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Když jsme před třemi lety zakládali Centrum 
paliativní péče, byli jsme v týmu dva, neměli 
jsme kancelář, kopírku ani webové stránky, 
ředitele Centra znalo jen pár lidí a naší největší 
devizou bylo nadšení a velké plány změnit 
zdravotní systém v Česku tak, aby se k paliativní 
péči dostalo více lidí. Práce v neziskovém sektoru 
se obecně vyznačuje velkou mírou nejistoty, ale 
rok 2017 mi dává naději, že jsme naše poslání 
uchopili za správný konec. Získali jsme několik 
velkých grantů, které umožnily rozšířit náš tým 
a věnovat se paralelně projektům ve všech 
oblastech naší činnosti - výzkumu, vzdělávání 
i osvětové činnosti. Přidali se k nám šikovní lidé, 
o jejichž práci i motivaci k působení v Centru 
se dočtete v této výroční zprávě. Také se nám 
podařilo získat důvěru několika významných 
dárců, čehož si nesmírně vážím - když přijdou 
lidé, kteří si naši organizaci našli podle jejích 
výsledků a ne na základě osobních kontaktů, je 
to obrovská zpětná vazba na naši dosavadní 

Úvod

činnost. I v tomto roce jsme pracovali naplno, 
realizovali jsme desítky vzdělávacích akcí po celé 
republice, společně s Nadačním fondem Avast 
jsme se podíleli na zcela zásadním programu 
rozvoje paliativní péče v nemocnicích, dokončili 
jsme celostátní kampaň pro studenty lékařských 
fakult a mnoho dalšího.

Chci upřímně poděkovat všem, kteří naši 
činnost jakkoli podpořili, ať už finančně, radou, 
pomocí při zajištění nějaké naší akce nebo jen 
povzbuzením a zpětnou vazbou, že jim naše 
práce pomohla. Už teď se těším na vše, co 
přinese další rok. Ještě předtím se ale můžete 
začíst do shrnutí toho, čemu jsme se věnovali 
v roce 2017.

Se srdečným pozdravem,

Martin Loučka, ředitel CPP

https://paliativnicentrum.cz/


Paní Balvínová pracovala celý život jako re-
daktorka v rozhlase. Vychovala dvě děti. Před 
rokem začala mít problémy s dýcháním, které 
nejdříve připisovala nedoléčenému nachlaze-
ní, posléze vysokému krevnímu tlaku. Když se 
dýchací obtíže zhoršily natolik, že musela být 
hospitalizována, zjistilo se, že trpí zhoubným 
nádorem plic s metastázemi do okolních uzlin. 
Pro celou rodinu to byl velký šok, protože ač-
koli paní Balvínová trpěla spoustou obvyklých 
malých neduhů spojených s vyšším věkem, byla 
jinak zcela zdráva. 

Onkologická a chronická onemocnění dnes 
představují nejvýznamnější zdravotní hrozbu 
v Evropě. S chronickými nemocemi se potýká 
více než 80 % lidí starších 65 let a jsou zodpo-
vědné za 86 % všech úmrtí, onkologická one-
mocnění jsou každoročně nově diagnostiko-
vána u téměř 4 milionů lidí. Paliativní péče je 
v tomto kontextu vhodným nástrojem pro za-
jištění dostupné péče odpovídající potřebám 
a zároveň přáním nemocných.

Paní Balvínová podstoupila onkologickou léč-
bu, která však byla pro svou neefektivitu časem 
po dohodě s lékařem ukončena. Prorůstání ná-
doru do okolních tkání také vedlo k znemožně-
ní polykání a k významnému riziku infekčních 
komplikací. V nemocnici jí byla podávána kon-
tinuální umělá výživa a riziko infekčních kom-
plikací bylo sníženo dlouhodobým podáváním 
antibiotik nitrožilně. Paní Balvínová byla svým 

ošetřujícím lékařem informována o závažnosti 
svého stavu a o tom, jak se bude onemocnění 
pravděpodobně dále vyvíjet. Bylo třeba vytvo-
řit plán péče, tedy rozhodnout, jak bude další 
péče vypadat a kde bude probíhat.

