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Vážení,

když se ohlédnu zpět za rokem 2006, je zjevné, že se
naše činnost zaměřila především na dvě oblasti
- vzdělávání a reformu v oblasti péče o duševní zdraví.

Hlavními cílovými skupinami našich vzdělávacích
aktivit jsou psychiatrické sestry, ambulantní psy-
chiatři,  pracovníci komunitních služeb a uživatelé
péče. V letošním roce se naše působnost významně
přenesla mimo pole psychiatrie, a tak vzděláváme
rovněž praktické lékaře, zástupce státní správy 
a samosprávy. Veřejnosti i letos nabízíme odborné
informace a poradnu na stránkách www.stopstigma.cz.
Cílem edukačních aktivit je především zapojovat 
postupně všechny relevantní skupiny a s jejich pomocí
podporovat proces reformy psychiatrické péče. Z toho-
to důvodu bylo Centrum pro rozvoj péče o duševní
zdraví spolupořadatelem XXIX. Konference sociální
psychiatrie a dalších odborných akcí. 

Reformy psychiatrické péče v hlavním městě Praha se
snažíme docílit pomocí jednoho z našich projektů,
jehož cílem je vytvoření modelu optimální psy-
chiatrické péče. Základním principem je postupná
transformace psychiatrické léčebny, posílení akutní
lůžkové péče a mimonemocničních psychosociálních
služeb. V projektu jsou zapojeni zástupci samosprávy,
odborníků, uživatelů a ekonomů.

Ve snahách o změny psychiatrické péče stojí v popředí
vedle odborníků také samotní uživatelé péče a jejich
rodiny. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví reál-
ně naplňuje deklarovaný princip spolupráce zapo-
jováním pacientů a příbuzných do svých projektů, aby
zde reprezentovali své aktuální pohledy a požadavky.
V roce 2006, stejně jako v předchozích letech, jsme
spolupracovali s celonárodní organizací příbuzných
SYMPATHEA o. p. s., organizací uživatelů KOLUMBUS
o. s. a navázali jsme nový kontakt s organizací
sourozenců a potomků lidí s duševním onemocněním.

Pro hodnocení spokojenosti pacientů a kvality služeb
rozvíjíme naši výzkumnou a evaluační činnost. V roce
2006 pokračovala práce na manuálu posuzovacích
metod a dotazníků. Byla vydána příručka na hodnocení
potřeb duševně nemocných „CAN: Camberwellské
šetření potřeb“. Projektový tým nadále pracoval na kul-
turní adaptaci komplexního hodnotícího nástroje
Health of the Nation Outcome Scale, který měří nejen
obecné zdravotní charakteristiky, nýbrž i ukazatele
chování a sociálního fungování.  Dalším okruhem
mapování je měření spokojenosti pacientů s psycho-
sociálními službami. 

I v letošním roce chci poděkovat sponzorům, dárcům,
partnerům a rovněž týmu odborníků, manažerek 
a účetnímu organizace, stejně jako správní radě 
a všem členům valné hromady, kteří přispěli svou 
podporou,  cennými nápady a časem. 

Barbora Wenigová
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Orgány sdružení

Valná hromada
(Valná hromada je tvořena 
zástupci členů Centra)

Správní rada

Ředitelka

Členové Centra

��  Asociace denních stacionářů 
a krizových center

��  Asociace komunitních služeb 
v oblasti péče o duševní zdraví

��  Česká asociace pro psychické 
zdraví - občanské sdružení

��  Česká společnost pro duševní
zdraví 

��  Český institut pro supervizi, o. s.
��  Fokus-Sdružení pro péči o duševně

nemocné
��  Občanské sdružení Kolumbus
��  Nadace Academia Medica

Pragensis
��  Sananim, o. s.

Správní rada 

MUDr. Pavel Baudiš, CSc.
MUDr. Jana Žmolíková
MUDr. Alena Šteflová

Ředitelka

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. 
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 expertní
podporou ze zahraničí, se obracejí jak na  poskytovatele péče,
klienty a jejich příbuzné, tak na pracovníky veřejné správy
na všech úrovních (ministerské, krajské, místní) a na
zdravotní pojišťovny.

