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Úvodní slovo

polovině roku 2020 byl založen
Institut Pallium. Organizace,
která si klade za cíl podporovat ty,
kdo se profesionálně věnují dětské paliativní péči a pomáhají tak
dětem se závažným život limitujícím onemocněním a jejich rodinám. Spolu s kolegy chceme
vytvořit živý prostor pro setkávání, sdílení
zkušeností a vzájemnou inspiraci, abychom
pomocí široké osvěty, vzdělávání a podpory
systémových změn měnili vnímání dětské paliativní péče a kulturu jejího poskytování.

umožní plynulý rozvoj dětské paliativní péče
v naší zemi. Tím se dostávám ke třetímu bodu,
kterým je platforma pro spolupráci. Pouze
společně budeme schopni udržet rozvoj dětské
paliativní péče. Ačkoliv jsme nová organizace,
opíráme se o zkušené odborníky s dlouholetou
praxí a máme zájem spolupracovat se všemi
profesionály na poli dětské paliativní péče.
Jsme tady pro vás, kteří tuto péči již poskytujete, nebo o ní teprve uvažujete. Dejte nám
vědět, co byste potřebovali ke své práci, kde
vnímáte prostor pro rozvoj.

Rozvoj dětské paliativní péče chceme podpořit
ve třech postupných krocích: zmapovat aktuální situaci, stanovit si cíl, kam směřujeme,
a vytvořit platformu pro spolupráci. První krok
se nám již podařilo částečně udělat – publikovali
jsme dokument Stav dětské paliativní péče, ve
kterém na základě dostupných dat popisujeme
úroveň rozvoje dětské paliativní péče v České
republice. Druhý krok je před námi, v roce 2021
plánujeme začít pracovat na koncepci rozvoje
dětské paliativní péče, které přikládáme zásadní
význam. Přáli bychom si, aby byla společným
dílem všech odborných aktérů na poli péče
o děti se závažným život limitujícím onemocněním. Věříme, že pouze široký konsenzus

Začali jsme fungovat v těžké době, těžší,
než jsme si dokázali představit, ale navzdory
překážkám se nám v krátkém čase podařilo
realizovat několik důležitých aktivit. Jejich popis
najdete v dalším textu. Děkuji všem, kteří se na
práci institutu podíleli.
Na závěr bych chtěl poděkovat Výboru dobré
vůle, který zásadně podpořil vznik Institutu a bez jehož podpory by naše práce nebyla
možná.


Jiří Krejčí
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Stav dětské paliativní péče v ČR

Stav dětské
paliativní péče
v České republice

2020

Vydali jsme publikaci
Stav dětské paliativní péče.
Tento dokument nám umožní lépe
pochopit, v jakém stadiu rozvoje je
v současnosti dětská paliativní péče
v ČR. Zároveň slouží jako základ pro
koncepční rozvoj tohoto segmentu.

4

Výroční zpráva 2020

Vzdělávání

Darovaný čas
Finančně jsme podpořili vydání knihy
Darovaný čas od Amy Kuebelbeck
a Deborah L. Davis.

Autorkami ojedinělé výpovědi o čase, který
je darem, jsou Amy, novinářka a matka,
a Deborah, vývojová psycholožka a odbornice
na novorozeneckou lékařskou etiku a perinatální
smrt. Výsledkem jejich spolupráce je osobní,
čtenářsky poutavá a velmi působivá kniha o tom,
jak se vyrovnat s perinatální ztrátou nebo smrtí
novorozence v důsledku smrtící anomálie.
Podrobně vysvětluje koncept perinatálního
hospice a vybízí rodiče, aby prožili s odvahou
a odevzdanou radostí výjimečný, i když krátký
čas se svým dítětem. Knihu můžete zakoupit na
stránkách organizace Cesta domů.

66
500

Vzdělávání

Stipendijní program
Realizovali jsme první ročník
stipendijního programu na
odbornou a finanční podporu
vysokoškolských studentů
při zpracování diplomových
a disertačních prací zaměřených
na dětskou paliativní péči.

odborníků
osob

Podpořili jsme organizační zajištění
kurzů Úvod do dětské paliativní péče
a semináře Setkání na Vysočině,
které pořádala Sekce dětské
paliativní péče ČSPM.

