
SPOLU AŽ DO KONCE
2. ročník programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

Nadační fond AVAST založila v roce 2010 česká společnost Avast Software, s.r.o. Jeho vznik 
iniciovaly rodiny majitelů společnosti - Jarmila a Pavel Baudišovi a Milada a Eduard Kučerovi. 
Rozhodli se dlouhodobě pomáhat potřebným, podporovat neziskový sektor a zajímavé projekty 
a nápady v České republice. S jejich záměrem jim svojí prací pomáhá více než 500 zaměstnanců. 
Hlavním tématem nadačního fondu je systémová podpora a rozvoj paliativní péče v České repub-
lice.

Proč považujeme za důležité toto téma podporovat?

 78 % lidí v ČR by si přálo umřít doma.

 Konec života a umírání jsou vnímány jako společensky tabuizovaná témata. Jen podle 
 ¼  veřejnosti se o nich ve společnosti dostatečně hovoří.

 61% dospělých lidí nikdy s nikým nemluvilo o svých přáních či představách o tom, jak by 
 o ně mělo být pečováno v posledních chvílích jejich života.

 84% lidí si myslí, že o umírajícího se nejlépe postará jeho rodina v domácím prostředí 
 za pomoci  profesionálů.

 Za největší překážku domácí péče u blízkého pečujícího je považován strach z vlastního  
 selhání – z fyzicky i psychicky náročné situace nebo např. strach ze ztráty zaměstnání.

 V České republice zemře ročně 100 tisíc lidí. Jen 20% z nich umírá doma mezi svými   
 blízkými. Ostatní v nemocnicích a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních 
 (v nemocnicích 58,9 %).
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Hlavní témata podpory 
I. Podpora vzájemnosti
Zaměření na aktivní a systémovou spolupráci institucí a organizací v regionech, které jsou nebo 
by mohly být součástí péče o umírající a jejich rodiny.
II. Podpora svébytnosti
Smyslem dvouletého programu je rozvíjet, objevovat, prakticky testovat a sdílet způsoby a 
nástroje financování lůžkových a domácích hospiců v ČR s cílem dosáhnout jejich soběstačnosti.

Odborní poradci programu
Martin Loučka (Centrum paliativní péče), Katarína Vlčková (Domácí hospic Cesta domů), Honza 
Dolínek (Hearth.net), Matěj Lejsal (Domov Sue Ryder), SM. Angelika (Papežské misie), Ondřej 
Sláma (Česká společnost paliativní medicíny), Jan Kroupa (České centrum fundraisingu)

Kdo může požádat o podporu?

 Všechny organizace a instituce v ČR, které se jakýmkoliv způsobem podílejí nebo mohou  
 podílet na systému péče o umírající a nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich rodiny   
 (neziskové organizace, zdravotnická zařízení, vzdělávací instituce, sociální zařízení místní  
 samo správy a obce, církevní nadace a církevní právnické osoby evidované podle zákona  
 č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech zaevidované jako církevní  
 účelové zařízení).

 V části programu Podpora svébytnosti mohou žádost podat pouze lůžkové a domácí   
 hospice.
 

V rámci programu nepodporujeme tyto náklady
• Dofinancovávání asistenčních služeb a lůžek. 
• Investiční a materiálové náklady. 

První kolo výběru – Představte nám stručně váš záměr 

 • Smyslem prvního kola je získat představu o záměru, realizátorech, partnerech,   
  cílech a přínosu vámi navrhovaného řešení.

 • Vaše projektové záměry zašlete pouze elektronicky do 31. března 2015 na adresu 
  nadace@avast.com (do předmětu uveďte: Žádost_Spolu až do konce).

 • Setkání a sdílení žadatelů proběhne dne 19. března 2015 od 10 hodin v Praze. 
  Pozvánka níže.
  a. Elektronický formulář Podpora vzájemnosti ke stažení ZDE. 
  b. Elektronický formulář Podpora svébytnosti ke stažení ZDE.

 • Doporučení: vlastní popis projektu na maximálně 2 strany A4 ve standardním   
  formátování. 

 • Žadatel může v tomto ročníku podat maximálně 2 žádosti.
 
 • Žádost může podat i skupina partnerů/subjektů.

