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PROGRAM PODPORY MENTORINGU INSTITUCÍ 
PŘI ROZVOJI SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ 
PÉČE 

Jste institucí poskytující specializovanou paliativní péči a hledáte cesty, jak 
podpořit její rozvoj? Potýkáte se při rozvoji specializované paliativní péče ve vaší 
instituci se složitými otázkami? Dostali jste se při rozvoji specializované paliativní 
péče do bodu, kdy hledáte, jak vaši myšlenku pomoci realizovat? Rádi vás a vaši 
instituci na cestě rozvoje specializované paliativní péče podpoříme.  
 
Předkládaný pilotní Program mentoringu institucí při rozvoji specializované 
paliativní péče je programem podpory odborníkům, kteří ve své organizaci 
poskytují specializovanou paliativní péči a plánují její rozvoj.  
 
Poskytnutá podpora je zaměřena na zprostředkování erudovaných 
konzultantských služeb mentora se zkušenostmi s rozvojem specializované 
paliativní péče. Expertízu mentora garantuje Česká společnost paliativní medicíny 
ČLS JEP.  
 
Společně tak můžeme pomoci rozvíjet specializovanou paliativní péči 
v institucích po celé České republice. 
 
 

1. Proč je důležité podpořit tuto oblasti? 

Zásluhou činnosti mnoha institucí, poskytovatelů specializované paliativní péče, 
dochází v České republice k dynamickému rozvoji specializované paliativní péče 
a zvyšování její dostupnosti.  

 

Rozvoj a implementace služeb specializované paliativní péče může pro nositele 
těchto změn přinášet řadu nesnadných otázek a výzev.  

 

Ze zkušenosti víme, že erudovaná expertíza poskytnutá instituci externím 
mentorem má potenciál být v takových situacích významnou podporou. 
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2. Cíle programu 

● Podpořit rozvoj a budování služeb specializované paliativní péče. 

● Prostřednictvím mentorské podpory posílit poskytovatele specializované 
paliativní péče v jejich erudici a kompetencích. 

● Rozšířit dostupnost specializované paliativní péče v České republice. 

 

3. Co je součástí podpory? 

● Odborné mentorské konzultace mentora se zkušeností s rozvojem 
specializované paliativní péče zaměřené na dosažení cíle předloženého a 
popsaného procesu rozvoje specializované paliativní péče v instituci. 

● Příjemce grantové podpory může získat mentora nejvýše na 12 měsíců. Práce 
mentora je hrazena z prostředků NF KPM zvlášť. Pro příjemce grantu je tak 
mentorská podpora bezplatná a bude poskytnuta jako nefinanční dar. 

● Jak mohu získat svého mentora? 

● Seznam doporučených mentorů s garancí odborné erudice prostřednictvím 
ČSPM naleznete po přihlášení do programu Grantys nebo na stránkách 
Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny. Uvedený seznam je možné po 
konzultaci s koordinátorem mentorů rozšířit. 

● Žádající instituce se musí s mentorem předběžně domluvit na spolupráci. 
Předběžný souhlas se spoluprací je povinnou součástí Žádosti o podporu. 

 

4. Které instituce mohou požádat o podporu? 

● Program je určen pro stávající poskytovatele specializované paliativní péče, 
kteří naplní uvedené požadavky: 

● Předloží projekt rozvoje specializované paliativní péče na svém pracovišti. 

● Mají vybudované dostatečné zázemí pro naplnění svého cíle. 

● Mají deklarovanou podporu zřizovatele či zakladatele. 

● Formát instituce: 

● Nemocnice 

● Mobilní specializovaná paliativní péče 

● Lůžkový hospic 

 

5. Jakým způsobem připravit projekt rozvoje specializované 
paliativní péče? 

● Ve formuláři žádosti v systému Grantys popište, jakým způsobem chcete v 
časovém horizontu jednoho roku ve své organizaci rozvinout služby 
specializované paliativní péče. Soustřeďte se na popis změny, které chcete 
dosáhnout. 
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● Uveďte konkrétní milníky a cíle, ve kterých by vás mentor mohl podpořit.  

● V čem může mentor pomoci? 

● Je průvodcem v procesu změny, kterým organizace prochází. 

● Nabízí zpětnou vazbu a vytváří prostor pro produktivní diskuzi. 

● Než hotové odpovědi nabízí dobré otázky, které organizaci posunou dále. 

● Umí doporučit vhodné vzdělávací akce a další rozvojové příležitosti. 

● Pomáhá organizaci s uvědoměním silných a slabých stránek. 

● Pomáhá s definicí kroků, které jsou nutné k naplnění vize organizace. 

● Umí organizaci propojit s vhodnými partnery pro sdílení dobré praxe. 

● Využívá své zkušenosti a znalosti k podpoře motivace a rozvoje týmů. 

● Jak může vypadat konkrétní příklad pomoci mentora? 

