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Výsledky 6. ročníku programu zaměřeného na rozvoj
paliativní péče v České republice.

Obsahem 6. ročníku programu bylo vyhlášení druhého cyklu Stipendia pro paliativní péči
Nadačního fondu Avast. Celkově se přihlásilo 38 kandidátů, z nichž bylo vybráno 

18 stipendistů a stipendistek a podpořeno částkou 15 milionů korun.
 

STIPENDIUM PRO PALIATIVNÍ PÉČI
NADAČNÍHO FONDU AVAST - ROČNÍK 2020/21

Základní vizí programu Spolu až do konce je, aby co nejvíce lidí v České republice mělo v závěru 
života k dispozici kvalitní informace i dostupnou profesionální péči, a mohli se tak svobodně 
rozhodnout, kde a jak chtějí strávit toto důležité období, jaký způsob péče zvolí, a koho chtějí mít 
nablízku.

Paliativní oblast se v posledních letech dynamicky rozvíjí. V našem programu Spolu až do konce již od 
roku 2014 podporujeme výzkum, vzdělávání, finanční soběstačnost hospiců, rozvoj multidisciplinár-
ních týmů v nemocnicích, domovy pro seniory či odborné platformy. Růst všech těchto oblastí, které 
společně vytvářejí kvalitní systém péče, si žádá zkušené odborníky, kteří posouvají sebe i ostatní 
kolegy. A právě jejich podpoře se od roku 2017 cíleně věnuje Stipendium pro paliativní péči našeho 
nadačního fondu.

Jsme si vědomi toho, že každý člověk v této zemi, který se v rámci své profese každodenně stará           
o umírající pacienty, si zaslouží péči a ocenění za to, co pro svoji komunitu dělá. Podpoře práce těchto 
odborníků se proto věnujeme od samého začátku našeho působení v paliativní oblasti, v roce 2017 ale 
tato podpora získala ucelený formát dvouletého stipendijního programu.

V roce 2019 jsme vyhlásili druhý ročník stipendijního programu (2020/21) a tentokrát jsme se zaměřili 
na důležitou cílovou skupinu průkopníků, zkušených odborníků všech profesí, kteří trpělivě rozvíjejí 
ve svém okolí paliativní péči na profesionální úrovni. Často ji začali budovat „na zelené louce” a stále 
budují, hledají nové směry, „prošlapávají” cestu ostatním, přinášejí zkušenosti ze zahraničí, pomáhají 
paliativní péči prosazovat na systémové úrovni, a to v drtivé většině nad rámec své pracovní doby           
i dalece za hranicí běžné komfortní zóny. Mnohým z nich tak reálně hrozí syndrom vyhoření. Je              
v zájmu nás všech, aby se mohli své práci věnovat dlouhodobě a v rovnováze se svým osobním živo-
tem a zdravím.

Našim stipendistům a stipendistkám poskytneme jak finanční podporu na seberozvoj a sebepéči, 
tak individuální mentoring, koučink a vzdělávání. V neposlední řadě také doprovodný program 
zahrnující společné setkávání a sdílení úspěchů a výzev. Odborným partnerem nám v tom bude 
Centrum dohody, odborná společnost zaměřená na seberozvoj. 
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NADAČNÍHO FONDU AVAST, ROČNÍK 2020/21:
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Mahulena Exnerová
Zaměření: Dětská 
paliativní péče
Zastřešující organizace:
NH Hospital a.s . - 
Nemocnice Hořovice

Jan Hálek
Zaměření: Dětská 
paliativní péče
Zastřešující organizace:
Univerzita Palackého 
v Olomouci

Marta Hošťálková
Zaměření: Kaplanská služba 
v rámci paliativní péče
Zastřešující organizace:
JSME BLÍZKO VÁM - Institut 
klinické pastorační péče, z.ú.

Ladislav Kabelka
Zaměření: Nemocniční 
a hospicová paliativní péče
Zastřešující organizace:
Diecézní charita Brno, Oblastní 
charita Třebíč

Ondřej Kopecký
Zaměření: Nemocniční 
paliativní péče a vzdělávání
Zastřešující organizace:
Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze

Michal Kouba
Zaměření: Nemocniční 
paliativní péče
Zastřešující organizace:
Ústav hematologie a krevní 
transfuze

Zuzana Křemenová
Zaměření: Nemocniční 
paliativní péče
Zastřešující organizace:
Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady

Matěj Lejsal
Zaměření: Paliativní péče 
v domovech pro seniory
Zastřešující organizace:
Domov Sue Ryder, z. ú.

Martin Loučka
Zaměření: Vzdělávání 
a výzkum v paliativní péči
Zastřešující organizace:
Centrum paliativní péče, z.ú.
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Monika Marková
Zaměření: Hospicová
paliativní péče
Zastřešující organizace:
Fórum mobilních hospiců, z.s.

Jaromír Matějek
Zaměření: 
Etika v paliativní péči
Zastřešující organizace:
Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady

Dagmar Pelcová
Zaměření: Hospicová 
paliativní péče
Zastřešující organizace:
Hospic sv. Štěpána, z.s.

Alena Peremská
Zaměření: Perinatální 
paliativní péče
Zastřešující organizace:
Perinatální hospic 
Dítě v srdci, z.s.

Jitka Polišenská
Zaměření: Nemocniční 
paliativní péče
Zastřešující organizace:
Institut klinické
a experimentální medicíny

Marie Sovadinová
Zaměření: Hospicová 
paliativní péče
Zastřešující organizace:
Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Pavel Svoboda
Zaměření: Hospicová 
paliativní péče
Zastřešující organizace:
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Alena Votavová
Zaměření: Hospicová
paliativní péče
Zastřešující organizace:
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Irena Závadová
Zaměření: Hospicová
paliativní péče a vzdělávání
Zastřešující organizace:
Cesta domů, z.ú.

VYBRANÝM STIPENDISTŮM BLAHOPŘEJEME
A TĚŠÍME SE NA NADCHÁZEJÍCÍ DVA ROKY SPOLUPRÁCE!


