
 
 

 
 
 

„Bez vás by to nešlo“ 
Grantová výzva Nadace rodiny Vlčkových 
na podporu poskytovatelů dětské paliativní péče  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Úvodem 
 
Nadace rodiny Vlčkových vznikla za účelem podpory rodin zasažených život 
ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním jejich dítěte. Nadaci jde na 
systémové úrovni zejména o iniciování, budování zázemí a podporu poskytování 
služeb určených těmto závažně nemocným dětem a jejich rodinám. Důraz je 
kladený na služby, které v rámci České republiky buď chybí, nejsou ukotvené v 
systému péče, nebo potřebují profesionalizovat. 
 



Hlavní prioritou je rozvoj dětské paliativní péče v České republice a vybudování 
sítě služeb, které reflektují potřeby rodin pečujících o dítě se život limitujícím či život 
ohrožujícím onemocněním a rodin procházejících perinatální nebo ranou ztrátou. 
Cílem Nadace je umožnit, aby mohli rodiče společně s nemocnými dětmi prožít 
i v nejtěžším období svého života co nejvíce radosti bez ohledu na to, v jaké fázi 
nemoci se dítě nachází. 

 
Východiska 
 
Dětskou paliativní péči (DPP) chápeme jako aktivní komplexní péčí o somatickou, 
psychickou a spirituální dimenzi vážně nemocného dítěte, zahrnující také 
poskytování podpory rodině. Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy 
nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítě léčeno kurativně se zaměřením 
na diagnostikované onemocnění. Pečující musí zhodnotit a minimalizovat fyzické, 
psychické, sociální a duchovní strádání dítěte. Efektivní paliativní péče vyžaduje 
široký multiprofesní přístup, který zahrnuje také rodinu a využívá komunitní zdroje; 
tato péče může být úspěšně zajištěna i s limitovanými prostředky. Péče může být 
poskytována v pobytových zařízeních, ve zdravotnických zařízeních i v domácím 
prostředí. Nedílnou součástí DPP je i perinatální paliativní péče o vážně nemocné 
děti před a po narození. 
 

Zaměření podpory a hlavní cíl 
 
Hlavním cílem výzvy je zajištění profesní podpory pro poskytovatele dětské 
paliativní péče a zvýšení dostupnosti potřebné sítě podpůrných služeb pro rodiny 
s vážně nemocnými dětmi. 
 

Oprávnění žadatelé 
 
Projektovou žádost mohou podat pouze právnické osoby působící v České 
republice a pracující s dětmi se závažným život limitujícím a ohrožujícím 
onemocněním a jejich rodinami. 
 

Základní parametry výzvy a harmonogram 
 
Celková alokovaná částka 

20 000 000 Kč na 2 roky 
Výše požadavku (nadačního příspěvku)  

minimální výše je 50 000 Kč, maximální výše není stanovena 
Vyhlášení výběrového řízení 



21. února 2023 
Úvodní on-line seminář pro žadatele 

23. února 2023 v 15:30 hodin, odkaz na webu Nadace 
Zahájení přijímání projektů 

21. února 2023 
Ukončení přijímání projektů 

19. března 2023 
Rozhodnutí správní rady Nadace 

do 24. března 2023 
Zahájení realizace projektů 

3. dubna 2023 
Délka projektů 

24 měsíců 
Odevzdání průběžné zprávy 

31. března 2024 
Odevzdání závěrečné zprávy 

Do 1 měsíce od ukončení projektu 
 
 

 
 
Specifikace grantové podpory 
 
Nadace v rámci grantové výzvy podpoří 
 
1. Zajištění profesní podpory pro poskytovatele prostřednictvím 

1.1. individuální či týmové případové supervize, 
1.2. případové intervize v podpůrných online skupinách. 

 
2. Zvýšení dostupnosti potřebné sítě podpůrných služeb prostřednictvím 

2.1. úhrady personálního poradenství (případně i krátkodobého interim HR 
managementu), včetně přímého vyhledávání potenciálních zaměstnanců 
a spolupracovníků, vytvoření personální strategie a úhrady personální 
inzerce, 

2.2. úhrady úvazku či kombinace úvazků chybějících nebo nedostatečně 
zastoupených profesí v rámci multidisciplinárního dětského paliativního 
týmu až do výše 1,0 úvazku (zdravotní, sociální, psychologické, 
psychoterapeutické, fyzioterapeutické, speciálně pedagogické, 
logopedické, ošetřovatelské a duchovní profese), 

2.3. vzdělávání nových pracovníků pro jejich hladkou adaptaci. 
 



