Spolu až do konce
Avízo výzvy 2020

Nadační fond Avast se dlouhodobě věnuje systémové podpoře paliativní péče v České republice.
Spolu s předními českými odborníky jsme se chopili složitého celospolečenského problému
a dokázali, že je řešitelný skrze strategickou spolupráci 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 expertních organizací, které paliativní péči
poskytují nebo jiným způsobem rozvíjejí. Vytváříme tak příznivější podmínky pro rozvoj péče
o umírající. Za dobu existence programu se nám podařilo iniciovat aktivity, které napomohly
systémové změně na celostátní úrovni.
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Avízo výzvy 2020
Paliativní péče v pobytových sociálních
službách pro seniory
V rámci sedmého ročníku programu Spolu až do konce v září vyhlásíme grantovou výzvu zaměřenou
na zavádění paliativní péče v pobytových zařízeních pro seniory.
Vzhledem k tomu, o jak komplexní záměr se jedná, a jak jsou cílové organizace vlivem pandemie
extrémně vytížené, věnujeme letní období na to, aby se mohli potenciální žadatelé zorientovat
v problematice a ujasnit si, jestli se o účast v programu ucházet, případně si rozvrhnout postup
a alokovat kapacity.

Odborná záštita
Odborní partneři programu
• Centrum paliativní péče
• Domov Sue Ryder
Odborná rada
je skupina expertů a zástupců relevantních institucí, které mají vliv na kvalitu, dostupnost a systémový
rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory nebo mohou významně přispět k
debatě nad touto oblastí. Úkolem rady je poskytovat zpětnou vazbu k průběžným výsledkům a dění v
programu, kterou je možné zohlednit v obsahu programu
a zaměření jednotlivých aktivit.

Kdo je vhodným kandidátem?
Program je určen pro pobytové sociální služby pro seniory (typicky domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem), které splňují následující charakteristické znaky:
• Relativně menší zkušenosti s paliativní péčí.
Program má za cíl ověřit dopad opatření, která mohou pomoci s rozvojem paliativní péče zařízením,
které jsou na začátku, spíše než podpořit organizace, které již paliativní péči svým klientům ve velké
míře poskytují.
• Ambice se rozvíjet.
• Ochota věnovat se rozvoji paliativní péči jako hlavní strategické prioritě v následujících dvou
letech (domov se zároveň nepouští do jiného velkého systémového projektu).
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Jak a kde konzultovat svůj zájem o program?
Konzultace
V případě zájmu konzultovat zaměření programu a podporované aktivity kontaktujte
Barboru Vaňkovou na barbora.vankova@sue-ryder.cz nejpozději do 15. 10. 2020.
Reakční doba na emaily je do tří pracovních dnů.
Webinář
Webinář, který představí koncept grantové výzvy a dá prostor pro dotazy, proběhne
23. 7. od 16 hodin a je možné se na něj registrovat ZDE. Z webináře bude pořízen záznam,
který bude veřejně k dispozici. S případnými otázkami ohledně webináře kontaktujte Annu
Tučkovou na emailu a.tuckova@paliativnicentrum.cz.

Cíl programu
Cílem programu je zvýšit dostupnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro
seniory, a tím zlepšit péči o jejich klienty. Hlavní ambicí programu je ve vybraných zařízeních vytvořit
podmínky pro poskytování paliativní péče prostřednictvím konkrétních opatření a metodických
postupů v oblasti celkové organizace, prostředí, přístupu a všestranného rozvoje personálu
i zvyšování kvality života klientů. Skrze program také chceme získat kvalitní data a poskytnout je
odborné veřejnosti v zájmu odborné debaty a tvorby standardních postupů.
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Co organizace může získat účastí v programu?
• Strukturovaný vzdělávací program pro personál v přímé péči i management organizace.
• Každá organizace bude mít k dispozici mentora, který bude plnit roli průvodce, jehož
úkolem je provést realizační tým domova celým projektem tak, aby bylo dosaženo
plánovaných cílů.
• Společná pravidelná setkávání podpořených organizací a sdílení dobré praxe.
• Předávání zkušeností dalším domovům v regionu.
• Finanční prostředky na mzdové náklady pro povinnou pozici koordinátora paliativní péče
(0,5 úvazku).
• Finanční prostředky na vybavení, pomůcky, úpravy prostor.

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 zařízení ve všech krajích
České republiky. Přihlašování bude probíhat přes online aplikaci a formulář se všemi požadovanými
náležitostmi bude zveřejněn při vyhlášení výzvy. Následovat budou osobní setkání s finalisty.

Časový harmonogram
Avízo výzvy

24. 6. - 6. 9.

Konzultace

24. 6. - 15. 10. (Konzultovat bude
možné i v průběhu samotné výzvy)

Webinář pro zájemce o program
Zveřejnění výzvy
Uzávěrka pro podání žádostí
Hodnocení žádostí

7. 9.
19. 10.
říjen

Výběr finalistů

listopad

Pohovory s finalisty

listopad

Rozeslání výsledků žadatelům

listopad

Realizace programu
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Proč oblast pobytových služeb pro seniory?
V roce 2017 zemřelo v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory 15 839 osob, což
je přibližně čtvrtina celkového počtu všech jejich obyvatel a 14 % všech úmrtí v České republice
v daném roce. 60 % z tohoto počtu zemřelo přímo v těchto zařízeních, u ostatních se můžeme
domnívat, že zemřeli ve zdravotnickém zařízení, případně při převozu do zdravotnického zařízení.
Pro srovnání cca 2,5 % obyvatel České republiky umírá v lůžkových hospicích. Z výše uvedeného
plyne, že pobytové sociální služby pro seniory jsou významným poskytovatelem péče v závěru
života. Z podílu zemřelých mimo tyto služby je zároveň patrné, že je nutné v těchto službách
kultivovat poskytování paliativní péče, rozvoj kompetencí personálu i spolupracujících lékařů, včetně
prohlubování spolupráce se specializovanými paliativními týmy.
(ÚZIS, 2018; ČSÚ, 2018; www.paliativnidata.cz)

Nadační fond Avast
Spolu až do konce 2020

www.nadacnifond.avast.cz
facebook.com/nadaceavast