Současné výzkumy (např. Temel et al, 2010)1 
ukazují, že čím dříve je paliativní péče zahrnuta 
do celkové péče o těžce nemocného pacien-
ta, tím více prospěchu z ní pacient i jeho blízcí 
získají. Protože cílem paliativní péče je udržo-
vat kvalitu života pacienta na nejvyšší možné 
úrovni, důsledkem včasného zapojení palia-
tivní péče často je, že pacient žije spokojeněji 
a déle, než pokud by využíval pouze možnosti, 
které mu nabízí klasická nemocniční péče. Vý-
sledky studií2 navíc opakovaně ukazují, že do-
stupnost paliativní péče snižuje celkové výdaje 
na zdravotní péči, což je vzhledem k rostoucí 
poptávce stárnoucí populace jeden z důležitých 
argumentů pro hlubší integraci paliativní péče 
do zdravotnického systému.

1  Temel, J. S. et al. (2010): Early palliative care for patiens 
with metastatic non-small-cell lung cancer. In The New 
England Journal of Medicine. Vol. 363, No. 8. 

2  např.: Smith, S. et al. (2014): Evidence on the cost and 
cost-effectiveness of palliative care: A literature review. 
Palliative Medicine. Vol. 28, No. 2., nebo May, P. et al. 
(2018): Economics of palliative care for hospitalized 
adults with serious illness. A meta analysis. JAMA 
Internal Medicine. Vol. 178, No. 6.  

paliativní péče je přístup zaměřený 
na zvyšování kvality života pacientů a jejich 

rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. 
Jejím cílem je komplexní řešení bolesti a dalších 
příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních 
a spirituálních obtíží, které mohou pacienta 
a jeho blízké trápit.

co nabízí 
paliativní 
péče

chronické nemoci jsou 
zodpovědné za 86 % 
všech úmrtí

k hospicové péči se 
v závěru života dostane 
méně než 3 % umírajících



Paní Balvínová si po dlouhé hospitalizaci přá-
la strávit poslední týdny svého života doma. 
Její rodina ji v tomto rozhodnutí podporovala 
a chtěla o ní doma pečovat. Proto se rodina 
rozhodla využít služby mobilního hospice.

Cílem paliativní péče je podporovat kvalitu ži-
vota pacienta a to až do jeho samotného zá-
věru. Kvalita života se přitom velmi často odvíjí 
právě od prostředí, ve kterém se pacient na-
chází a od péče, kterou mu je možno v takovém 
prostředí poskytovat. 

V České republice lze paliativní péči  poskytovat 
v lůžkovém či mobilním hospici a nyní i v rámci 
služeb nemocničních paliativních týmů. Proto-
že potřeby umírajících pacientů a jejich rodin 
jsou velmi komplexní, je paliativní péče posky-
tována multidisciplinárním paliativním týmem, 
jehož členy jsou obvykle lékař, zdravotní sestra, 
sociální pracovník, psycholog či psychoterape-
ut, duchovní, v případě mobilních hospiců také 
odlehčovací asistent či dobrovolníci.

Celkový stav paní Balvínová se postupně hor-
šil, průběžnou úpravou dávek analgetik však 
netrpěla výraznou bolestí ani dušností. 45. den 
od propuštění z nemocnice a od přijetí do péče 
domácího hospice pacientka v klidu zemřela 
v přítomnosti svých blízkých.

Paliativní péče není jen péčí o pacienta, ale po-
skytuje pomoc celé rodině, popřípadě blízkým. 
Z toho důvodu s nimi zůstává multidisciplinární 
tým v kontaktu i nadále, často pomáhá bez-
prostředně po úmrtí s vypsáním úmrtního listu, 
zajištěním pohřbu a zejména s truchlením. Pro-
tože období truchlení může v závislosti na in-
dividuálních podmínkách trvat různě dlouho 
a probíhat různým způsobem, nabízejí mnohé 
paliativní týmy nejen okamžitou pomoc psy-
chologa či psychoterapeuta, ale i návazné služ-
by v podobě komunitních akcí a pravidelných 
setkávání pozůstalých.

K hospicové péči se však každý rok v závěru 
života dostane méně než 3 procenta 
umírajících. Posláním našeho centra je 
proto šíření paliativního přístupu napříč 
zdravotním systémem tak, aby se k této péči 
dostali všichni pacienti a jejich rodiny. Je 
to nelehký úkol, k němuž je potřeba zlepšit 
povědomí zdravotníků i veřejnosti, změnit 
postoje a zlepšit spolupráci mezi těmi 
organizacemi, které paliativní péči nabízí 
a většinovým zdravotnictvím. Jak se nám 
to dařilo v roce 2017 se dočtete na dalších 
stránkách.

