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Vážení přátelé, 

vítám vás na stránkách výroční zprávy Centra pro
rozvoj péče o duševní zdraví (dále jen Centrum). Rok
2005 a začátek roku 2006 byly obdobími změn. Došlo
k menší obměně týmu, změně sídla a zdroje financo-
vání. Základní idea Centra - podpora komunitní péče 
a reforem vedoucích k jejímu rozvoji - zůstala zachová-
na, mimo jiné díky financím z evropských fondů. Ve
výše zmíněném období činnost organizace zahrnovala
hlavní čtyři oblasti, v rámci nichž se rozvíjely jed-
notlivé projekty: vzdělávání, destigmatizační činnost,
podpora uživatelů péče a výzkum. 

Uplynulý rok znamenal úspěšné zakončení tříletého
vzdělávacího projektu MATRA III., který měl za cíl, ve
spolupráci s holandskými kolegy, vytvořit inovativní
vzdělávací moduly v oblasti komunitní péče. Po dvou
letech byla také završena smlouva o spolupráci mezi
Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Světovou
zdravotnickou organizací, Psychiatrickou společností
ČLS JEP a Centra. V ní došlo  k revizi Národní politiky
duševního zdraví a definování potřeby legislativních 
a ekonomických změn nutných k přesunu služeb 
z institucí do komunity. 

Nové projekty zahájily edukaci dalších cílových
skupin. Prvním z nich je celoživotní vzdělávání sester
v oblasti rehabilitace a terénní práce. Druhý začal 
v lednu 2006 a je zaměřen na vzdělávání odborníků
státní správy a samosprávy v oblasti transformace
institucionální  péče o duševně nemocné. Další
výukový modul, tentokrát určený pro komunitní pra-
covníky (se zaměřením na podporu bydlení), se vytváří
od  minulého roku  v rámci LEONARDO DA VINCI pro-
gramu. Z domácích financí (MZČR) byl podpořen 
cyklus přednášek pro praktické lékaře. Úkolem semi-
nářů bylo seznámit lékaře zejména s problematikou
závažných duševních poruch, s jejich vznikem,
průběhem a léčbou. 

Destigmatizačním projektem „Změna“ jsme oslovili
širokou veřejnost a média v České republice. Jeho pro-
gram je realizován od roku 2004 ve spolupráci 
s Nadací Academia Medica Pragensis a dalšími sub-
jekty, a je zaměřen svou činností na boj proti stigmatu
a diskriminaci z důvodů psychiatrického onemocnění.
Snaží se vzdělávat a informovat veřejnost. Rok 2005
byl věnován tématu schizofrenní a depresivní poruchy. 

V oblasti výzkumu byl podpořen Ministerstvem
zdravotnictví tříletý projekt s názvem „Vývoj a stan-
dardizace posuzovacích nástrojů k hodnocení účinnos-
ti komunitní psychiatrické péče“, jehož cílem je
vytvoření souhrnného manuálu posuzovacích metod.

Pro činnost Centra a zejména plánování budoucích
aktivit je velmi užitečná spolupráce s uživateli péče.
Do společných akcí se podařilo  zapojit celonárodní
organizaci rodičů SYMPATHEA o.p.s., zejména s cílem
obhajovat zájmy příbuzných duševně nemocných.
Sdružení pacientů KOLUMBUS o.s. se aktivně zapojilo
do projektu, zaměřeného na obecné prosazování zájmů
duševně nemocných a podporu uživatelské advokacie
(pod hlavičkou Inclusion Europe). 

Na závěr bych ráda poděkovala všem kolegům 
z Centra, kteří organizaci věnovali svojí  kreativitu,
dovednost a práci. Díky nim může tato organizace hájit
již 10 let stále stejnou myšlenku komunitní péče 
a zároveň flexibilně reagovat na vyvíjející se situaci
péče o duševně nemocné v České republice. Poděkování
patří také členům Správní rady a v neposlední řadě
našim milým partnerům a spolupracovníkům.

Mgr. Barbora Wenigová
ředitelka Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví
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Orgány sdružení
Valná hromada
Valná hromada je tvořena zástupci
členů Centra pro rozvoj péče o
duševní zdraví.   