3. Nákup odborné literatury určené pro přímou péči. 
 

4. Strategické plánování organizace/vytvoření plánu udržitelnosti nebo rozvoje 
organizace/služby. 

 
 
 
Detail grantové podpory 
 
1. Zajištění profesní podpory pro poskytovatele prostřednictvím 
 

1.1. individuální či týmové případové supervize 
 
Domníváme se, že v rámci péče o zaměstnance s náročným povoláním, jakým 
bezesporu je obor dětské paliativní péče, je žádoucí těmto profesionálům 
poskytovat podporu nezávislým kvalifikovaným odborníkem ve formě supervizí 
nebo intervizí. 
 
Supervize je nezbytná pro poskytováním podpory a pomoci při řešení problémů, 
které pracovníkům vyplývají z mezilidského vztahového kontextu pracovník – 
klient/pacient. Supervizor má být průvodcem, který pomáhá supervidovanému 
jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, 
nacházet nová řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena  
na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého 
myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být 
supervize také modelem učení. 
Cílem supervize je uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence 
profesního vyhoření. Dobrá supervize je prospěšná nejen supervidovanému,  
ale především jeho klientům/pacientům. 
 
Supervizi vnímáme jako 
 

• profesně závazné kritérium pro fungování poskytovatelů dětské paliativní 
péče, 

• jeden z hlavních způsobů rozvoje kvality pracovníků i pracovních týmů,  
který zvyšuje profesionální dovednosti, znalosti a pomáhá utvářet a 
korigovat postoje ke klientům/pacientům, 

• právo pracovníka (a celých týmů) na nezávislou reflexi vlastní práce 
v bezpečném prostředí. 

 



Další charakteristika a podmínky 
 

• Metodické vedení i supervize je poskytována externím pracovníkem stojícím 
mimo organizační strukturu zařízení. 

• Metodické vedení a zejména supervizi vykonává pracovník, který má 
akreditaci v supervizi nebo prokazatelné zkušenosti s vedením supervize 
(např na základě své terapeutické praxe). 

• Při zavedení supervize je povinnost trojstranného kontraktování, v němž 
vedle supervizora a vedení organizace je účasten tým – pracovníci s tím, že 
výhradně tým (nikoliv vedení organizace) formuluje zakázku supervize. 

• Organizace žadatele by měla zajistit nejméně 10 hodin ročně supervize pro 
pracovníky, která by zahrnovala jak supervizi týmovou, tak případovou.  

• Organizace by měla vytvořit podmínky pro individuální supervizi pracovníků 
nejméně v rozsahu 3 hodin ročně. 

• Realizace supervize (nikoliv intervize) je podmínkou, kterou je nutné splnit 
v případě, že organizace bude žádat i na druhou část výzvy v rámci bodu 2. 
„Zvýšení dostupnosti potřebné sítě podpůrných služeb“. Organizace nemusí 
mít v projektu supervizi, pokud prokáže, že nástroje supervize již využívá.  

 
Z nadačního příspěvku je možné hradit odměnu pro externího supervizora. 
Supervize se týká celého týmu paliativní péče, ale samozřejmě pouze v případě, že 
poskytuje některou z forem dětské paliativní péče. 
 

1.2. případové intervize v podpůrných online skupinách 
 
Intervize je způsobem sdílení případové práce, zkušeností, vzájemné podpory a 
reflexe mezi kolegy (např. stejný „domácí“ tým nebo stejná profese či podobné 
týmy napříč pracovišti/organizacemi atp.) v bezpečném prostředí.  
 
Podpořena bude příprava, koordinace a vedení intervize ve formě kazuistických 
seminářů nebo případových intervizí v podpůrných online skupinách, např. mezi 
vedoucími pracovníky týmů perinatální paliativní péče v porodnicích v kraji nebo 
jednotlivými hospici v rámci regionu atp. Z grantu je tedy možné hradit 
pracovníka, který bude případové intervize organizovat a koordinovat, a také 
případně licenci na vhodnou online komunikační platformu. 
 
Z nadačního příspěvku je také možné hradit odměnu pro odborníka na supervizi a 
intervizi, který pomůže se zaváděním a správným nastavením supervize či intervize 
v organizaci/týmu/podpůrné skupině. 
 

2. Zvýšení dostupnosti potřebné sítě podpůrných služeb prostřednictvím 
 



2.1. úhrady personálního poradenství (případně i krátkodobého interim HR 
managementu), včetně přímého vyhledávání potenciálních zaměstnanců 
a spolupracovníků, vytvoření personální strategie a úhrady personální 
inzerce. 
 