AuTor foTogrAfIí MIlAN JAroš. 
ZA MožNoST PoříZENí foTogrAfIí 

děkuJEME CENTru PAlIATIVNí A PodPůrNé PéčE VfN 
V PrAZE A HoSPICI dobréHo PASTýřE V čErčANECH.



Nadační fond AVAST 
podpořil vznik Centra 
paliativní péče částkou 
1 000 000 Kč v rámci 
prvního kola grantového 
programu Spolu až 
do konce.

S podporou Nadace 
Komerční Banky, a.s. - 
Jistota jsme spustili první 
ročník kampaně Konec 
dobrý, všechno dobré, 
zaměřené na vnímání 
paliativní péče studenty 
lékařských fakult 
(konecdobry.cz)

Ve spolupráci s Cestou 
domů jsme připravili 
výstavu o paliativní péči, 
která byla instalována 
v prostorách Senátu 
České republiky.

Vydáváme publikaci 
„Organizace mobilní 
specializované paliativní 
péče v Evropě“.

Stáváme se odborným 
partnerem NF 
Avast v programu 
rozvíjející paliativní 
péči v nemocnicích 
- pomáháme 
s nastavením programu, 
výběrem nemocnic, 
vytváříme doprovodný 
program pro podpořené 
nemocnice.

Od Grantové agentury 
ČR získáváme finance 
na tříletý výzkumný 
projekt zaměřený 
na prognostické 
uvědomování pacientů 
s nevyléčitelným 
onemocněním.

Pro MČ Praha 10 
realizujeme studii 
analyzující potřebu 
paliativní péče na Praze 
10 a možnosti jejího 
zajištění. 

Na sympozium 
byla představena 
činnost Centra, 
plány do budoucna 
a vystoupila řada 
čestných hostů (Sheila 
Payne, Claudia 
Bausewein, Ondřej 
Sláma).

červen 2014
navazujeme  
spolupráci s nadačním 
fondem avaSt

říjen 2015
první ročník kampaně 
Konec dobrý, všechno 
dobré

prosinec 2015
výstava v Senátu

prosinec 2015
vydáváme naši první 
publikaci

červen 2016
program nemocniční 
paliativní péče

listopad 2016
získáváme výzkumný 
projekt Gačr

prosinec 2016
analýza paliativní péče 
na praze 10

říjen 2014
Sympozium 
u příležitosti zahájení 
činnosti centra

HiStorie  
cpp



ZAkoNčENí kAMPANě 
koNEC dobrý, VšECHNo dobré

ClAudIA bAuSEwEIN

JAPoNSká NáVšTěVA V CPPkurZ  ElNEC

koNfErENCE SPolu Až do koNCE
koNEC dobrý, VšECHNo dobré

naše 
činnoSt 
v roce 2017



ipoS
S Nadací Komerční Banky, a. s.  - Jistota spouští-
me projekt na tvorbu jednotné metodiky k hod-
nocení kvality života a symptomové zátěže pa-
cientů na konci života, který v ČR dosud chybí. 
Cílem projektu je překlad a standardizace do-
tazníku IPOS (Integrated Palliative Outcome 
Scale), který se pro měření kvality života pacientů 
v paliativní péči s úspěchem používá v zahraničí.

publikace
Nakladatelství Galén vydalo v roce 2017 obsáh-
lou monografii věnovanou informovanému sou-
hlasu v medicíně, na níž se kapitolou o informo-
vaném souhlasu v paliativní péči podíleli i Adam 
Houska a Martin Loučka.

Sešit pro děti, kterým někdo zemřel autorů Martina 
Loučky, Jindřišky Prokopové (Cesta domů) a ilust-
rátorky Petry Josefíny Stibitzové, byl nominován 
na Zlatou stuhu v kategorii literatura faktu pro děti.

Spolu s kolegy z dalších 10 zemí světa jsme pu-
blikovali dva odborné články v prestižních ča-
sopisech srovnávající mezinárodní data o místu 
úmrtí dětských pacientů (European Journal of 
Pediatrics, č.176, vyd.4) a pacientů s chronickou 
obstrukční plicní nemocí (NPJ Primary Care Res-
piratory Medicine, č.27, vyd.1).

alizovali pro mladé onkology po celé republice 
a celkově jím prošlo přes 200 účastníků. 
 
elnec
ELNEC (End of Life Nursing Education Consorci-
um) je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní 
licencí pro všeobecné zdravotní sestry pracují-
cí s pacienty v závěru života. Kurz vznikl v roce 
2000 v USA odkud se rozšířil do 89 zemí světa 
včetně České republiky. 

