
1/4 

PROGRAM PODPORY SPECIALIZAČNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V OBORU PALIATIVNÍ 
MEDICÍNA 

Připravujete se k získání specializace v oboru paliativní medicína? Pracujete v za- 
řízení, které poskytuje paliativní péči, a chcete svoji expertízu opřít o specializační 
vzdělání? Rádi Vás podpoříme ve Vaší cestě stát se paliatrem. Společně tak můžeme 
pomoci rozvíjet komunitu lékařů a specialistů v oboru paliativní medicína. 
Finanční prostředky můžete využít na uhrazení registračních poplatků, stáží i sou- 
visejících nákladů, které jsou potřebné k dosažení specializačního vzdělání. 

1. Proč je důležité podpořit tuto oblast?

V České republice je stále velký nedostatek lékařů atestovaných v oboru paliativní 
medicína, kteří by mohli pracovat jako odborníci garantující kvalitu péče v hospicích 
nebo v paliativních týmech. 

2. Cílem programu je:

● Podpora lékařů v přípravě k atestaci z nástavbového oboru paliativní medicína.

● Rozšíření dostupnosti erudované paliativní péče.

3. Kdo může požádat o podporu?

● Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání v oboru paliativní medicína nebo
lékaři, kteří se o zařazení ucházejí.

4. Jaké oblasti jsou součástí podpory?

● Povinné stáže

● Poplatek akreditovanému zařízení za absolvování stáže.

● Ubytování pro účastníky mimo místo konání stáže.

● Částečná kompenzace případné ušlé mzdy.
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● Povinné specializační kurzy organizované pod záštitou IPVZ

● Registrační poplatek specializačního kurzu IPVZ.

● Ubytování pro účastníky mimo místo konání kurzu.

● Částečná kompenzace případné ušlé mzdy.

5. Jaká je maximální výše podpory?

Povinné stáže* 

Položka Jednotka Max. výše podpory 

Poplatek akreditovanému zařízení 1 den 1 000 Kč 

Ubytování 1 den 1 000 Kč 

Kompenzace ušlé mzdy 1 den 1 000 Kč 

* Max. výše podpory počtu dnů stáže.
** Termín uskutečnění do 30. 6. 2023.

1 den 80 dní 

Specializační kurzy organizované pod záštitou IPVZ* 

Položka Jednotka Max. výše podpory 

Specializační kurz IPVZ 1 den 1 600 Kč 

Ubytování 1 den 1 000 Kč 

Kompenzace ušlé mzdy 1 den 1 000 Kč 

* Max. výše podpory počtu dnů Specializačních kurzů IPVZ.
** Termín uskutečnění do 30. 6. 2023.

1 den 13 dní 

6. Podmínky grantové podpory

● Grantová podpora je určena těm žadatelům, kteří směřují svoji profesní činnost do
oblasti specializované paliativní péče u konkrétního poskytovatele.

● Žadatel prohlašuje, že získá atestaci z paliativní medicíny do 2 let od získání
grantové podpory.

● Žadatel prohlašuje, že bude po získání atestace pracovat na dedikované pozici
lékaře specialisty v oboru paliativní medicína, a to v ekvivalentu úvazku minimál- 
ně 0,3.

● Grantové prostředky budou vypláceny jednorázově. Jejich čerpání je nutné provést
do 30. 6. 2023. O podporu je možné žádat opakovaně v další grantové výzvě.

● Žadatel do 30. 9. 2023 vypracuje a zašle závěrečnou zprávu o naplnění stanovených
cílů.

7. Informace pro žadatele k podání grantové žádosti

7.1 Nezbytné součásti žádosti 
● Formulář žádosti k vyplnění na www.nadacnifondkpm.grantys.cz

● Základní a rozšiřující informace.

● Rozpočet.
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● Přílohy

● Souhlas kmenového pracoviště s účastí v grantovém programu.

● Profesní životopis.

7.2 Jak podat žádost 
● Celá žádost, včetně příloh, se podává pouze elektronicky, prostřednictvím

webového rozhraní Grantys na stránkách www.nadacnifondkpm.grantys.cz, kde si
vyberete grantovou výzvu Program podpory specializačního vzdělávání lékařů
v oboru paliativní medicína 2022/1.

● Manuál s návodem, jak pracovat se systémem Grantys, je možné získat po při- 
hlášení v sekci Ke stažení.

● Žádost musí být kompletní. Je nutné vyplnit všechna pole žádosti, a to včetně
požadovaných příloh. Neúplné žádosti nebudou přijaty k posouzení.

8. Jak probíhá výběr žádostí a jejich hodnocení?

8.1 První kolo výběru – stručnou formou představit záměr žádosti 
● Cílem prvního kola je získat ucelenou představu o Vašem záměru získání podpory,

jejím přínosu a cílech, kterých chcete dosáhnout tak, aby byly v souladu se zá- 
měrem programu.

● Svou žádost podejte do 12. 6. 2022.

● Zveřejnění výsledků prvního kola na stránkách www.nadacnifondkpm.cz pro- 
běhne 17. 6. 2022.

● Odborná komise vybere do 2. kola žadatele, kteří budou pozváni k osobní pre- 
zentaci záměru žádosti.

8.2 Druhé kolo výběru – Osobní prezentace záměru žádosti 
● Cílem druhého kola je finální výběr podpořených žadatelů a navázání osobního

kontaktu. Žadatelé budou vyzváni k osobní prezentaci své žádosti, a to popisem
cílů a jejich dopadu v souladu se záměrem programu.

● Druhé kolo proběhne v termínu 22. 6. 2022. Pozvánku obdržíte s předstihem na
Vámi uvedený mailový kontakt.

● Žadatelé budou pozváni k osobnímu setkání do prostor Nadačního fondu na
Kliniku paliativní medicíny 1. LF UK a VFN Praha k rozhovoru při kávě za účasti
hodnotící komise. Změna místa konání je vyhrazena.

● Osobní setkání se bude věnovat motivaci žadatele. Otázky k diskusi spolu
s přesnými instrukcemi obdrží žadatelé spolu s pozvánkou.

8.3 Žádosti hodnotí členové odborné rady 
● Zástupci odborné společnosti ČSPM.

● Zástupce Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny.

● Zástupce dárce.
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8.4 Časový harmonogram 

Časový harmonogram grantové výzvy 

Položka harmonogramu Datum 

Vyhlášení programu 23. 5. 2022

První kolo výběru – uzávěrka 12. 6. 2022

Zveřejnění výsledků 1. kola, pozvání finalistů do 2. kola 17. 6. 2022

Druhé kolo výběru – osobní prezentace 22. 6. 2022

Zveřejnění výsledků podpořených žadatelů 23. 6. 2022

Uzavření Smlouvy o nadačním příspěvku a jeho vyplacení 6. 7. 2022

Čerpání prostředků podpory 30. 6. 2023

Závěrečná zpráva 30. 9. 2023

9. Mohu získat pomoc při zpracování mé žádosti?

● Kontaktní osoba pro obsahovou část programu

Mgr. Markéta Červenková, Ph.D. 

Tel.: +420 737 254 252 

E-mail: granty@nadacnifondkpm.cz

● Kontaktní osoba pro technickou podporu systému Grantys

Radim Cenek 

Tel.: +420 515 903 115 

E-mail: radim.cenek@nap.cz