Organizace může v rámci projektu požádat o financování odměny pro odborníka 
na personalistiku. Jeho úkolem bude vypracování personální strategie 
paliativního týmu (organizace) a nastavení jednotlivých procesů tak, aby byly 
moderní, efektivní a odpovídaly prostředí oboru dětské paliativní péče. 
Personalista zajistí nábor a výběr nových profesionálů, dále nastaví procesy pro 
adaptaci, vzdělávání, rozvoj, profesní podporu a péči o nové (i stávající) 
zaměstnance. Celý proces může být řešen i v rámci krátkodobého interim HR 
managementu (max. 0,2 úvazku na 6 měsíců). HR interim manager 
je profesionální vedoucí lidských zdrojů, který působí na omezenou dobu na dané 
pozici. Pokud jej organizace přijme do trvalého pracovního poměru, z nadačního 
příspěvku je možné hradit maximální úvazek 0,2 po dobu 6 měsíců (nebo 0,1 
úvazku/1 rok atp.). Z nadačního příspěvku je možné hradit i náklady na inzerci (či 
reklamu) spojenou s vyhledáváním nových zaměstnanců. 

 

2.2. úhrada úvazku či kombinace úvazků chybějících nebo nedostatečně 
zastoupených profesí v rámci multidisciplinárního dětského paliativního 
týmu až do výše 1,0 úvazku. Jedná se o zdravotní, sociální, psychologické, 
psychoterapeutické, fyzioterapeutické, speciálně pedagogické, 
logopedické, ošetřovatelské a duchovní profese. 
 
Z nadačního příspěvku je možné hradit navýšení úvazku (úvazků), sdílení 
zdravotního i nezdravotního personálu nebo rozšíření multidisciplinárního týmu 
o dosud chybějící odbornost či o úvazek koordinátora paliativní péče na 
pracovišti. Zejména v případě neuspokojené poptávky ze strany rodin s dětmi se 
závažným onemocněním na výše uvedené odborníky a samozřejmě s podmínkou, 
že služby a výkony budou realizované nad rámec registrovaných sociálních služeb 
nebo potvrzených úhrad. Mzda lékaře je však limitovaná maximální výší úvazku 
0,25. 
 
V případě navýšení úvazků stávajících pracovníků není nutné do projektu zahrnout 
bod 2.1. personální poradenství. Pokud organizace již má vypracovanou personální 
strategii není nutné do projektu zahrnovat činnost personalisty ani v případě 
náboru nových zaměstnanců. Žadatel to však musí doložit. O úhradu úvazků 
profesionálů multidisciplinárního dětského paliativního týmu je možné požádat 
pouze v případě, že organizace/tým realizuje supervizi a může to na vyzvání doložit 
nebo je příprava a realizace supervize součástí tohoto projektu (bod 1.1.). 



Pro ilustraci uvádíme několik příkladů, jak je možné nadační příspěvek v bodě 2. 
čerpat. 
 
Příklad 1: Organizace požádá o příspěvek na navýšení úvazku zdravotní sestry o 
0,25 úvazku, zároveň o navýšení 0,25 úvazku speciálního pedagoga a 2x 0,25 
sociálního pracovníka (celkem 1,0 úvazku na 24 měsíců). Plus požádá o odměnu 
pro externího personalistu ve výši odpovídající 0,2 úvazku na dobu 6 měsíců. 
Příklad 2: Organizace požádá o příspěvek na 0,2 úvazku lékaře, kterého bude sdílet 
s jiným regionálním pracovištěm (kde má např. také 0,2 úvazku) a dále nadační 
příspěvek využije na odměnu pro fyzioterapeuta odpovídající 0,4 úvazku a na 
mzdu pro duchovního ve výši 0,4 úvazku (celkem 1,0 úvazku na 24 měsíců). 
K tomu bude mít v týmu nově personalistu na 0,2 úvazku po celou dobu trvání 
projektu (24 měsíců), avšak v rámci projektu bude čerpat finance jen na 0,1 
úvazku po dobu 1 roku. 
 
Kombinací je možná celá řada. Nepřekročitelná je však celková výše 1,0 úvazku 
(bod 2.2.) pro členy paliativního týmu (včetně max. výše úvazku 0,25 pro lékaře) a 
výše úvazku 0,2 po dobu 6 měsíců v případě personality (bod 2.1.). K tomu je 
možné samozřejmě přidat další náklady, které zmiňujeme v bodě 1. (supervize), a 
dále v bodech 3. (literatura) a 4. (plánování, koučink). 