 • Žadatele, kteří nesplní požadovaný formát, vyloučíme z výběru. Děkujeme za   
  pochopení.

 • Odborná komise vybere do 2. kola žadatele, které požádáme o rozpracování   
  projektu a jeho osobní prezentaci v dalším kole. 
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http://files.avast.com/files/foundation/podpora_vzajemnosti_formular.docx
http://files.avast.com/files/foundation/podpora_svebytnosti_formular.docx


Druhé kolo výběru – Představte nám váš zpracovaný projekt osobně 

 • Žadatele vybrané do druhého kola požádáme o rozpracování projektu vč. rozpočtu  
  (zašleme doporučenou u strukturu ).

 • Žadatele pozveme do Avastu na kávu za účasti odborné hodnotící komise.

 • Žadatelé budou svůj projekt osobně prezentovat. Na prezentaci a následnou   
  diskusi budou mít stanovený čas, aby byl dostatečný prostor pro otázky 
  a odpovědi.
 • Žadatelé mohou využít formu prezentace dle svého uvážení, k dispozici budou mít  
  potřebnou techniku. Požadavky na ni budou součástí zpracované žádosti.

Priority v hodnocení žádostí
Hodnotícími kritérii předkládaných návrhů jsou zejména: 

 Podpora vzájemnosti:
 
 • Kompetentnost žadatele a znalost reálií paliativní péče, sociálního a zdravotního  
  systému v ČR
 • Funkčnost a aplikovatelnost v souladu s praxí v ČR
 • Regionální hledisko
 • Zkušenosti s advokačními aktivitami
 • Návrhy na sdílení svého know-how s ostatními
 • Efektivita využití nadačního příspěvku

 Podpora svébytnosti:

 • Absence dlouhodobého strategického fundraisingu
 • Kompetentnost v poskytování paliativní péče a potenciál růstu
 • Zájem učit se
 • Regionální hledisko
 • Návrhy na sdílení svého know-how s ostatními
 • Efektivita využití nadačního příspěvku

Kdo bude vaše žádosti hodnotit?

• Členky správní rady NF AVAST
• Zástupce zaměstnanců společnosti AVAST Software, a.s.
• Odborníci v oblasti paliativní péče, sociálních a zdravotnických služeb a odborníci   
 na fundraising a filantropii

Časový harmonogram

23. února 2015  Vyhlášení programu

19. března 2015 Setkání a sdílení žadatelů – společná vzájemná pomoc při hledání řešení. 

31. března 2015 Uzávěrka 1. kola a příjem projektových záměrů

20. dubna 2015 Zveřejnění výsledků 1. kola a pozvání finalistů do 2. kola

15. května 2015 Uzávěrka pro zaslání rozpracovaných projektů

Termín upřesníme Osobní prezentace v Avastu: Podpora svébytnosti 
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28. května 2015   Osobní prezentace v Avastu: Podpora vzájemnosti

1. června 2015   Zveřejnění vítězných projektů

Červen 2015 – prosinec 2016 Realizace projektu

Červenec 2015 - prosinec 2016 Podpora svébytnosti: Každé 2 měsíce pravidelné sdílení.

Prosinec 2016   Podpora svébytnosti: Matchování ročního výtěžku dosaženého 
     systematickým fundraisingem.
 
Leden 2016, leden 2017  Průběžná a Závěrečná zpráva a vyúčtování nadačního příspěvku

 INFORMACE PRO ŽADATELE: 

I. Podpora vzájemnosti                                              

 Vznik a rozvoj komunitních a profesních sítí v regionech ČR

 • Zaměření na aktivní a systémovou spolupráci institucí a organizací v regionech,   
  které jsou nebo by mohly být součástí péče o umírající a jejich rodiny.
 • Cílem vzniku nebo rozvoje partnerské sítě je systémová péče o paliativního pacienta  
  v rámci regionu.
 • Výsledkem propojení různých poskytovatelů paliativní péče a ostatních subjektů by  
  měl být vznik či rozvoj systémové a dlouhodobě udržitelné koordinace a dostupnos 
  ti paliativní péče na regionální úrovni.