Členové Centra
Asociace denních stacionářů 
a krizových center
Asociace komunitních služeb

Česká asociace pro psychické zdraví
Česká společnost pro duševní zdraví
sdružení Fokus
o.s. Kolumbus
o.s. Sananim

Správní rada 
Členové správní rady Centra:
MUDr. Pavel Baudiš
MUDr. Jana Žmolíková

MUDr. Alena Šteflová
MUDr. Kamil Kalina
Mgr. Michal Balabán
RNDr. Jan Bázler
Mgr. Jan Mužík

Ředitel
Mgr. Barbora Wenigová 
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1. Charakteristika a poslání organizace

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (dále jen Centrum)
je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1995 
z rozhodnutí českých poskytovatelů péče v oblasti
duševního zdraví. Jejím posláním je napomáhat procesu
rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v České
republice. Základní cíle práce Centra jsou zcela v souladu se
Zásadami ochrany osob trpících duševní poruchou 
a zlepšování péče o duševní zdraví, které byly přijaty
rezolucí Valného shromáždění OSN č. 46/119 v prosinci

1991. Zásady prohlašují léčbu a péči o duševně nemocné za
základní lidské právo. 
Úkolem Centra je především poskytovat informace a prostor
pro pojmenování a  řešení problémů v oblasti péče o duševní
zdraví. Všechny aktivity, z nichž mnohé probíhají s expert-
ní podporou ze zahraničí, se obracejí jak na přímé poskyto-
vatele péče a uživatele služeb, tak na pracovníky veřejné
správy na všech úrovních (ministerské, krajské, místní) a na
zdravotní pojišťovny.

2. Struktura organizace v roce 2005

3. Přehled činnosti v roce 2005

a)  probíhaly projekty v následujících oblastech:

Koncepční a metodická práce

�� WHO - smlouva o spolupráci 
(BCA - Biennial Collaborative Agreement)

Ministerstvo zdravotnictví ČR podepsalo v roce 2004 
s Regionální Evropskou kanceláří WHO smlouvu o spoluprá-
ci  na období 2004 – 2005 týkající se evropských priorit
WHO. Jednou z nich je problematika duševního zdraví.
Cílem projektu byla podpora zkvalitňování péče o pacienty 
s duševní poruchou s důrazem na přesun služeb z institucí
do komunity. Náplní spolupráce byla revize Národní politiky
duševního zdraví a na  jejím základě  definice potřeby le-
gislativních, ekonomických a dalších změn v rámci realizace
koncepce oboru psychiatrie. Ministerstvo zdravotnictví urči-

lo jako hlavního  koordinátora projektu Psychiatrickou
kliniku VFN a 1. LF UK v Praze, a jako spoluřešitele
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Prostřednictvím
projektu byla zmapována situace rozvoje zdravotní a psy-
chiatrické péče v České republice na základě zpracovaných
koncepčních dokumentů a jejich vyhodnocení  domácími 
a zahraničními oponenty.
V roce 2005 proběhl odborný seminář na téma „Rozvoj psy-
chiatrické péče v ČR“ za účasti  ministryně zdravotnictví ČR
a regionálního poradce pro program duševního zdraví
WHO/EURO Dr. Matta Muijena, na kterém byly mj. závěry
oponentů prezentovány. 

Vedoucí projektu:   
Mgr. Barbora Wenigová
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Vzdělávací programy

�� Program East to East (1997 – 2006) 
V rámci programu East to East a s podporou Global
Initiative on Psychiatry (Nizozemí) Centrum spolupracuje na
vzdělávání odborníků ze zemí střední a východní Evropy.
Projekt umožňuje návštěvu České republiky a představení
systému péče o duševní zdraví v ČR těm skupinám, které
chtějí měnit způsob péče o duševně nemocné ve své zemi
směrem k humánní péči orientované na poskytování služeb
převážně v komunitě. V rámci spolupráce v projektu East to
East se podařilo realizovat další projekty zaměřené na funkci
komunitních zařízení v péči o duševně nemocné v Litvě
(2002 - 2003) a reformu péče o duševně nemocné ve
Sverdlovsku (2001 - 2003). V roce 2005 se vzdělávacího
programu zúčastnili odborníci z Tadžikistánu, Kyrgizstánu 
a Rumunska. 

Vedoucí projektu: 
MUDr. Jan Pfeiffer 
Projektová manažerka: 
Mgr. Mirka Bubela

�� Matra III – Rozvoj péče o duševně nemocné orien-
tované na klienta pomocí souhrnného programu
vzdělávání (2003 – 2005)

Projekt, který Centrum realizoval ve spolupráci s RINO
Institute a NSPOH (Holandská škola veřejného zdraví), pod-
poruje humanizaci a deinstitucionalizaci péče o duševní
zdraví v ČR prostřednictvím rozvoje vzdělávacího systému.
Vzdělávací moduly byly zaměřeny na case management, psy-
chiatrickou rehabilitaci, práci s rodinou, krizovou intervenci,
komunitní psychiatrii, komunitní péči o duševně nemocné,
management péče, vztahy a komunikaci s klientem. Moduly
vytvářelo 50 odborníků a testovalo 35 učitelů.
Projekt byl financován z programu MATRA nizozemského
ministerstva zahraničních věcí. 