 

2.3. vzdělávání nových pracovníků pro jejich hladkou adaptaci 
 
Z nadačního příspěvku je možné hradit základní vzdělávání nového personálu 
vycházející z konkrétních potřeb pro úspěšnou adaptaci. Kromě akreditovaného 
vzdělávání (např. ve formě online kurzů) může jít i o peer to peer doprovázení 
kolegy z jiné organizace se stejným odborným fokusem. V tomto případě bude 
uhrazena odměna pro peer pracovníka včetně nákladů na cestovné apod. 
 

3. Nákup odborné literatury, knih a publikací určených pro přímou péči. 
 
Z nadačního příspěvku je možné zakoupit literaturu (domácí i zahraniční knihy, 
publikace, časopisy), která bude nápomocná pro odborný rozvoj pracovníků 
v přímé péči nebo bude sloužit jako pomůcka v přímé dětské paliativní péči. 
 

4. Strategické plánování organizace/vytvoření plánu udržitelnosti nebo 
rozvoje organizace/služby. 
 
Smyslem strategického plánování je vytvoření plánu rozvoje a udržitelnosti 
dětské paliativní péče v organizaci či týmu. Součástí plánu může být strategie 
rozvoje celé organizace. Z nadačního příspěvku je možné hradit profesionálního 



facilitátora celého procesu strategického plánování. Pokud bude organizace 
plánovat na výjezdním zasedání, ubytování, cestovné a stravu si hradí z vlastních 
zdrojů. 
Pro udržitelné plánování je možné z nadačního příspěvku hradit i odměnu pro 
externího kouče. Koučování představuje způsob, jak najít řešení „na míru“, tedy 
řešení, které respektuje právě vaše možnosti a potřeby. Cíl koučinku vždy 
stanovuje koučovaný subjekt. Kouč nemusí být expert v daném oboru. Kouč při 
koučování klade otázky a vede koučovaného k hledání jeho vlastních a 
autentických odpovědí. Koučink pomáhá lidem s růstem a naplněním jejich 
potenciálu, kouč je podporuje v tom, kým chtějí být, a to jako osobnostně, tak i 
profesionálně. Koučink může být kombinací individuálního koučinku pro klíčové 
zaměstnance a týmového pro tým.  
 
 

Uznatelné vs. neuznatelné náklady 
 
 
Uznatelné projektové náklady jsou pouze ty, které jsou nezbytné pro realizaci 
projektu. Dále náklady, které jsou vynaloženy hospodárně a efektivně. Náklady 
musí vzniknout v období realizace projektu a jsou doložitelné příslušnými účetními 
a prvotními doklady. Účetní evidence musí probíhat odděleným způsobem na 
samostatné středisko. 
 
Mezi tzv. přímé projektové náklady řadíme všechny druhy nákladů uvedených 
výše. Jsou to náklady na realizaci supervize a intervize (bod 1), náklady na 
personalistu (2.1.), náklady na inzerci a reklamu (2.1.), mzdy a odměny pracovníků 
v přímé péči (2.2.), náklady na vzdělávání (2.3.), náklady na literaturu (bod 3) a 
náklady na vytvoření strategického plánu a koučinku týmu (bod 4). 
 
Z nadačního příspěvku je možné hradit tzv. nepřímé projektové náklady až do 
výše 10 % z celkových přímých projektových nákladů. Mezi nepřímé projektové 
náklady řadíme např. mzdové náklady vedoucích pracovníků, podpůrného 
personálu, základní vybavení a spotřební materiál, cestovné pro zaměstnance, 
služby pro cílové skupiny, náklady na výzkum, režijní náklady organizací (elektřina, 
nájem atp.) bez přímého vztahu k projektu. 
 
Mezi neuznatelné náklady v této výzvě řadíme přestavby, rekonstrukce, výstavby 
a investiční náklady, náklady na pořízení automobilů (včetně leasingu) a 
pohonných hmot, pokuty, penále a škody. 
 
V případě nejasností vše raději předem konzultujte.  



Pravidla poskytování nadačního příspěvku 
 

§ Na jedno IČO lze podat více projektů. 
§ Pro poskytnutí finanční pomoci je nutné vyplnit žádost o nadační příspěvek 

prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný zde: 
https://www.nrv.grantys.cz. 

§ Žádost může podat i subjekt, který od Nadace obdržel nadační příspěvek 
v minulém či letošním roce, a to i v případě, že je podpořený projekt stále v 
realizaci. 