Gačr
Na konci roku 2016 jsme získali tříletý juniorský 
grant Grantové agentury ČR, který nám umož-
ňuje zkoumat, jak pacienti se závažným one-
mocněním přemýšlí o své nemoci a o tom, co je 
čeká, a zda má toto uvědomování vliv na rozho-
dování o péči. V roce 2017 proběhla první fáze 
výzkumu, která měla podobu hloubkových roz-
hovorů s onkologickými pacienty a jejich příbuz-
nými a zdravotníky na téma priorit a preferen-
cí v závěru života. Na podzim téhož roku jsme 
otestovali dotazník pro kvantitativní fázi výzkumu 
naplánovanou na rok 2018. Plán tohoto projek-
tu byl představen formou posteru na Světovém 
psycholonkologickém kongresu v Berlíně (IPOS 
2017).

potřeby dětí
Ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče 
ČSPM ČLS JEP a za přispění Nadace Komerční 
Banky, a. s. - Jistota jsme zpracovali studii o po-
třebách dětí s život limitujícím nebo život ohro-
žujícím onemocněním a jejich rodin. Brožura 
přináší cenné informace nejen pro poskytovate-
le zdravotních a sociálních služeb, ale také pro 
státní orgány a zdravotní pojišťovny. Brožura je 
přínosná i pro pečující rodiče a jejich blízké, jimž 
pomůže lépe pochopit a zorientovat se v situaci, 
ve které se tyto rodiny nacházejí.

Kurzy
V roce 2017 jsme realizovali tři tematicky odlišné 
kurzy.

Paliativní péče v domovech pro seniory 
– kurz je určen pro zdravotnický i nezdravotnic-
ký personál domovů pro seniory a jeho cílem je 
představit možnosti paliativní péče v tomto spe-
cifickém prostoru. V roce 2017 jsme realizovali 6 
těchto kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 61 lidí.

Paliativní péče v nemocnici 
– celodenní intenzivní kurz je určen pro týmy 
nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. Kurz 
je zaměřen na interaktivní práci s kazuistikami 
s důrazem na multidisciplinární práci týmu, plá-
nování péče, limitaci léčby a symptomovou te-
rapii. V roce 2017 jsme realizovali 6 těchto kurzů, 
kterých se zúčastnilo celkem 86 lidí.

Komunikace závažných zpráv 
– kurz je určen lékařům, ale i dalším pracovníkům 
ve zdravotnictví, kteří hledají efektivní způsoby 
komunikace závažných zpráv. Tento tříhodino-
vý workshop jsme poprvé realizovali na největší 
české onkologické konferenci Brněnské onkolo-
gické dny, kde jej navštívilo přes 100 lidí a pro-
gram získal velmi dobré hodnocení. Na základě 
tohoto úspěchu jsme workshop opakovaně re-

výzKum vzdělávání

elnec v číslech 
V roce 2017 jsme uspořádali 

– 11 kurzů ELNEC, z toho 9 na klíč pro 
konkrétní nemocnice nebo domovy pro 
seniory.

– kurzů se zúčastnilo celkem 231 lidí

– proškolili jsme nejen zdravotní sestry,  
ale i lékaře, sociální pracovníky, pracovníky 
v přímé péči, nutriční terapeuty, fyziote-
rapeuty, psychology a psychoterapeuty, 
kaplany, dobrovolníky a další



Webináře
Webináře jsou online semináře, které pořádáme 
zhruba jednou za měsíc. Webináře pokrývají ši-
roké spektrum témat od zdravotnických kazuistik, 
přes psychologickou a spirituální péči až po sys-
témové aspekty paliativní péče v ČR. Webinářů 
je možné zúčastnit se zdarma online. Jsou tak 
dostupné širokému publiku a představují zcela 
unikátní formu vzdělávání.

paliativní praktik
Ve spolupráci s Nadací Komerční Banky, a. s. - Jis-
tota začínáme s realizací projektu, jehož cílem je 
podpořit paliativní péči v ambulanci praktických 
lékařů. V listopadu jsme toto téma prezentovali 
na XXXVI. konferenci Společnosti všeobecného 
lékařství ČSL JEP ve Zlíně.