Vedoucí projektu: 
PhDr. Václava Probstová
Projektová manažerka:
Ing. Petra Kačírková

�� Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci 
praktického lékaře (2005)

Centrum realizovalo vzdělávací cyklus přednášek pro prak-
tické lékaře. Úkolem seminářů bylo seznámit lékaře zejména
s problematikou závažných duševních poruch, s jejich
vznikem, průběhem a léčbou. Nové znalosti a dovednosti
usnadní praktickým lékařům přijímat psychiatrické pacien-
ty, podílet se na jejich léčbě a vést je ve své péči. Celkem šest
přednášek navštěvovalo vždy více než 20 posluchačů. 
V rámci projektu bylo účastníkům předloženo dotazníkové
hodnocení diagnostických a terapeutických postojů. 
Partnery projektu bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR 
a Sdružení praktických lékařů ČR.

Vedoucí projektu:
Mgr. Barbora Wenigová  
Projektová manažerka:
Mgr. Pavla Šelepová

�� Celoživotní vzdělávání sester v oblasti rehabili-
tace a terénní práce v psychiatrii  (2005 – 2007)  

Cílem projektu je vytvoření a praktické ověření výukového
programu pro psychiatrické sestry v oblasti rehabilitace,
terénní práce, case managementu a krizové intervence.
Výstupem budou výukové materiály vzdělávacího modulu 
a vyškolení lektoři, kteří budou vzdělávací program realizo-
vat v praxi. V roce 2005 proběhlo v rámci toho projektu
mapování vzdělávacích potřeb psychiatrických sester 
a vznikla pracovní skupina, která se zabývá tvorbou
výukového modulu.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního
města Prahy.

Vedoucí projektu:
PhDr. Václava Probstová
Projektová manažerka:
Ing. Petra Kačírková

Výzkumná a evaluační činnost

�� Vývoj a standardizace posuzovacích nástrojů 
k hodnocení účinnosti komunitní psychiatrické
péče (2005 – 2007)

Cílem projektu je předložit souhrnný manuál posuzovacích
metod a dotazníků v takové podobě, aby se mohly stát popis-
nou součástí Národních akreditačních standardů zdravot-
nických zařízení pro hodnocení účinnosti a kvality péče, pro
hodnocení spokojenosti pacientů a propojení zdravotních 
a sociálních služeb v oblasti péče o duševně nemocné. 
V roce 2005 byl přeložen a otestován Camberwellský for-
mulář pro hodnocení potřeb, přeložen dotazník Health of the
Nation Outcome Scale (HoNOS) a sesbírána data jeho sebe-
hodnotící verze pro ověření validity. 
Projekt je podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci
Národního programu kvality zdravotní péče.

Vedoucí projektu:
MUDr. Ondřej Pěč
Projektová manažerka:
Mgr. Mirka Bubela

Právo a podpora uživatelských hnutí
a odborných organizací

�� Veřejné zdraví – Lidská práva a péče o duševní
zdraví v České republice (2003-2004)

Cílem projektu byl návrh koncepce proměny systému péče 
o duševně nemocné se zaměřením na důsledné hájení 
a uplatňování všech lidských práv. Výsledkem projektu, jsou
dvě zprávy, které popisují možnosti změn péče o duševně
nemocné a kroky k jejich realizaci. Tyto zprávy byly před-
loženy Komisi pro implementaci oboru psychiatrie při MZ ČR
a dalším českým a zahraničním expertům ke zhodnocení.

4)
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Obě zprávy a závěry jejich hodnocení jsou používány jako
zdroj pro další projekty transformace psychiatrické péče 
v České republice. 
Projekt vznikl s podporou Nadace Open Society Fund Praha.