§ Žádosti jsou přijímány v období od 21. února do 19. března 2023. 
§ Žádosti musí splňovat formální i věcné požadavky, následně budou 

předány k dalšímu hodnocení. V případě nesplnění formálních a věcných 
požadavků nebo v případě, že žádost neodpovídá účelu a vizi Nadace, jsou 
takové žádosti zamítnuty Správní radou Nadace. 

§ Nadace může vyzvat žadatele o doplnění podrobnějších informací pro 
upřesnění podané žádosti a vyžádat si další potřebné podklady pro 
posouzení žádosti. 

§ Správní rada posuzuje jednotlivé žádosti, rozhoduje o schválení či 
neschválení žádosti a současně rozhoduje o výši poskytnutého nadačního 
příspěvku v případě schválené žádosti. 

§ Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok a případné zamítnutí 
žádosti není Nadace povinna zdůvodňovat. 

§ Nadace nehradí žadatelům o nadační příspěvek žádné náklady a výdaje 
související s podáním žádosti.  

§ Žadatel je informován o schválení/neschválení žádosti a současně o výši 
poskytnutého nadačního příspěvku v případě schválené žádosti do 3. 
dubna 2023. 

§ S úspěšným žadatelem je uzavřena smlouva, která bude kromě 
identifikačních údajů obsahovat i účel, hodnotu nadačního příspěvku a 
podmínky, za nichž je nadační příspěvek použit, dále termín, do kterého je 
příjemce nadačního příspěvku povinen doložit veškeré dokumenty 
prokazující způsob použití nadačního příspěvku, a způsob kontroly využití 
nadačního příspěvku. 

§ Úspěšný žadatel musí do 14 dní od uzavření smlouvy odevzdat vypracovaný 
komunikační plán dle zadání Nadace. 

§ Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit v souladu s ujednanými 
podmínkami smlouvy, dle schváleného projektu a dále dle platných a 
účinných právních předpisů. 

§ Nadace si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat použití nadačního 
příspěvku. 



§ Nadační příspěvek bude vyplacen ve dvou splátkách. První bude vyplacena 
do 14 dnů po podpisu smlouvy. Druhá splátka bude vyplacena Nadací do 14 
dnů po schválení průběžné zprávy dle specifikací Nadace. Průběžná zpráva 
musí být odevzdána do 31. března 2024. 

§ Příjemce nadačního příspěvku je povinen doložit veškeré dokumenty 
prokazující použití nadačního příspěvku do termínu uvedeného ve smlouvě, 
zpravidla do třiceti dnů od použití nadačního příspěvku, včetně závěrečné 
zprávy a hodnocení použití příspěvku dle požadavků Nadace. 

§ Součástí závěrečné zprávy musí být i anonymizované výkaznictví úkonů, 
které budou v rámci realizace projektu uskutečněny.  

§ Kdo použije nadační příspěvek v rozporu s ujednanými podmínkami, nebo 
jeho použití bez zbytečného odkladu neprokáže, vrátí celý nadační 
příspěvek Nadaci jako bezdůvodné obohacení. 

§ Pokud nastanou podmínky pro vrácení celého nadačního příspěvku 
z důvodu porušení podmínek smlouvy nebo z důvodu nevyčerpání částky 
ve stanoveném termínu, je příjemce podpory povinen vrátit část nebo celý 
nadační příspěvek do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy Nadace příjemce 
k tomuto úkonu písemně vyzve. 
 
 

 
 
 
V letošním roce Nadace ještě vyhlásí následující grantové 
výzvy 
 
 

1. Rozvoj dětské a perinatální paliativní péče v nemocnicích v ČR, 
2. Podpora rozvoje pozůstalostní péče, 
3. Podpora poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, 
4. Podpora koordinace péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující 

diagnózou (case manager),* 
5. Podpora vzdělávání, síťování, budování kapacit a zvyšování povědomí o 

dětské paliativní péči II.**. 
 
 
 
* 1.–4. Připravujeme ve spolupráci s koordinačním týmem pro implementaci 
Koncepce. 
** Půjde o sběr projektových záměrů. Vybrané záměry se zpracují jako projekty, 
které se začnou realizovat v druhé polovině 2023 a začátkem 2024. 



Kontakt pro konzultace 
 
 

Nadace rodiny Vlčkových 
Mgr. Jiří Kocourek 
ředitel programu 
jiri.kocourek@nrv.org 
+420 602 696 893 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