Stipendijní program avaSt
Tři členové našeho týmu se v roce 2017 sta-
li stipendisty podpořenými Nadačním fondem 
AVAST. Všechny projekty našich stipendistů jsou 
zaměřeny na vzdělávání a rozvoj paliativní péče 
v různých oblastech a samotným stipendistům 
nabízí velké příležitosti pro osobní a profesní růst.

Viera Ivanovová 
- projekt zaměřený na podporu a rozvoj charitní 
hospicové péče

Kristýna Poláková 
- projekt je zaměřený na vytvoření programu pro 
vzdělávání sester v oblasti výzkumu v paliativní 
péči

Adam Houska 
- projekt zaměřený na vytvoření komplexního 
programu vzdělávání pro zdravotníky, zaměře-
ného na komunikaci a etiku

bulletin
Bulletin je měsíční zpravodaj, který rozesíláme 
našim odběratelům emailem. Obsahuje jak svě-
tové aktuality z oblasti paliativní péče, tak odkazy 
na vědecké studie, pozvánky na vzdělávací akce 
a nabídku práce v paliativní péči.

Na konci roku 2017 měl zpravodaj 2590 odběra-
telů a průměrnou míru otevření 25,8 %.

cena celestýna opitze
Martin Loučka, ředitel Centra paliativní péče, zís-
kal na podzim roku 2017 cenu za přínos zkvalit-
ňování paliativní péče v České republice. Cena 
Celestýna Opitze je udělována řádem Milosrd-
ných bratří za příkladnou práci v oblasti zdravot-
ních a sociálních služeb.

Spolu až do konce
V rámci programu Spolu až do konce Nadač-
ního fondu AVAST jsme doprovázeli 18 vybra-
ných nemocnic v začátcích jejich paliativních 
programů. Bylo nám velkou ctí být u této his-
torické chvíle, kdy se české nemocnice poprvé 
začaly věnovat paliativní péči na systémové 
úrovni. V dubnu 2017 jsme připravili konferen-
ci, během níž byly představeny průběžné vý-
sledky programu. Pozvání na konferenci přijal 
věhlasný americký odborník na paliativní péči 
a komunikaci, absolvent Stanfordu a Harvardu 
profesor Anthony Back z Washingtonské univer-
zity v Seattlu.

Konec dobrý, všechno dobré
V roce 2017 jsme ukončili kampaň Konec dob-
rý, všechno dobré, která s podporou Nadace 
Komerční banky, a. s. - Jistota seznamovala 
zejména studenty a studentky lékařských fa-
kult s možnostmi a podstatou paliativní péče. 
Součástí kampaně v roce 2017 byla panelo-
vá debata na půdě LF UK v Plzni a závěreč-
ná konference v Anežském klášteře v Praze, 
jejímž hlavním řečníkem byla prof. Claudia 
Bausewein, ředitelka Interdisciplinárního cent-
ra paliativní medicíny Ludwig-Maxmilians Uni-
verzity v Mnichově.

oSvěta

V roce 2017 jsme uspořádali

– 12 webinářů, z toho 7 certifikovaných ČAS  
a 1 certifikovaný ČLK

– na webináře se zaregistrovalo celkem 
1190 zájemců, skutečný počet sledujících se  
pohybuje kolem dvou třetin registrovaných



phdr. Martin loučka, ph.d.
ředitel

Jsem hrdý na to, co se 
Centru za těch pár let 
podařilo a velmi si vážím 
jak lidí, kteří nás podporují, 
tak kolegů a kolegyní 
v týmu. Práce v Centru je 
často náročná a všichni 
jedou na 100 a někdy 
i více procent, když se ale 
ohlédnu zpět, vidím, že to 
má smysl a jsem vděčný 
za to, že můžeme naší  
prací zlepšovat svět okolo.

Mgr. anna tučková
odborná pracovnice

Pokud bych někdy snila 
o práci, byla by práce 
v CPP splněným snem. 
Nejen že mohu pracovat 
v týmu fantastických 
lidí, věnovat se oboru, 
který jsem vystudovala 
a tématům, která mě 
zajímají, ale vyzkouším 
si i spoustu dalších věcí, 
na které jsem nikdy ani 
nepomyslela.

Bc. eva Gurná
vedoucí kanceláře

Být součástí týmu 
profesionálů a zároveň 
skvělých lidí není práce 
ve smyslu povinnosti, 
ale radost, která dává 
smysl. Centrum je rostoucí 
živý organismus, který 
mi neustále ukazuje, co 
všechno je možné nejen 
vymyslet, ale i realizovat. 
Jsem upřímně ráda, že 
tomu mohu pomáhat.

