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Stipendijní program 2022-2023
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.
Navázali jsme na dva předchozí cykly stipendií a podpořili vybrané odborníky, kteří se již v oblasti
paliativní péče pohybují. Stipendium přináší svým držitelům příležitost ke komplexnímu rozvoji nad
rámec jejich specializací, aby mohli posílit pozici ve svých organizacích i okolí a podpořit další rozvoj
paliativní péče v České republice.
Více na www.abakus.cz/stipendijni-program.

Výsledky
Žádost odevzdalo celkem 47 kandidátů. Do druhého kola jsme k setkání s hodnoticí komisí přizvali
25 uchazečů. Hodnotitelé po pečlivém uvážení vybrali 17 odborníků z 8 krajů České republiky, kteří
obdrželi stipendium. V tomto ročníku se podařilo oslovit i méně seniorní žadatele s vysokým potenciálem
pro osobní rozvoj, pro něž je stipendium možností získat nové znalosti a kompetence, skrze které
následně mohou významně podpořit kvalitu i dostupnost služeb paliativní péče v méně pokrytých
regionech.
Celkově jsme rozdělili přes 9,5 milionu korun. Každý ze stipendistů získal prostředky ve výši až 750 tisíc
korun na svůj osobní rozvoj a přípravu konkrétního projektu v zájmu rozvoje paliativní péče na svém
pracovišti či v okolí. Nad rámec této částky financujeme také ucelený doprovodný program pod vedením
odborného partnera programu Centra dohody zaměřený na manažerské a komunikační dovednosti.

Odborná hodnoticí komise
Projekty k podpoře vybrala na základě předem daných kritérií odborná komise,
která zasedala v tomto složení:
Robert Basch - ředitel Nadace OSF
Alice Hamplová - prezidentka České asociace mentoringu a jednatelka společnosti Centrum dohody
Matěj Lejsal - ředitel Domova Sue Ryder a přednášející na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy
Jana Michlová - lékařka nefrologie a interního oddělení Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici
a držitelka prvního ročníku stipendia
Ondřej Sláma - odborník na paliativní péči Masarykova onkologického ústavu v Brně a místopředseda
České společnosti paliativní medicíny
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Petra Brychtová

Iveta Dicko

Markéta Fuchsová

Vedoucí střediska charitních

Lékařka

Koordinátorka paliativní péče

služeb

Nemocnice Břeclav

Nemocnice Pelhřimov

Diecézní charita České

Jihomoravský kraj

Vysočina

Magdaléna Hejlová

Dana Ivanko

Kristýna Kadlecová

Vedoucí sociálního úseku

Zdravotně sociální pracovnice

Vedoucí domova pro seniory

a koordinátorka paliativní péče

a pastorační asistentka

Domov Sue Ryder

Domovy sociálních služeb

Nemocnice Jihlava

Hlavní město Praha

Litvínov, Ústecký kraj

Vysočina

Jiřina Kafková

Jitka Kosíková

Jiří Krejčí

Vedoucí sociální pracovnice

Projektová manažerka domácího

Ředitel vzdělávací organizace

CEDR - komunitní spolek

hospice a zdravotní sestra

Institut Pallium

Ústecký kraj

Oblastní charita Polička

Hlavní město Praha

Budějovice, Jihočeský kraj

Pardubický kraj

Jana Nováková

Jana Rellová

Regina Slámová

Pastorační asistentka

Koordinátorka paliativní péče

Vedoucí lékařka

Charita Šumperk

a zdravotní sestra

Sdružení zdravotnických

Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice v Olomouci

zařízení II Brno

Olomoucký kraj

Jihomoravský kraj
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Zuzana Staníčková

Barbora Steinlauf

Kristýna Štefanides

Lékařka

Advokátka

Sociální pracovnice

Ústav pro péči o matku a dítě

Soukromá advokátní praxe

Perinatální hospic Dítě v srdci

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Královéhradecký kraj

Karolína Vlčková

Jindřiška Voláková

Výzkumná pracovnice

Klinická farmaceutka

Centrum paliativní péče

Nejste sami - Mobilní hospic

Hlavní město Praha

Olomoucký kraj
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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.

Partneři programu
Odborným partnerem je Centrum dohody, školicí a konzultační firma zaměřující se na vzdělávání
v oblasti měkkých dovedností a osobnostní rozvoj.

Na co navazujeme?
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.

Abakus nadační fond
Výsledky grantové výzvy 2021

www.abakus.cz
info@abakus.cz

05

www.abakus.cz
f : nadacnifondabakus