2. Struktura organizace v roce 2006

3. Přehled činnosti v roce 2006

a)  probíhaly projekty v následujících oblastech:

Koncepční a metodická práce

Viz projekt „Vzdělávání odborníků, státní správy a samo-
správy v oblasti transformace institucionální péče o duševně
nemocné (První optimální model transformace psychiatrické
léčebny)“ v části Pilotní projekty.



Pilotní projekty 
– vytváření modelů péče 

�� Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy
v oblasti transformace institucionální péče 
o duševně nemocné (První optimální model trans-
formace psychiatrické léčebny) (2006–2007) 

Obsahem  projektu je vzdělávání státní správy, samosprávy
a odborné veřejnosti v oblasti politiky péče, komunitní péče
a transformačního procesu oboru psychiatrie. Cílem je
dosáhnout dohody o podobě reformy péče o duševně nemoc-
né v pražském regionu. Proto je projekt také  zaměřen na
vytvoření prvního optimálního modelu psychiatrické péče,
jehož základem je redukce psychiatrické léčebny a posílení
nemocniční péče a sítě ambulantních a komunitních služeb.
V roce 2006 byli požádáni o spolupráci při vytváření modelu
transformace významní odborníci z oblasti psychiatrie 
v České republice i v zahraničí. Experti vypracovali zprávu 
o současném stavu péče o duševně nemocné na území České
republiky a zejména hlavního města Prahy. V další fázi člen-
ové projektového  týmu vytvořili metodiku vytváření modelu
optimální péče a navrhli vzdělávací program pro státní
správu a odborníky. Dílčí výsledky projektu byly opakovaně
prezentovány na setkáních odborné veřejnosti, např. na sem-
ináři „Zkušenosti s transformací psychiatrické péče 
v jižní Anglii“ nebo Konferenci sociální psychiatrie 
v Poděbradech, která se konala na podzim roku 2006.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním
rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města
Prahy.

Odborná garantka projektu: Mgr. Barbora Wenigová
Vedoucí expertního týmu: MUDr. Ondřej Pěč 
Projektová manažerka: Věra Šístková 

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
probíhající transformace systému péče o duševní zdraví 
v České republice těm skupinám, které usilují o změnu způ-
sobu péče o duševně nemocné ve své zemi. V rámci
spolupráce v projektu East to East se podařilo realizovat další
projekty zaměřené na fungování komunitních zařízení v péči
o duševně nemocné v Litvě (2002–2003), reformu péče 
o duševně nemocné ve Sverdlovské oblasti (2001–2003),
změnu systému péče v léčebně v Tádžikistánu (2005–2006). 
V roce 2006 se vzdělávacího programu zúčastnili odborníci 
z Tádžikistánu a Bulharska. 
Program je podpořen Global Initiative on Psychiatry
(Nizozemí).

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 (2003–2006) 

Projekt, který Centrum realizovalo ve spolupráci s RINO
Institute a NSPOH (Holandská škola veřejného zdraví), pod-
poruje humanizaci a deinstitucionalizaci péče o duševní
zdraví v České republice prostřednictvím rozvoje vzdělá-
vacího systému. Vzdělávací moduly byly zaměřeny na case
management, psychiatrickou 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.
V roce 2006, kdy projekt skončil, byla vytvořena síť pěta-
dvaceti tutorů - odborníků a učitelů - schopných poskytnout
pomoc novým zájemcům o výuku modulů.
Projekt byl financován z programu MATRA nizozemského
ministerstva zahraničních věcí.

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

�� Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou 
v ordinaci praktického lékaře  (2006)  

V roce 2006 byl realizován vzdělávací cyklus určený pro
praktické lékaře v Praze. Úkolem bylo předat speciální  vědo-
mosti potřebné pro práci s duševně nemocnými, s cílem
usnadnit jejich přijímání, dlouhodobé vedení, práci s celou
rodinou a   spolupráci se specialisty. Zdůrazněna byla včasná
diagnostika duševních poruch (zejména schizofrenních 
a depresivních stavů) a problematika komunitního modelu
péče o duševně nemocné.
Součástí vzdělávání byly diskuze na téma úloha primární
péče v modelu péče  o duševně nemocné v České republice 
a jiných evropských zemích. 
V rámci projektu byla vydána příručka se souborem před-
nášek pro praktické lékaře. 
Projekt byl podpořen grantem Ministerstva zdravotnictví
České republiky. 