Mgr. eva deutsch
event manager

Vždy jsem si přála mít 
práci, která mě bude 
bavit, bude mít smysl, 
zároveň mě bude 
naplňovat a dělat ze mě 
lepšího člověka. Jsem 
ráda, že jsem součástí 
Centra a děkuji za tuto 
skvělou příležitost.

ing. libor vaněk
web architekt, pr

Mít šanci ovlivnit, 
jak tato našlapaná 
organizace dosahuje 
svých cílů, prezentuje 
sebe a výsledky své 
práce – to byla jedinečná 
příležitost a důvod, proč 
s ní už od jejího založení 
spolupracuji a podporuji ji.

MUdr. adam Houska
odborný pracovník

Já v Centru pracuju, 
protože mě tahle práce 
baví. Baví mě nahlížet 
na paliativní péči jako 
na komplexní systém 
a podílet se na jejím 
rozvoji. Baví mě zkoumat, 
jakou míru autonomie 
při rozhodování si 
chtějí  pacienti v závěru 
života udržet. Baví 
mě připravovat kurzy 
založené na sdílení 
zkušeností a otevírání 
obzorů. A baví mě 
pracovat s lidmi, kteří 
Centrum tvoří.

Mgr. Karolína vlčková
 odborný pracovník

Moje práce mě baví, 
protože je různorodá, 
kreativní a analytická. 
Líbí se mi také, že 
pracuji v mezioborovém 
týmu a dostanu se 
i na zajímavá místa, 
protože nepracuji pouze 
v kanceláři. A v neposlední 
řadě si na své práci cením 
toho, že ji mohu skloubit 
s péčí o svou dceru, což 
je pro mě velice důležitá 
přidaná hodnota.

Mgr. Kristýna poláková
odborný pracovník

Centrum mi dává 
příležitost propojit mé 
zkušenosti zdravotní sestry 
s mojí vášní pro výzkum, 
umožňuje mi profesní růst 
a naplňuje mě vědomím, 
že má práce má přesah 
a je smysluplná. To, že 
pracuji pracuji v týmu lidí, 
se kterými souzním nejen 
profesně, ale i lidsky pak 
přispívá k tomu, že i přes 
příležitostné náročnější 
okamžiky je moje práce 
zároveň i mým koníčkem.

proč pracuji 
v centru 
paliativní péče?



dary  
nad 100 000 kč
Nadační fond Avast
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Pro řešení výzkumného projektu 
o prognostickém uvědomování pacientů 
s pokročilým onkologickým onemocněním 
jsme získali grant od Grantové agentury 
ČR (č.17-26722Y) ve výši 2 817 000 Kč.

Významně nás podpořili manželé Soňa 
a Miloš Krejníkovi, kteří umožnili týmu CPP 
absolvovat řadu výjimečných vzdělávacích 
akcí v zahraničí.

dary a granty  
do 100 000  kč
Ministerstvo zdravotnictví ČR podpořilo 
realizaci našich webinářů částkou 48 600 Kč.
 
Unicredit Bank, Czech Republic, a.s. nás 
v podpořila matching grantem v rámci 
svého zaměstnaneckého programu částkou 
14 637 Kč.

Za podporu také děkujeme všem 
jednotlivcům, kteří nám poslali soukromý dar.

Děkujeme všem dobrovolníkům 
a dobrovolnicím, kteří nám pomáhali při 
zajištění jednotlivých akcí a projektů.

příjmy celkem: 10 689 000 Kč 
z toho
a) granty a dotace: 8 642 000 Kč
b) dary soukromých osob:  605 000 Kč
c) zisk z vlastní činnosti: 1 442 000 Kč

Kompletní účetní závěrka i s přílohami je ke stažení na webu  
https://paliativnicentrum.cz/o-nas

náklady celkem: 5 866 000 Kč
z toho
a) osobní náklady: 3 086 000 Kč
b) služby: 2 780 000 Kč

prostředky vázané na činnost v roce 2018-2019: 5 551 000 Kč

příjmy a výdaje

Naši činnost v roce 
2017 podpořilo 
několik organizací 
a jednotlivců, kterým 
velmi děkujeme.

A

C
B

A

B

finance 

(zaokrouhleno na celé tisíce)
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