Vedoucí projektu: 
MUDr. Jan Pfieffer 
Projektová manažerka:
Mgr. Mirka Bubela 

�� Vznik a podpora Asociace komunitních služeb 
v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) (1999 – 2006)

V rámci pomoci při vzniku nových odborných organizací
Centrum podpořilo v roce 1999 vznik Asociace komunitních
služeb v oblasti péče o duševní zdraví. V současné době
poskytuje Asociaci organizační a technické zázemí. AKS je
občanské sdružení, které sdružuje poskytovatele extramurál-
ních sociálně-zdravotních služeb pro osoby s psychotickou
duševní poruchou. Jejích cílem je aktivní prosazování práv 
a zájmů poskytovatelů služeb komunitní péče, rozvoj a zkva-
litňování stávajících a nově vznikajících služeb. 
Vznik Asociace byl podpořen programem MATRA nizozem-
ského ministerstva zahraničních věcí. 

Vedoucí projektu: 
MUDr. Ondřej Pěč

�� Obecné prosazování zájmů duševně nemocných 
a podpora uživatelské advokaci (Mainstreaming
Mental Disability Policy) (2005 – 2006)

Projekt se zaměřuje na vzdělávání uživatelů psychiatrických
služeb v komunikaci s médii, státní správou a uživatelskými
organizacemi. Jeho cílem je zvýšit schopnost pacientských
organizací vystupovat veřejně, obhajovat svá práva vůči stát-
ní správě a komunikovat s médii. 
V roce 2005 se uskutečnily dvě čtyřdenní setkání 
v zahraničí (Brusel, Budapešť), jejich náplní byl trénink
dovedností při jednání s představiteli státní správy a samo-
správy, dovedností při jednání s médii, schopnosti popsat 
a uceleně prezentovat problémy na veřejnosti. Na základě
získaných dovedností vedl uživatel dvoudenní seminář pro
dalších 10 uživatelů, zastupujících různé svépomocné
skupiny. Celonárodní seminář zaměřený na prezentaci prob-
lematiky duševně nemocných politikům se uskutečnil 
v budově Parlamentu ČR a navštívilo jej 60 zástupců státní
správy a samosprávy, rodinných příslušníků, uživatelů, pra-
covníků v komunitních službách.
Projekt se realizuje ve spolupráci Inclusion Europe a Global
Initiative on Psychiatry. 

Vedoucí projektu: 
Mgr. Barbora Wenigová
Projektová manažerka:
Ing. Petra Kačírková

�� Podpora celonárodní organizace příbuzných
duševně nemocných Sympathea o.p.s. 
(2005 – 2006)

Centrum poskytuje technické a odborné zázemí organizaci
Sympathea o.p.s., která je za Českou republiku členem me-
zinárodní organizace příbuzných EUFAMI. Dále Centrum

nabízí příbuzným duševně nemocných možnost podílet se na
většině svých projektů a tím posiluje jejich zapojování do
rozhodovacích procesů o podobě systému psychiatrické péče
v ČR. Výrazně se podílí na destigmatizačních akcích v rámci
projektu Změna. 
Organizace je podporována zejména z grantového fondu
společnosti Bristol-Myers Squibb a dalších.

Vedoucí projektu: 
Mgr. Barbora Wenigová
Projektová manažerka:
Mgr. Pavla Šelepová   

�� Psycho RES.C.U.E. – Psychiatrická residenční
péče - aktualizace a obohacení dovedností a kom-
petencí komunitního pracovníka ) LEONARDO DA
VINCI PROGRAMME (2005 – 2007)

Náplní toho projektu je tvorba struktury vzdělávacího modu-
lu pro komunitní pracovníky (se zaměřením na podporu
bydlení). Kromě Centra na tomto projektu spolupracuje
dalších pět organizací z Itálie, Nizozemska, Skotska, Řecka 
a Lotyšska.
V roce 2005 proběhlo ve všech šesti zemích mapování vývo-
je a současné situace v oblasti péče o duševní zdraví.

Vedoucí projektu: 
PhDr. Václava Probstová
Projektová manažerka: 
Ing. Petra Kačírková

