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 PROJEKT MÁ DVĚ ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA:  

DOSAVADNÍ KONCEPČNÍ PRÁCE A PILOTNÍ PROJEKTY CENTRA PRO ROZVOJ 
PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (WWW.CMHCD.CZ),  A AKTIVITY NOVÉHO 

PSYCHIATRICKÉHO DESTIGMATIZAČNÍHO A TRANSFORMAČNÍHO PROJEKTU 
„ZMĚNA“ (WWW.STOPSTIGMA.CZ),  

KTERÁ OBĚ USILUJÍ O ZLEPŠENÍ ORGANIZACE PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ. 
 

Projekt „Vzdělávání odborníků státní správy a samosprávy v oblasti 
transformace institucionální péče o duševně nemocné“ (2006 – 2007) se 

zaměřuje na zvýšení  připravenosti české odborné veřejnosti, státní správy a 
samosprávy na přijetí a realizaci transformačních opatření v oblasti 

psychiatrické léčby, ke kterým se Česká republika přihlásila v řadě dokumentů. 
 

Činnosti projektu jsou soustředěny do dvou hlavních směrů: 
 
1.  

Vyškolení zástupců státní správy a samosprávy, především ze sociálních a 
zdravotních odborů městských částí hl. města Prahy, v problematice duševních 

onemocnění, a vzdělávání odborníků (psychiatrie, primární péče) v oblasti politiky 
péče, komunitní péče, v problematice transformace systému péče o lidi s duševním 

onemocněním. 
 

2.  
Na příkladu regionu hlavního města Prahy (kde se nachází psychiatrická léčebna 

Bohnice a další lůžková a ambulantní zařízení) vytvořit model optimální organizace 
poskytování psychiatrických služeb v dané oblasti, a postupných kroků k jeho 

implementace do stávající praxe, za účasti všech relevantních organizací. 
 
 

Cílem projektu je vyvolat odbornou diskuzi a posléze dosáhnout všeobecného 
konsensu na podobě optimální péče o osoby s duševním onemocněním 
v pražském regionu. Současně bude vytvořený model péče i vzdělávání  

připraven k replikaci v ostatních regionech České republiky. 
 

Partnery projektu jsou Občanské sdružení Občan a Asociace komunitních služeb. 
 
 



 
Přehled projektových aktivit 

 
 

                                                Rok 2006                              Rok 2007 

Aktivita                                                    
Situační výzkum                                                 
Tvorba modelu                                                 
Tvorba výukových modulů                                                 
Vzdělávání cílových skupin                                                 
Průběžné informování veřejnosti                                                 
Tvorba závěrečné zprávy                                                 
 
 

JAK NÁS KONTAKTOVAT: 
 

Mgr. Barbora Wenigová, odborná koordinátorka projektu 
 608 339 848, wenigova@cmhcd.cz

MUDr. Ondřej Pěč, vedoucí expertní skupiny  
272 940 880, eset.pec@volny.cz

Věra Šístková, manažerka projektu 
774 410 088, sistkova@cmhcd.cz
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