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Podpora duševního zdraví 

dětí a dospívajících 

Návaznost na strategické materiály resortu 

zdravotnictví 

1x PDP 

• Předem definovaný 
projekt Triple P 

• Ministerstvo 
zdravotnictví 

1x OV 

• Otevřená výzva pro 
velké projekty 

• Určená pro 
zdravotnické a 
vzdělávací organizace 

1X MGS 

• Otevřená výzva pro 
malé projekty 

• Určená pro neziskové 
organizace 

 

Strategie Zdraví 2020 
 

Reforma péče o duševní zdraví 

 



Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících 
Podporované aktivity v rámci oblasti duševního zdraví dětí 

1. Zlepšení rodičovských dovedností s cílem prevence duševních onemocnění u dětí  

 
 Cílová skupina: rodiče, pečovatelé 

 Hlavní zaměření: zvyšování rodičovských dovedností a kapacit pomocí realizace evidence-based programů 

 Příklady programů budou uvedeny ve výzvě (Incredible Years, Parent Management Training Oregon – PMTO, atd.) 

 

2. Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících metod a programů v oblasti péče o 

duševní zdraví dětí a dospívajících 

 
 Podpořeny budou preventivní, screeningové, diagnostické, terapeutické, sociálně-rehabilitační a komunitně podpůrné 

metody  

 Hlavní zaměření: zkvalitnění péče poskytované dětem s duševními onemocněními ve zdravotnických institucích 

 

3. Vzdělávání dětí a dospívajících v oblasti duševního zdraví 

 
 Hlavní zaměření: vzdělání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního 

zdraví a předcházení duševním problémům 

 Realizace vzdělávacích aktivit pro děti a dospívající na školách a vzdělávacích institucích 

 



Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících 
Podporované aktivity v rámci oblasti duševního zdraví dětí 

4. Vzdělávání zdravotnických pracovníků a nezdravotnických odborníků v oblasti duševního 

zdraví dětí 

 

5. Realizace informačních a destigmatizačních aktivit 

 
 Cílová skupina: odborná i laická veřejnost 

 Hlavní zaměření: realizace informačních aktivit zvyšujících povědomí duševním zdraví a problematice duševních 

poruch u dětí a dospívajících 

 Realizace informačních kampaní; Organizace konferencí, workshopů či seminářů; Tvorba a distribuce 

informačních materiálů (letáky, brožury, videa, atd.) 

 

 Cílová skupina: zdravotničtí pracovníci, nezdravotničtí odborníci (neformální pečovatelé, učitelé, a další) 

 Hlavní zaměření: zvyšování odborných znalostí a dovedností odborníků v oblastí péče o dušení zdraví dětí 

 



Prevence přenosných a 

nepřenosných nemocí včetně 

antibiotické resistence 

Hlavní oblasti zaměření 

1x PDP 

• Předem definovaný 
projekt „Prevence 
antibiotické 
resistence“ 

• Státní zdravotní ústav 

1x OV 

• Otevřená výzva pro 
velké projekty 

• Určená pro 
zdravotnické instituce 

1X MGS 

• Otevřená výzva pro 
malé projekty 

• Určená pro neziskové 
organizace působící v 
oblasti demence 

 

Zastavení růstu spotřeby antibiotik 
 

Zlepšení prevence přenosných a nepřenosných 
onemocnění se zaměřením na romskou 
populaci v sociálně vyloučených lokalitách 

 

Realizace aktivit zaměřených na oblast 
demence  



Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění 

Podporované aktivity v oblasti prevence přenosných a nepřenosných nemocí se 

zaměřením na romskou populaci v sociálně vyloučených lokalitách  

Zlepšení přístupu ke zdravotní péči pomocí implementace nástrojů zaměřených na posílení sekundární 

prevence specifických přenosných a nepřenosných onemocnění 

 

Hlavní cíl: 

 Cílová skupina: obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, zejména Romská komunita 

 Hlavní cíl: Vytvoření materiálů obsahujících informace o prvotních příznacích vybraných onemocnění, jejich 

rozpoznání a následný postup 

1. Vytvoření informačních materiálů v tištěné a online formě pro sekundární prevenci 

vybraných přenosných a nepřenosných onemocnění 

2. Vytvoření, validace a implementace odborných lékařských doporučení týkajících se vybraných 

přenosných a nepřenosných onemocnění specifických pro sociálně vyloučené lokality 

 Cílová skupina: Praktičtí lékaři a další specializovaní zdravotničtí pracovníci poskytující péči pacientům ze sociálně 

vyloučených lokalit, především Romům 

 Hlavní cíl: vytvoření a implementace speciálních postupů pro praktické lékaře a další specializované zdravotnické pracovníky 

pečující o pacienty ze sociálně vyloučených lokalit, především Romy 



Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění 

Podporované aktivity v oblasti demence 

Hlavní cíl: 

• Posílení znalostí a dovedností všeobecných lékařů v oblasti včasné diagnózy a následné léčby demence 

•  Vzdělání pečovatelů a rodinných příslušníků pacientů trpících demencí 

 
1. Vytvoření a následná implementace relevantních postupů pro praktické lékaře a definování 

role specializovaných center zaměřených na vyšší úroveň diagnózy a léčby demence 

2. Zvýšení povědomí rodinných příslušníků a neformálních pečujících o včasné prevenci 

symptomů demence a možnostech dalšího postupu a léčby 

 Cílová skupina: rodinní příslušníci, neformální pečující 

 Hlavní cíl a podporované aktivity: Realizace vzdělávacích akcí (kampaně, workshopy, konference) zaměřených na šíření 

osvěty v oblasti zlepšení včasné detekce symptomů demence a následujících možnostech léčby  

 Cílová skupina: praktičtí lékaři a další relevantní zdravotničtí odborníci 

 Hlavní cíl: Zvýšení povědomí všeobecných lékařů o postupech včasné detekce nemoci, jejich implementaci a rovněž 

o roli a funkci specializovaných center 



Posílení role pacientů a 

pacientských organizací 

Hlavní cíl oblasti zaměření 1x PDP 

• Předem definovaný 
projekt „Pacientský 
HUB“ 

• Ministerstvo 
zdravotnictví 

1x 
MGS 

• Otevřená výzva pro 
malé projekty 

• Určená pro 
neziskové 
organizace 

 

 

Posílení role pacientů a profesionalizace 

pacientských organizací 

 



Posílení role pacientů a pacientských organizací 

Podporované aktivity v oblasti posílení role pacientů 

1. Posílení personálních kapacit pacientských organizací 

1. Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit jejich znalosti a dovednosti 

 Zaměření na vzdělávání v oblasti managementu, finančního řízení, vyjednávání, atd. 

2. Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit jejich znalosti a 

dovednosti 

3. Podpora rozvoje aktivit a služeb pacientských organizací, které poskytují pacientům 

 Příklady poskytovaných služeb: vytvoření asistenční linky, posílení poradenských aktivit, atd. 

4. Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci/onemocnění 

 Realizace mediálních kampaní, osvětových akcí, konferencí 



 