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

�� Celoživotní vzdělávání sester v oblasti rehabilitace
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. 
Důvodem iniciace tohoto projektu byla skutečnost, že se
začíná v praxi realizovat myšlenka komunitní psychiatrické
sestry jako samostatné profese. V současné době vzniká na
několika pilotních místech tato pracovní pozice. To přináší
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sestrám velkou samostatnost, ale zároveň velkou míru zod-
povědnosti. Jedná se o nově vznikající profesi, která klade
zvýšené nároky na vzdělání. Projekt se tedy snaží řešit tuto
situaci tím, že nabízí modul systematického vzdělávání pro
psychiatrické komunitní sestry. Výstupem budou výukové
materiály vzdělávacího modulu a vyškolení lektoři, kteří
budou vzdělávací program realizovat v praxi. 
V roce 2006 proběhla tvorba vzdělávacího modulu. Modul je
koncipován jako 40 hodin výuky formou prezenčního studia,
20 hodin formou práce s kazuistikou a 20 hodin samostatné
práce s materiály. Také byla ukončena příprava pilotního
ověření modulu. Do pilotáže se přihlásilo 15 zdravotních ses-
ter z různých typů zařízení péče o duševně nemocné - z psy-
chiatrické léčebny, ambulantního oddělení nemocnice,
komunitního zařízení, z ordinace ambulantního psychiatra.
Předpokládáme, že zkušenosti práce v různých typech
zařízení obohatí zpětnou vazbu, která bude důležitou
součástí pilotního ověření vzdělávacího modulu.
Partnery projektu jsou Česká asociace sester - sekce psy-
chiatrická, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
a Psychiatrické centrum Praha. Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České
republiky a rozpočtem  hlavního města Prahy

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

�� Psycho RES.C.U.E. – Psychiatrická residenční
péče - aktualizace a obohacení dovedností 
a kompetencí komunitního pracovníka
(2005–2007) 

Cílem projektu je provést  šetření a intervence orientované
na definici a validizaci  profesního profilu pracovníka 
v oblasti komunitní psychiatrie (se zaměřením na podporu
bydlení). Projekt vychází z analýzy některých referenčních
údajů o rezidenčních a jiných komunitních službách,
vytvořených v rámci rozšířeného procesu deinstituciona-
lizace psychiatrických pacientů (který v různé době 
a v různé míře probíhal v zemích Evropské unie).
Údaje o pracovnících těchto služeb ukazují zejména na dva
základní problémy: 
�� nedostatek specifické a řádně definované pozice 

profesionála - pracovníka v oblasti komunitní 
psychiatrické péče

�� nedostatek flexibilních formativních nástrojů a plánů
školení a profesního růstu v rámci celoživotního
vzdělávání.

V roce 2006 proběhla II. fáze projektu - Analýza potřeb, která

se zabývala  šetřením jednotlivých funkcí, schopností a kom-
petencí pracovníků v oblasti psychiatrické péče a byl rozpra-
cován návrh obsahu vzdělávání.
Kromě Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví na tomto pro-
jektu spolupracuje dalších pět organizací z Itálie,
Nizozemska, Skotska, Řecka a Lotyšska. 
Projekt je podpořen v rámci programu Leonardo da Vinci.

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

�� Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů 
a psychiatrů v problematice komunitní (inter-
mediární) péče o duševně nemocné (2006–2008)

Cílem projektu je rozšířit znalosti ambulantních psychiatrů 
a praktických lékařů v problematice komunitní péče 
o duševně nemocné v České republice a vytvořit vzdělávací
modul na základě objednávky těchto cílových skupin.

V roce 2006  proběhlo mapování vzdělávacích potřeb
praktických lékařů a ambulantních psychiatrů formou
dotazníkového šetření, strukturovaných rozhovorů 
a ohniskových skupin. Byla vytvořena skupina odborníků
připravující vzdělávací modul na základě objednávky.
Projekt byl prezentován na Konferenci sociální psychiatrie 
v Poděbradech formou přednášky a posterové prezentace.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním
rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města
Prahy. Partnerem projektu je AMEPRA, s.r.o.

