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Obsah a cíl projektu: 
Obsahem projektu je výběr, vyškolení a zaměstnání osob s duševním onemocněním na 
pozici lektorů s vlastní zkušeností.  
V rámci projektu bude vybráno 10 osob s duševním onemocněním, kteří budou na pozici 
lektora s vlastní zkušeností vyškoleni formou 2denního semináře s lektory s vlastní 
zkušeností a odborníky ze zahraničí (Velká Británie, Nizozemí) a 60hodinového kurzu 
lektorských dovedností (40 hodin teoretická část, 20 hodin praktická část). 
Adepti na pozici lektora s vlastní zkušeností se budou v rámci své odborné přípravy podílet 
na tvorbě čtyř šestihodinových vzdělávacích modulů pro pozici lektora s vlastní zkušeností na 
témata: Zotavení; Destigmatizace; Zapojování uživatelů do hodnocení a plánování služeb, 
peer programy; Self management. 
Tvorba vzdělávacích modulů je adeptům na lektora hrazena formou DPP a brána jako 
podporované zaměstnávání - při tvorbě pomáhá asistent podporovaného zaměstnávání a 
odborný garant projektu. Šest z úspěšných absolventů kurzu lektorských dovedností a 
odborné přípravy bude v rámci projektu zaměstnáno formou DPP na pozici lektora s vlastní 
zkušeností, a to jak v rámci výběrových přednášek na vybraných pražských fakultách, tak v 
rámci vzdělávacích programů žadatele. 

Cílová skupina: 
- Uživatelé služeb péče o duševně nemocné (trvale žijící na území hl. města Praha 

nebo se na území hl. města zdržující alespoň půl roku) 
 
Průběh projektu 

- Oslovení a výběr vhodných kandidátů – pozice lektor s vlastní zkušeností 
- Vzdělávání s profesionály a lektory s vlastní zkušeností ze zahraničí 
- Kurz lektorských dovedností pro lektory s vlastní zkušeností 
- Odborná příprava lektorů s vlastní zkušeností pomocí přípravy vzdělávacích 

modulů 
- Realizace vzdělávacích modulů pro (budoucí) odborníky na poli péče o duševní 

zdraví 
 
Náklady projektu: 1 103 997 Kč 
 
Datum zahájení: 1. 9. 2013 
Datum ukončení: 31. 12. 2014 