Cílem stipendijního programu bylo
podpořit výzkumné aktivity v oblasti
dětské paliativní péče realizované
v českém prostředí. Stipendium
nabízelo kromě finanční podpory
také možnost odborné konzultace
s předními odborníky v dětské paliativní
péči s různými specializacemi, dle
zaměření studentské práce. V rámci
prvního ročníku stipendijního programu
jsme podpořili pět studentů.

Kurzů se zúčastnilo 66 odborníků, online
seminář zhlédlo přes 500 osob.
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Rozvaha k 31. 12. 2020

Položka
a

A.

A.I.

A.II.

A.III.
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Text
b
Dlouhodobý majetek celkem
pol.A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
pol. A.I.1. až A.I.7.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
pol. A.II.1. až A.II.10.
Dlouhodobý finanční majetek celkem
pol. A.III.1. až A.III.6.

c

Stav
k poslednímu dni
účetního období
2

1

B.

Krátkodobý majetek celkem
pol.B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.

40

B.I.

Zásoby celkem
pol. B.I.1. až B.I.9.

41

B.II.

Pohledávky celkem
pol. B.II.1. až B.II.19.

51

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem
pol. B.III.1. až B.III.7.

71

B.IV.

Jiná aktiva celkem
pol. B.IV.1. až B.IV.2.

79

Aktiva celkem
položky aktiv A. + B.

82

Vlastní zdroje celkem
pol.A.I.+A.II.

83

10

208

A.I.

Jmění celkem
pol. A.I.1. až A.I.3.

84

10

208

A.II.

Výsledek hospodaření celkem
pol. A.II.1. až A.II.3.

88

Cizí zdroje celkem
pol.B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.

92

Rezervy celkem
pol. B.I.1.

93

Dlouhodobé závazky celkem
pol. B.II.1. až B.II.7.

95

B.III.

Krátkodobé závazky celkem
pol. B.III.1. až B.III.23.

103

B.IV.

Jiná pasiva celkem
pol. B.IV.1. až B.IV.2

127

Pasiva celkem
položky pasiv A. + B.

130

A.

B.II.

21

28

Stav
k poslednímu dni
účetního období
2

Text
b

B.I.

10

A.IV.

c

Stav
k prvnímu dni
účetního období
1

Položka
a

B.

2

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
pol. A.IV.1. až A.IV.11.
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Stav
k prvnímu dni
účetního období
1

Výkaz zisků a ztrát za rok 2020

10

280

10

280

10

280

72

72

10

280

Položka
a

Text
b

c

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby
A.I.1 až A.I.6

1

A.II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
A.II.7 až A.II.9

8

A.III.

Osobní náklady
A.III.10 až A.III.14

12

A.IV.

Daně a poplatky
A.IV.15

18

A.V.

Ostatní náklady
A.V.16 až A.V.22

20

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití
rezerv a opravných položek A.VI.23 až A.VI.27

28

A.VII.

Poskytnuté příspěvky
A.VII.28

34

A.VIII.

Daň z příjmů
A.VIII.29

36

Náklady celkem
A.I. až A.VIII.

38

činnost
hlavní
1
540

175

715

činnost
hospodářská
2

Položka
a

Text
b

c

B.I.

Provozní dotace
B.I.1

39

B.II.

Přijaté příspěvky
B.II.2 až B.II.4

41

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží
(601,602,604)

45

B.IV.

Ostatní výnosy
B.IV.5 až B.IV.10

46

B.V.

Tržby z prodeje majetku
B.V.11 až B.V.15

53

Výnosy celkem
B.I. až B.V

59

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

60

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

61

celkem

540

175

činnost
hlavní
1

činnost
hospodářská
2

celkem

715

715

715

715

715

Jiří Krejčí
ředitel
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Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2, Nové Město
110 00 Praha 1
IČO 09143416

Správní rada

Mahulena Exnerová (předsedkyně správní rady),
Kristýna Poláková, Jitka Kosíková, Jan Hálek,
Jaromír Matějek, Hana Benešová,
Pavel Fischer (čestný člen správní rady)
Dozorčí rada

Gabriela Bauer (předsedkyně dozorčí rady),
Vladimír Bystrov, Ruth Šormová, Jiří Mifek,
Bronislava Husovská

www.pallium.cz

Vznik Institutu Pallium byl podpořen Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové

