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Úvodní slovo

D

ětská a perinatální paliativní péče
prochází v posledních letech
dynamickým rozvojem, roste
počet poskytovatelů mobilní
specializované paliativní péče,
existují iniciativy zakládající dětské lůžkové
hospice, vznikají konziliární paliativní týmy
v nemocnicích. Zároveň se ukázalo, že další
rozvoj péče o vážně nemocné děti v České
republice narážel na absenci jednotící vize.
V minulém roce jsme se proto zaměřili na
koordinaci přípravy koncepčního dokumentu,
který měl sloužit jako kompas na poli dětské
paliativní péče.
Vzniklý dokument Koncepce péče o děti
a dospívající se závažnou život limitující
a ohrožující diagnózou a jejich rodiny získal
širokou odbornou podporu. Kromě České
společnosti paliativní medicíny, která tuto
aktivitu iniciovala, se k textu přihlásila také

Asociace poskytovatelů sociálních služeb
České republiky, Asociace nemocničních
kaplanů, Česká pediatrická společnost ČLS JEP,
Fórum mobilních hospiců, Katolická asociace
nemocničních kaplanů a Odborná společnost
praktických dětských lékařů ČLS JEP.
V minulém roce jsme také podpořili vzdělávácí
kurzy, spoluorganizovali V. Konferenci dětské
paliativní péče a Setkání na Vysočině, vydali
jsme publikace Vzdělávání v dětské paliativní
péči a Dítě v péči domácího hospice a začali
pracovat na online poradně. Minulý rok byl
intenzivní, ale soustředíme se na výzvy,
které jsou před námi, a těšíme se, že budeme
moci i nadále pomáhat spolu s ostatními
organizacemi rozvoji dětské paliativní péče
v České republice.
Jiří Krejčí
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Stav dětské paliativní péče v ČR
Koncepce

Koncepce
péče o děti a dospívající se závažnou
život limitující a ohrožující
diagnózou a jejich rodiny

V roce 2021 se podařilo dokončit ve
spolupráci s širokou odbornou veřejností
Koncepci péče o děti a dospívající se
závažnou život limitující a ohrožující
diagnózou a jejich rodiny. Kromě popisu
současné situace Koncepce představuje
dílčí cíle, prostřednictvím jejichž realizace
bude péče o děti se závažnou, život limitující
a ohrožující diagnózou co nejlépe naplňovat
jejich potřeby. Dokument vznikl ve
spolupráci s mnoha odborníky, připomínky
k němu mohl uplatnit kdokoliv z široké
laické i odborné veřejnosti. Jsme rádi, že
Koncepce získala podporu řady odborných
společností, lze ji považovat za základ pro
další práci v této oblasti a že Institut Pallium
mohl být součástí jejího vzniku.

Dítě v péči v domácího hospice

Děti v péči
domácího hospice

Praktický průvodce
rozšiřováním služeb pro vedoucí
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Připravili jsme praktického průvodce
rozšiřováním služeb domácího hospice.
Cílem této publikace je pomoci již
zavedeným a dobře fungujícím domácím
hospicům rozšířit péči o děti a jejich rodiny
a ukázat prověřenou cestu, jak na to.
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Publikační
činnost
Výzkum vzdělávání

Vzdělávání
v dětské paliativní péči
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Vzdělávání pracovníků v dětské paliativní
péči je nezbytným předpokladem pro
poskytování kvalitní péče dětským
pacientům a jejich rodinám, a proto je třeba
rozvíjet vzdělávací programy v rámci České
republiky. Z tohoto důvodu Institut Pallium
vypracoval v roce 2021 analýzu zaměřenou
na možnosti vzdělávání v dětské paliativní
péči. Výsledná publikace přináší ucelený
přehled vzdělávání, který zahrnuje obecná
doporučení Evropské asociace pro paliativní
péči (EAPC) pro rozvoj vzdělávání v dětské
paliativní péči, analýzu dostupnosti výuky
dětské paliativní péče na českých vysokých
školách a přehled akreditovaných kurzů
dostupných v České republice. Kromě toho
publikace nabízí inspiraci v podobě přehledu
vzdělávacích aktivit pro budoucí i stávající
zdravotníky ve vybraných zemích (Anglie,
Irsko, Polsko, Austrálie, Kanada a USA).

Vzdělávání

Vzdělávání

Kurzy a konference
Podíleli jsme se na přípravě
a financování V. Konference dětské
paliativní péče, která se konala
25. – 26. listopadu 2021 v Brně.
Spoluorganizovali jsme také Setkání
na Vysočině, které muselo kvůli
epidemiologické situaci proběhnout online. Jeho tématem byla spolupráce mezi
poskytovateli dětské paliativní péče.

Vzdělávání je stěžejní
aktivitou Institutu Pallium.
V roce 2021 jsme ve
spolupráci se Sekcí dětské
paliativní péče České
společnosti paliativní
medicíny ČLS JEP finančně
podpořili devět kurzů.
Šlo především o kurzy ICPCN Úvod
do dětské paliativní péče, které
absolvovalo 57 osob, ale také
o kurzy Perinatální paliativní péče
a Manažerský kurz.

Stipendijní
program

V roce 2021 jsme finančně podpořili tři
stipendistky, z nichž dvě své diplomové
práce úspěšně obhájily ještě v témže roce.
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Rozvaha k 31. 12. 2021

Stav
k prvnímu dni
účetního období
1

Stav
k poslednímu dni
účetního období
2

Stav
k poslednímu dni
účetního období
2

Vlastní zdroje celkem
pol.A.I.+A.II.

83

208

1257

A.I.

Jmění celkem
pol. A.I.1. až A.I.3.

84

208

1280

Text
b

A.

Položka
a

Text
b

c

A.

Dlouhodobý majetek celkem
pol.A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.

1

A.II.

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

88

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
pol. A.I.1. až A.I.7.

2

B.

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

92

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
pol. A.II.1. až A.II.10.

10

B.I.

Rezervy celkem
pol. B.I.1.

93

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem
pol. A.III.1. až A.III.6.

21

B.II.

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

95

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
pol. A.IV.1. až A.IV.11.

28

B.III.

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

103

B.

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

40

B.IV.

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

127

B.I.

Zásoby celkem
pol. B.I.1. až B.I.9.

41

Pasiva celkem
položky pasiv A. + B.

130

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

280

1439

Výroční zpráva 2021

-23
72

182

72

182

280

1439

Částky uvedeny v tisících Kč
280

1439

280

1439

Částky uvedeny v tisících Kč
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c

Stav
k prvnímu dni
účetního období
1

Položka
a

Výkaz zisků a ztrát za rok 2021

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
1254

20

2

činnost
hospodářská
2

celkem

1254

20

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
C.
D.

činnost
hlavní
1

činnost
hospodářská
2

celkem

1253

1253

59

1253

1253

Výsledek hospodaření před zdaněním

60

-23

-23

Výsledek hospodaření po zdanění

61

-23

-23

Částky uvedeny v tisících Kč

1276

1276

Částky uvedeny v tisících Kč

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

Institut Pallium finančně podporují Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
a Nadace Komerční banky – Jistota.

