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Stipendijní program pro odborníky 
v paliativní péči - Avízo výzvy 2021

Abakus je nadační fond zakladatelů Avastu, který chce přinášet nástroje pozitivní 
změny do české společnosti. 

Úvod

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

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 finanční soběstačnosti vybraných českých hospiců pomocí fundraisingové akademie 
a podpořili nové přístupy a nápady v organizacích a zařízeních, kde lidé tráví konec svého života. 
Financovali jsme také nově vzniklé paliativní týmy v českých nemocnicích a 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. 

Vizí stipendijního programu je nabídnout vybraným z nich komplexní rozvoj tak, aby mohli posílit pozici 
ve svých organizacích, a podpořit tak další rozvoj paliativní péče v České republice. Jednou z klíčových 
potřeb a zároveň deficitem oblasti se ukázala poptávka po cíleném rozvoji měkkých dovedností, 
koučingu či mentoringu. Počátkem září proto spustíme přihlašování do dvouletého stipendijního 
programu pro paliativní odborníky zaměřeného na rozvoj těchto oblastí.

Kdo může žádat o stipendium?

 ― Žadatelem/kou je konkrétní pracovník v paliativní oblasti, kterého podporuje jeho vlastní 
 pracoviště (smlouva bude uzavřena s kmenovým pracovištěm – nemocnicí, hospicem, domovem 
 pro seniory, akademickým pracovištěm, … ).
 ― Žadatel/ka se musí paliativní péči věnovat již delší dobu (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.
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 ―  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 apod.).
 ―  Žadatel/ka v minulosti nečerpal/a stipendium pro paliativní péči Nadačního fondu    
 Avast/Abakus.

Co stipendista získá účastí v programu?

 ―  Částku až ve výši 750 000 korun, kterou je možné využít na
  • individuální seberozvojové a vzdělávací aktivity;
  • přípravnou fázi projektu na podporu rozvoje paliativní péče. 
 ―  Koučing a mentoring šitý na míru potřebám rozvoje stipendisty; 
 ―  Dvouletý společný doprovodný vzdělávací program zaměřený na rozvoj měkkých dovedností 
 včetně pravidelných setkání skupiny stipendistů.

Co bude stipendista přikládat k žádosti?
 
 ―  Individuální rozvojový plán.
 ―  Reálný projekt na podporu rozvoje paliativní péče dle dohody se svým pracovištěm, relevantní
 pro dané pracoviště či okolí. Příklady možných projektů:
  • Implementace metodiky XY do organizace
  • Rozjezd multidisciplinárních konzilií
  • Spuštění nové služby v oblasti paliativní péče
  • Vybudování specializované ambulance
  • Realizace spolupráce s další organizací v regionu
  • Postavení expertní skupiny paliativní péče v rámci regionu 
  • Příprava relevantního výzkumu pro oblast paliativní péče
  • Vytvoření sylabu předmětu na vysoké škole 
 ―  Písemnou podporu domovské organizace žadatele a předloženého projektu.

Odborný partner výzvy: Centrum dohody

Proces výběru organizací

Ze všech kandidátů bude vybíráno na základě vstupních podkladů a osobních pohovorů. Chceme dát 
příležitost i žadatelům z rozvíjejících se organizací, znevýhodněných regionů apod. Přihlašování bude 
probíhat přes online aplikaci. Formulář se všemi požadovanými náležitostmi bude zveřejněn při vyhlášení 
výzvy spolu s podrobnostmi konzultací. Následovat budou osobní setkání s finalisty.
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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

druhá polovina září

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

do konce listopadu 2021

1. 1. 2022
31. 12. 2023
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Kontakt

Přemysl Filip, nadační fond Abakus, Tel. 775 012 700, e-mail: premysl.filip@abakus.cz 
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