Příklady žadatelů / partnerů / organizací:
 poskytovatelé paliativní péče, zdravotnická zařízení vč. praktických lékařů, léčebny   
 dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory, neziskové organizace, obce a samosprávy,  
 krajské úřady, pacientské organizace a svazy, státní instituce, média, školy,  a další   
 vzdělávací instituce atd.

Náklady, které mohou být hrazeny z programu, jsou libovolné, a to vč. kapacit. Musí být v souladu 
s účelem podpory a využity co nejefektivněji.

Součástí 1. kola a stručné vlastní vize musí být zodpovězeny tyto otázky:

 Jaký je podle vás reálný systém paliativní péče ve vašem regionu v roce 2015? A jak si ho  
 představujete v roce 2025?

 Co považujete za svoji zásadní kompetenci pro udržitelný rozvoj partnerské sítě poskyto 
 vatelů paliativní péče ve vašem regionu?

 Na základě jakých kritérií budete považovat váš návrh rozvoje systému paliativní péče ve  
 vaší komunitě za úspěšný?

*

*

*



II.  Podpora svébytnosti 
                                           
Podpora a rozvoj finanční soběstačnosti hospiců

 Smyslem dvouletého programu je rozvíjet, objevovat, prakticky testovat a sdílet způsoby  
 a nástroje financování především domácích hospiců v ČR s cílem dosáhnout jejich s  
 oběstačnosti.

 Toto téma podpory je naší odpovědí na zkušenosti z pilotního ročníku programu, rozhovory  
 se zástupci hospiců, nedostatečnou podporou ze strany státu a pojišťoven i zkušenosti ze  
 zahraničí. Jedním z klíčových záměrů našeho programu je zásadní téma financování provo 
 zu poskytovatelů hospicové péče.

Program Podpora svébytnosti poběží do konce roku 2016 a organizace vybrané k účasti budou 
moci v jeho průběhu získat nadační příspěvek ve výši až 1,5 milionu korun. Podpora bude 
přidělována postupně na základě dosahování konkrétních cílů a parametrů, které si zúčastněné 
organizace samy určí a dohodnou na začátku programu s odborným garantem programu. Jinými 
slovy vlastní podpora bude šitá na míru každé zúčastněné organizaci podle její konkrétní situace, 
reálných potřeb a možností.

Nedílnou součástí programu bude pravidelné sdílení žadatelů, vzdělávání a poradenská podpora.

Finanční podpora může zahrnovat a kombinovat například následující potřeby hospice:

• plat fundraisera

• část platu ředitele, který je aktivně zapojen do fundraisingu 

• vzdělávání vedení, týmu a/nebo fundraisera

• průběžný coaching fundraisera

• podpora procesů uvnitř organizace (strategické plánování, vytvoření fundraisingového   
 plánu, rozvoj kapacit atd.)

• zapojení členů správní rady a boardů

• vytváření a rozvoj sítě individuálních podporovatelů v regionu a komunitě

• podpora kampaní a konkrétní práce s dárci

• podpora infrastruktury pro fundraising (např. databáze)

• inspirace, seznamování se s metodami fundraisingu, které jsou běžnou praxí v zahraničí  
 (závěti, charitativní obchody atd.)

• sdílení praxe a zkušeností ze zahraničí
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POZVÁNKA
Sdílení a setkání žadatelů 

 Kdy? 19. března 2015 od 10 do 15 hodin (prezence od 9:00 hodin)

 Kde? Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1
 http://www.clovekvtisni.cz/cs/langhans

Smyslem setkání je propojení žadatelů, sdílení reálných potřeb, zkušeností, vzájemná pomoc s 
přípravou řešení a projektových záměrů a vzájemná inspirace. Součástí programu budou konzul-
tace, otázky a odpovědi vztahující se k programu. Občerstvení bude zajištěno.

V případě, že zájem převýší kapacitu (40 účastníků), nabídneme další termín setkání. Účast na 
setkání je dobrovolná a nemá vliv na hodnocení žádosti.

Bližsí informace: Honza Dolínek, e-mail: honza.dolinek@gmail.com 
Registrujte se ZDE

Kontaktní osoba programu: 

Martina Břeňová, manažerka nadačního fondu 
Email: brenova@avast.com

*
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http://goo.gl/forms/028IX9J1pR