● Příklad 1: Mentor místo vás nepůjde vyjednávat na kraj nebo pojišťovnu, aby 
tým dostal větší podporu. Pomůže vám ale v tom, jak se na takové jednání 
nejlépe připravit. 

● Příklad 2: Mentor vám nenapíše vnitřní směrnici k poskytování paliativní 
péče ve vaší organizaci. Pomůže vám ale s její tvorbou tak, abyste měli 
celou věc dobře promyšlenou, vyjednanou v týmu i organizaci a vyhnuli se 
některým obtížím, které už řešily jiné týmy před vámi. 

● Příklad 3: Mentor místo vás nebude poskytovat péči nemocným a jejich 
rodinám, ale pomůže vám, aby se práce vašeho týmu odborně rozvíjela, 
abyste svou službu dokázali co nejlépe nabízet, poskytovat i zavádět. 

 

6. Jaká je maximální výše podpory? 

 

Mentorský program 
Položka  Jednotka Max. výše podpory 

Maximální výše podpory*/** 1 měsíc 12 měsíců 
* Zahrnuje očekávaný měsíční rozsah spolupráce: 4–8 hod.; min. 1 osobní návštěva. 
** Termín uskutečnění od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024. 

 

7. Podmínky grantové podpory 

● Podporu lze čerpat nejvýše po dobu jednoho roku v časovém období 1. 2. 2023 
– 31. 1. 2024 

● Grantové prostředky budou vypláceny jednorázově. Jejich čerpání je nutné 
provést v uvedeném termínu. O podporu je možné žádat opakovaně v další 
grantové výzvě.  

● Žadatel nejpozději do 29. 2. 2024 vypracuje a zašle Závěrečnou zprávu o 
naplnění stanovených cílů. 
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8. Informace k podání grantové žádosti 

8.1 Nezbytné součásti žádosti 

● Formulář žádosti k vyplnění na www.nadacnifondkpm.grantys.cz  

● Informace o organizaci 

● Popis projektu 

● Rozsah podpory 

● Přílohy  

● Zakládací listina instituce 

● Formulář: Předběžný souhlas se spoluprací mezi institucí a mentorem 

● Formulář: Souhlas jako prokazatelná podpora statutárního orgánu instituce 

8.2 Jak podat žádost 

● Žádost podává jako instituce. 

● Celá žádost, včetně příloh, se podává pouze elektronicky, prostřednictvím 
webového rozhraní Grantys na stránkách www.nadacnifondkpm.grantys.cz, 
kde si zvolíte grantovou výzvu Program podpory mentoringu institucí při rozvoji 
specializované paliativní péče 2022/1. 

● Do systému Grantys se lze přihlásit od 14. 11. 2022. 

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

● Povinné přílohy – formuláře naleznete v systému Grantys. 

● Seznam doporučených mentorů ČSPM a podrobné informace k mentoringu 
naleznete v systému Grantys. 

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

 

9. Jak probíhá výběr a hodnocení projektu? 

9.1 Jak se projekt hodnotí? 

● Podané projekty budou posuzovány na základě informací získaných 
prostřednictvím formuláře žádosti v systému Grantys. 

● Kritéria výběru jsou zhodnocení předložené vize, tj. projektu rozvoje 
specializované paliativní péče (SPP) ve stanoveném časovém období, včetně 
popisu vytyčených cílů a indikátorů jejich plnění a posouzení aktuální úrovně 
dosažitelnosti SPP v daném kraji se záměrem podpořit instituce po celé České 
republice.  

● Součástí posouzení je i schopnost instituce zhodnotit a zajistit dostatečné 
zázemí pro dosažení stanovených cílů. 

● Pro případné doplnění informací a zlepšení porozumění budou žadatelé 
kontaktováni k osobnímu rozhovoru. 

http://www.nadacnifondkpm.grantys.cz/
http://www.nadacnifondkpm.grantys.cz/
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9.2 Kdo projekt hodnotí? 

● Členové odborné rady: 

● Zástupci odborné společnosti ČSPM 

● Zástupce Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny 

● Zástupce dárce 

9.3 Časový harmonogram 

Časový harmonogram grantové výzvy 

Položka harmonogramu  Datum 

Vyhlášení programu 14. 11. 2022 

Možnost přihlášení do systému GRANTYS 14. 11. 2022 

Termín podání projektu 16. 12. 2022 

Zveřejnění výsledků  16. 1. 2023 

Uzavření Smlouvy o nadační podpoře 31. 1. 2023 

Zahájení čerpání podpory 1. 2. 2023 

Ukončení čerpání podpory 31. 1. 2024 

Závěrečná zpráva 29. 2. 2024 

 

 

10. Mohu získat pomoc při podání projektu? 

 
● Koordinátor mentorů 

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA 

E-mail: ondrej.kopecky@vfn.cz 

 

● 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 


