, nadační fond 
Abakus, tel.: 777 937 715, e-mail: katerina.kotasova@abakus.cz



Jak proběhne výběr stipendistů?
Proces výběru

Ze všech kandidátů bude vybíráno na základě vstupních podkladů v žádostech a osobních pohovorů. 
Chceme dát příležitost i žadatelům z rozvíjejících se organizací nebo znevýhodněných regionů. Podání 
žádosti probíhá prostřednictvím online formuláře. Přípravu žádosti je možné před odevzdáním 
konzultovat. Na základě vyhodnocení žádostí budou následovat osobní setkání s vybranými finalisty. 
Finalisty a následně i stipendisty vybírá správní rada nadačního fondu Abakus v návaznosti na 
doporučení odborné hodnotící komise složené z expertů na paliativní péči, rozvoj lidí a leadership. 
Z jedné organizace může být vybrán pouze jeden stipendista. 

Co bude stipendista přikládat k žádosti?

• individuální rozvojový plán;
• ideový záměr projektu na podporu rozvoje paliativní péče; 
• písemnou podporu domovské organizace pro žadatele i předložený projekt;
• rozpočet.

Hlavní kritéria hodnocení

• konzistentní a dlouhodobý zájem o paliativní péči (min. 2 roky);
• jasná a srozumitelná představa o vlastním rozvoji, přínosy a cíle;
• budoucí přínos žadatele/ky a předloženého projektu pro paliativní oblast;
• přínos pro lepší regionální dostupnost paliativní péče;
• podpora domovské organizace;
• reálný a efektivní rozpočet.

Podrobnosti k podání žádosti 
a administrativa

Konzultace a podpora žadatelů 
v jejich záměru
Žadatelé mohou konzultovat přípravu žádosti po obsahové i technické stránce. 

Konzultace přípravy rozvojového plánu a projektu

Žadatelé se mohou ozvat již i v rané fázi přípravy, kdy si budou ujasňovat svůj záměr a cíle rozvoje. 
Pro tento účel má každý žadatel možnost vyčerpat až 2 hodiny konzultací s odborníky z Centra dohody. 

Odborníci z Centra dohody jsou v úzkém kontaktu s týmem nadačního fondu Abakus a je s nimi možné 
konzultovat všechny obsahové aspekty žádosti, například, zda je záměr v souladu s cíli programu. 
Konzultace je zdarma a není povinné ji využít.

Jak požádat o konzultaci při přípravě žádosti?

Pro objednání termínu konzultace prosím kontaktujte Pavlínu Nováček z organizace Centrum dohody na 
telefonním čísle 724 271 291 nebo emailu pavlina.novacek@centrumdohody.com. Prosíme, aby žadatelé 
v dostatečném předstihu před konzultací zaslali jako podklad pro konzultaci koncept záměru v rozsahu 
maximálně 200 slov, ve kterém se také stručně představí a zmíní důvody svého zájmu o stipendium, na 
email pavlina.novacek@centrumdohody.com. Konzultace budou probíhat nejpozději do 8. 10. 2021. 

Administrativní a technické záležitosti

S administrativními, finančními a technickými dotazy se žadatelé mohou obracet na tým nadačního 
fondu Abakus na emailu premysl.filip@abakus.cz nejpozději do 8. 10. 2021.

Webinář

Online webinář pro žadatele, který detailněji představí formát stipendia, doprovodný program a zodpoví 
nejčastěji kladené otázky proběhne 14. září 2021 od 14 do 16 hodin. Registrace je možná zde.

Žádost a její struktura
Veškeré žádosti jsou podávány elektronicky skrze grantový systém Flexi-Grant.

Jak vytvořit žádost?

Vstupte do systému zde a registrujte se. Máte-li přístupové údaje z předchozích let, přihlaste se jejich 
pomocí. Pokud jste zapomněli heslo, pak napište na info@abakus.cz.

Formulář žádosti naleznete v sekci Moje žádosti (dole).

Formulář není třeba vyplnit najednou – můžete jej kdykoliv uložit a vrátit se k jeho vyplnění později. 
Formulář musí být prostřednictvím portálu odeslán nejpozději do 11. října 2021 (23:59 SEČ). Každý 
žadatel může v této výzvě podat pouze jednu žádost.

Formulář žádosti obsahuje tyto části:

1. Základní údaje o domovské organizaci;

2. Váš životní příběh;

3. Vaše vize a co se změní po dvou letech stipendia, příp. milníky;

4. Osobní plán rozvoje (max. 500 slov), součástí bude např. plán rozvoje, včetně školení, tréninků či 
stáží / pobytů např. na jiných pracovištích apod; přínosy a cíle, kterých chcete díky stipendiu dosáhnout 
v oblasti svého rozvoje;

5. Ideový záměr projektu (max. 500 slov), který budete chtít v rámci stipendia detailně připravit. 
Stručný popis výchozího stavu a definovaných změn, kterých chcete díky plánovanému projektu 
dosáhnout v oblasti paliativní péče ve své organizaci či okolí;

6. Detailní rozpočet (struktura xls definovaná v systému Flexi-Grant), který by měl korespondovat 
s osobním plánem rozvoje a záměrem projektu.

Pozn. Součástí rozpočtu mohou být položky jako např. pokrytí cestovních nákladů, ubytování, příp. 
mimořádné odměny pro zastupující kolegy. Nepožadujeme finanční spoluúčast ani grantisty, ani 
organizace. Součástí navrženého rozpočtu mohou být režijní náklady domovské organizace zodpovědné za 
administraci nadačního příspěvku, a to do výše max 10 % z celkové požadované částky stipendia. Ty jsou 
určené zejména na účetnictví, administrativu stipendia a běžné provozní náklady pracoviště dle vlastního 
výběru. To by mělo vést k větší angažovanosti a zapojení domovské organizace do podpory žadatele. 

Přílohy: 
7. Písemná podpora domovské organizace, se kterou uzavře nadační fond Abakus smlouvu a která bude 
zodpovídat za čerpání stipendia a jeho vyúčtování (vlastní formou, max. půl strany). 

Pozn. Příklad domovské organizace: nemocnice, domov pro seniory, hospic, s.r.o. v případě praktických 
lékařů, univerzita, organizace poskytující služby paliativní péče apod.

Kontakty
Kontakty pro konzultace
Zprostředkování konzultace žádosti: Pavlína Nováček, Centrum dohody, tel.: 724 271 291, 
e-mail: pavlina.novacek@centrumdohody.com
Konzultace žádosti: Filip Celar, Centrum dohody, tel.: 732 938 912, 
e-mail: filip.celar@centrumdohody.com

Doplňující dotazy
Dotazy ke grantovému programu: Přemysl Filip, nadační fond Abakus, tel.: 775 012 700, 
e-mail: premysl.filip@abakus.cz
Administrativní a technické dotazy týkající se systému Flexi-Grant: Kateřina Kotasová, nadační fond 
Abakus, tel.: 777 937 715, e-mail: katerina.kotasova@abakus.cz
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