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Rozvoj 
paliativní péče 
v pobytových 
sociálních 
službách pro 
seniory



O programu
Po podpoře finanční soběstačnosti hospiců, zavádění multidisciplinárních paliativních týmů 
v nemocnicích a opakovaném udělování stipendií pro odborníky v paliativní péči, jsme vstoupili do 
rozvoje další oblasti. Cílem letos udělených grantů je zvýšit dostupnost paliativní péče v pobytových 
sociálních službách pro seniory. 

Dvouletá podpora zahrnuje finanční prostředky a doprovodný, vzdělávací program. Hlavní ambicí
je ve vybraných zařízeních vytvořit podmínky pro poskytování paliativní péče skrze implementaci 
konkrétních opatření a metodických postupů. 

Grantová podpora a doprovodný program budou realizovány nadačním fondem Abakus jakožto
nástupnickou organizací Nadačního fondu Avast.

Díky programu by měla v roce 2023 vzniknout síť domovů, které budou do budoucna sloužit jako 
referenční pracoviště, schopná předávat získané know-how.
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Abakus - nadační fond 
zakladatelů Avastu, který 
přináší nástroje pozitivní 
změny do české společnosti



 

Odborní hodnotitelé
Iva Holmerová
Iva Holmerová je zakládající ředitelkou a primářkou Gerontologického centra v Praze 8 a také působí 
jako docentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou demence 
a dlouhodobé péče. Je předsedkyní organizace Alzheimer Europe, členkou Rady vlády pro seniory 
a stárnutí populace a čestnou členkou výboru České gerontologické a geriatrické společnosti.

Ruth Šormová
Ruth Šormová je speciální pedagožka, od roku 1984 se věnovala přímé práci s dětmi i dospělými 
s mentálním a kombinovaným postižením, poté se zaměřila na rozvoj fundraisingu a vedení 
neziskových organizací. Založila a řídila středisko Diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi, poté vedla 
Portimo o.p.s v Novém Městě na Moravě. Od září 2018 je ředitelkou domácího hospice Cesta domů.

Ladislav Kabelka
Ladislav Kabelka se více jak 20 let věnuje geriatrické a paliativní péči. Zakládal lékařský obor 
Paliativní medicína, vedl 8 let Českou společnost paliativní medicíny. Nyní se věnuje vytváření 
koncepcí péče o závažně chronicky nemocné, vede domácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči a podílí 
se na zavádění specializované paliativní péče do nemocnice Třebíč a Fakultní nemocnice 
U Sv. Anny v Brně. 

Matěj Lejsal
Matěj Lejsal je od roku 2006 ředitelem organizace Sue Ryder a vyučuje na Fakultě humanitních studií 
UK. V praxi usiluje o to, aby v Česku mohl každý důstojně prožívat stáří – své vlastní i stárnutí svých 
blízkých. Zabývá se dlouhodobou péčí, multidisciplinární spoluprací a integrací paliativního přístupu 
do sociálních služeb. Je držitelem Stipendia pro paliativní péči Nadačního fondu Avast.

Martin Loučka
Martin Loučka je ředitel Centra paliativní péče, které se věnuje rozvoji paliativní péče skrze 
vzdělávací a výzkumné aktivity. Je odborným asistentem na 3. LF UK a vědeckým sekretářem České 
společnosti paliativní medicíny. Je držitelem Stipendia pro paliativní péči Nadačního fondu Avast.

Výsledky
Celkový počet žadatelů: 40

Počet postupujících do 2. kola: 24 
Počet podpořených organizací: 15
Rozdělená částka: 17 257 283 Kč

Počet pokrytých krajů: 12
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REGION

Přehled podpořených projektů 

Valašské
Meziříčí

Lysá nad
Labem

Praha

Dobrá Voda
u Českých
Budějovic

Česká
Třebová

Ostrava

Litvínov

Brno
Kroměříž

Tovačov

Černožice

Moravec

Doubravčice

Cheb

Název organizace

CSS Emausy s.r.o.
Diakonie Valašské Meziříčí
Domov důchodců Černožice
Domov Korýtko, p.o.
Domov na zámku Lysá nad Labem p.o.
Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu
Domov pro seniory Kosmonautů
Domov pro seniory Tovačov
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.
Charitní domov Moravec
Meridiem Centrum Péče s.r.o.
NADĚJE, pobočka Brno
Ošetřovatelský domov Praha 3
Sociální služby Česká Třebová
Sociální služby města Kroměříže

Kraj organizace

Jihočeský
Zlínský
Královéhradecký
Moravskoslezský
Středočeský
Karlovarský
Jihomoravský
Olomoucký
Ústecký
Vysočina
Středočeský
Jihomoravský
Hlavní město Praha
Pardubický
Zlínský
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Sue Ryder je veřejně prospěšná organizace zaměřená na téma stáří a důstojnosti. Její služby závisí na 
podpoře dárců. Od roku 1998 poskytuje Sue Ryder pomoc seniorům a jejich blízkým ve chvílích, kdy 
stáří začíná přinášet starosti. Sídlí na Praze 4 a své služby poskytuje jak seniorům v blízkém okolí, tak 
lidem po celém Česku. Sue Ryder usiluje o to, aby v České republice mohl každý důstojně zestárnout.

Centrum paliativní péče je první institucí v České republice, která systematicky buduje zázemí pro 
rozvoj paliativní péče. Provádí vlastní výzkumy, jejichž výsledky jsou podkladem pro systémová 
a legislativní opatření umožňující zlepšovat péči o umírající pacienty. Informace, které poskytuje 
profesionálům ze státní, nestátní i komerční sféry umožňují lepší komunikaci a rozhodování 
odborné i laické veřejnosti v oblastech spojených s koncem života.

Odborní partneři programu

O nás

Nadační fond Avast
Nadační fond Avast byl založen v roce 2010. Zaměřoval se na podporu témat jako péče o lidi na konci 
života, pomoc rodičům dětí s postižením nebo rozvoj systému vzdělávání v České republice. Jeho 
odkaz a projekty budou od roku 2021 nadále pokračovat prostřednictvím nadačního fondu Abakus, 
nadačního fondu zakladatelů Avastu. Více na nadacnifond.avast.cz/vyroci10.

Nadační fond Abakus
Misí nadačního fondu Abakus je vytvářet podmínky pro vznik nápadů a nástrojů, které budou pomáhat 
řešit společenské problémy dneška, a přispívat tak k pozitivní změně v české společnosti. Akronym 
Abakus je nadačním fondem zakladatelů Avastu Pavla Baudiše a Eduarda Kučery. Odkazuje na jejich 
osobní příběh a odráží jejich přesvědčení, že síla je v jednoduchosti a spolupráci. Slovo Abakus jako 
starověká početní tabulka Abakus, první počítač, symbolizuje hledání účelných řešení dostupných 
všem. Více na www.abakus.cz.
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