Destigmatizační aktivity

�� projekt Změna (2004 - 2007)
V rámci spolupráce Nadace Academia Medica Pragensis 
a Centra probíhá celonárodní aktivita zaměřená svou činnos-
tí na boj proti stigmatu a diskriminaci z důvodů psychi-
atrického onemocnění. Činnosti v rámci projektu jsou
zacíleny na pozitivní změny ve vnímání duševních chorob 
a psychiatrického oboru ze strany veřejnosti a státní správy.
Svojí destigmatizační činností projekt podporuje zahájení
transformačního procesu psychiatrické péče v České repub-
lice. Projekt Změna je jako jediný v České republice aktivně
zapojen do největšího destigmatizačního psychiatrického
projektu Open the Doors. Podrobnější informace naleznete
na webových stránkách www.stopstigma.cz
V roce 2005 byla zorganizována destigmatizační kampaň 
v pražském metru (viz dále), byla zahájena on-line poradna
pro veřejnost a vytvořeny texty pro odborníky a veřejnost 
o duševních poruchách a jejich léčbě. Dále byla distribuová-
na příručka pro uživatele, uskutečnily se tiskové konference,
proběhly vstupy do rádia a televize. V rámci projektu Změna
proběhl pravidelný cyklus pořadů o duševních poruchách 
v Českém rozhlase.
Projekt je podporován z grantového fondu společnosti Eli
Lilly a dalších subjektů a organizací v České republice. 

Vedoucí projektu:
Mgr. Barbora Wenigová 
Projektová manažerka: 
Mgr. Petra Horáková

5)
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�� Mezinárodní konference Recovery and Reform
V červnu 2005 se Centrum spolupodílelo na organizování
mezinárodní konference „Recovery and Reform“. Konference
byla věnována otázkám psychosociální rehabilitace 
a změnám v oblasti péče o duševně nemocné. Centrum zaha-
jovalo konferenci přehledem své 10leté činnosti a jedním 
z bodů programu byla i ukázka způsobu práce komunitních
zařízení. Diskuze ze zahraničními odborníky využili zástup-
ci zdravotních i sociálních služeb, uživatelských 
a rodičovských skupin. 

�� Národní konference k otázkám duševního zdraví
Národní konference z účasti ministryně zdravotnictví MUDr.
Milady Emmerové a ředitele evropské pobočky Světové
zdravotnické organizace doktora Matta Muijena, na téma
současné organizace péče o duševně nemocné v České
republice. Centrum bylo jedním ze tří organizátorů akce
(spolu se Světovou organizací a Psychiatrickou společností
ČLS JEP). Národní konference byla vyústěním Smlouvy 
o spolupráci mezi Světovou zdravotnickou organizací a Čes-
kou republikou. 

�� Konference „Komunitní péče: Kdo o ni pečuje?“
Ve dnech 3. a 4. listopadu 2005 proběhla závěrečná konfe-
rence projektu Matra III „Komunitní péče: Kdo o ni pečuje?“,
které se zúčastnilo přes 130 pracovníků komunitních služeb,
odborných učitelů, zaměstnanců místní samosprávy 
a uživatelů péče.

Konferenci zahájil tříhodinový projekt Vesnice, kde měli
účastníci možnost seznámit se s konkrétními komunitními
službami přímo ve „vybudované komunitě“, s možnostmi
pomoci a podpory. Poté následoval odborný program za
účasti holandských a českých odborníků. Témata workshopů
a seminářů byla například Komunitní psychiatrie, Case ma-
nagement, Inovativní přístupy ve výuce komunitní péče,
Práce s rodinou, Rehabilitace. Konference měla velmi pozi-
tivní ohlasy od účastníků.

�� Kampaň v metru
Kampaň v metru s názvem Kdo z nás je normální? aneb
Pečujme o své duševní zdraví probíhala od 1. 8. do 15. 9. 
v pražském metru. Akce byla zaměřena na zlepšení postoje
k duševním onemocněním a péči o své duševní zdraví.
Hlavními aktivitami kampaně byla výstava výtvarných děl
lidí s duševním onemocněním, konzultační hodiny
odborníků, plakáty v prostorách metra, tisková konference,
tématické články v tisku, mediální vstupy. Na závěr kam-
paně proběhla tisková konference za účasti odborníků,
uživatelů a pana primátora hlavního města Prahy. Kampaň
byla organizována v rámci projektu Změna, ve spolupráci 
s Nadací Academia Medica Pragensis a Sympathea o. p. s.. 

Asociace denních stacionářů a krizových center

Asociace komunitních služeb

Baobab o.s. 

BONA o. p. s. 

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov

ESET-HELP

ESET – psychoterapuetická a psychosomatiká klinika, s.r.o.

Fokus Mladá Boleslav

Fokus Vysočina

Global Initiative on Psychiatry (Nizozemí)

Green Doors o.s. 

Koalice pro zdraví o. p. s.  

Kolumbus o. s.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Nadace Academia Medica Pragensis    

Občan o.s.

Open the Doors  (mezinárodní projekt)

Psychiatrická společnost ČLS JEP

Psychiatrické centrum Praha     

Rino Institute (Nizozemí)

Sdružení Práh o. s.

Sdružení praktických lékařů ČR

STEM/MARK

Světová zdravotnická organizace

SYMPATHEA o. p. s.    

VIDA 

Výbor pro lidská práva a biomedicínu Rady vlády ČR 
pro lidská práva

6)

b)  příklady jednotlivý akcí většího rozsahu

4. Spolupracující organizace
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7)

5. Finanční zpráva

Přehled příjmů a výdajů

Středisko

Centrála

GIP

MZ velké

MZ Praktici

MZ Kvalita

JPD Sestry

Leonardo

Matra

OSF

IVA

WHO

Brusel

Změna

Součet

Výdaje (v tis.)

156

365

500

66

300

206

25

1799

11

302

170

36

693

4629

Příjmy (v tis.)

43

438

500

66

300

206

0

1973

10

231

175

8

741

4691

Výsledek (v tis.)

-113

73

0

0

0

0

-25

174

-1

-71

5

-28

47

61

Příjmy
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5. Finanční zpráva

 
 

Výdaje

6. Kontakty

Poštovní adresa:

Fakturační adresa:

Ředitel

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 10
130 00 Praha 
Tel./Fax: +420 222 811 122
E-mail: cmhcd@cmhcd.cz
www.cmhcd.cz

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Kamenická 25
170 00 Praha 7
IČO: 62936654
DIČ: CZ62936654

Mgr. Barbora Wenigová 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 
Řehořova 10 
130 00  Praha 3 
Mobil:  +420 608 339 848 
E-mail: wenigova@cmhcd.cz
http://www.stopstigma.cz

Document1.qxd  28.11.2006  13:33  Page 9



Manažeři: 

Odborníci:

Ing. Petra Kačírková
vedoucí projektová manažerka
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 10 
130 00  Praha 3 
E-mail: kacirkova@cmhcd.cz
Tel.: +420 222 811 124
Mobil: +420 739 071 513

Mgr. Mirka Bubela
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 10
130 00 Praha 3
E-mail: bubela@cmhcd.cz
Tel.: +420 222 811 124
Mobil: +420 606 601 575

Eva Čápová, DiS.
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 10
130 00 Praha 3
E-mail: capova@cmhcd.cz
Tel.: +420 222 811 178
Mobil: +420 739 000 810

Mgr. Petra Horáková
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 10
130 00 Praha 3
E-mail: horakova@cmhcd.cz 
Tel.: +420 222 811 122
Mobil: +420 604 878 804

Mgr. Pavla Šelepová 
vedoucí kanceláře
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 10 
130 00  Praha 3 
E-mail: selepova@cmhcd.cz
Tel.: +420 222 811 122
Mobil: +420 606 957 322

MUDr. Ondřej Pěč 
ESET, 
Psychoterapeutická 
a psychosomatická klinika s.r.o. 
Vejvanovského 1610 
149 00 Praha 4 
Tel.: +420 272 940 880 
E-mail: eset.pec@volny.cz
http://www.klinikaeset.cz

PhDr. Václava Probstová, CSc.
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 10
130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 811 122
E-mail: probstova@cmhcd.cz

MUDr. Jan Stuchlík 
Fokus Mladá Boleslav 
Ptácká 138 
293 01 Mladá Boleslav 
Tel.: +420 326 725 814 
Mobil: +420 608 130 099 
E-mail: stuchlik@fokus-mb.cz, 
E-mail: janstuchlik@hotmail.com 
http://www.fokus-mb.cz 

Mgr. Barbora Wenigová
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 
Řehořova 10
130 00 Praha 3 
E-mail: wenigova@cmhcd.cz
Tel.: +420 222 811 122
Mobil: +420 608 339 848

MUDr. Jan Pfeiffer
Malvern Cotteges
6 Glovers Road 
Chalrlwood
Surrey
RH6-oEG
United Kingdom
E-mail: Jan.Pfeiffer@wshsc.nhs.uk

9)

6. Kontakty
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P O D Ě K O V Á N Í

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 7

Magistrát 
hlavního
města 
Prahy

Ministerstvo 
práce a sociálních 
věcí

Evropský 
sociální fond

Global Initiative 
on Psychiatry

Eli Lilly ČR

Ministerstvo 
zdravotnictví

Evropská unie

Leonardo 
da Vinci  

Světová zdravotnická 
organizace

Bristol -Myers
Squibb s. r. o.

Městské centrum
sociálních služeb 

a prevence
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