Vedoucí projektu: MUDr. Jan Stuchlík
Projektová manažerka: Mgr. Petra Horáková

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 2006 byla vydána a nabídnuta knihovnám a komunit-
ním službám příručka CAN: Camberwellské šetření potřeb.
CAN mapuje zdravotní a sociální potřeby závažně duševně
nemocných. Potřeby upozorňují na oblasti, ve které může
péče či terapie pomoci. Informace o nástroji CAN a o pub-
likované příručce byly prezentovány na Konferenci sociální
psychiatrie na podzim roku 2006.
Projektový tým rovněž pracoval na kulturní adaptaci hod-
notícího nástroje  Health of the Nation Outcome Scale
(HoNOS © The Royal College of Psychiatrists, 1996). HoNOS je
nástrojem, který v intencích moderní psychiatrie pracující 
v rámci komunitního přístupu používá rutinně škály, které
měří nejen symptomatiku či obecněji zdravotní ukazatele,
nýbrž i ukazatele chování a sociálního fungování. Nástroj
HoNOS má jak část objektivního hodnocení pro použití pro-
fesionály, tak část subjektivního hodnocení pro pacienty.
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Tento hodnotící instrument se používá již v řadě zemí a má
svoje hlavní užití jak klinické (opakované hodnocení a posu-
zování změn), tak pro hodnocení kvality a efektivity služeb,
včetně jejich plánování.
Třetím okruhem hodnocení, kterým se projektový tým zabý-
val, byla konstrukce nástroje pro hodnocení spokojenosti
pacientů s duševním onemocněním s odbornými psy-
chiatrickými, psychologickými a rehabilitačními službami. 
Grantová žádost byla schválena Ministerstvem zdravotnictví
ČR v rámci Národního programu kvality zdravotní péče na tři
roky. Přestože byly Ministerstvem zdravotnictví v roce 2006
všechny projekty tohoto programu pozastaveny a budou dále
podléhat dalšímu schvalování, pracoval projektový tým na
jejich realizaci v rámci svojí dobrovolnosti alespoň v té míře,
ve které nebylo nezbytné použití finančních prostředků.

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

Právo a podpora uživatelských hnutí
a odborných organizací

�� 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. Jejím cílem je
sdružovat poskytovatele extramurálních sociálně-zdravot-
ních služeb pro osoby s psychotickou duševní poruchou. 
V rámci své činnosti aktivně prosazuje práva a zájmy posky-
tovatelů služeb komunitní péče, rozvoj a zkvalitňování stáva-
jících a nově vznikajících služeb. V současné době Centrum
poskytuje AKS organizační a technické zázemí, a v roce 2006
s ní spolupracovalo na dvou projektech (pořádání Konference
sociální psychiatrie a projekt „Vzdělávání odborníků, státní
správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální
péče o duševně nemocné“, viz Pilotní projekty). 
Vznik Asociace byl podpořen programem MATRA nizozem-
ského ministerstva zahraničních věcí. 

Vedoucí projektu: MUDr. Ondřej Pěč

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

Projekt, který byl v tomto roce úspěšně zakončen, byl
zaměřen na vzdělávání uživatelů psychiatrických služeb 
v  komunikaci  s  médii, státní správou a uživatelskými orga-
nizacemi. Jeho cílem bylo zvýšit schopnost pacientských 
organizací vystupovat veřejně, obhajovat svá práva vůči stát-
ní správě a komunikovat s médii. 
V roce 2006 se uskutečnilo setkání uživatelů v Budapešti 
a pokračovala dvoudenní setkání v České republice.
Obsahem těchto akcí byl  trénink dovedností při jednání 
s představiteli státní správy a samosprávy, při jednání 
s médii, dále schopností popsat a uceleně prezentovat prob-
lémy na veřejnosti. Během roku se uskutečnily dvě konfer-
ence. V Praze  byla  konference zaměřená na problémy lidí 
s duševním onemocněním a mentálním postižením při
začleňování do běžných procesů ve společnosti (s důrazem
na problémy v oblasti vzdělávání a zaměstnávání). Tuto kon-
ferenci navštívilo 35 zástupců státní samosprávy.  V Bruselu
proběhla závěrečná konference projektu za účasti me-
zinárodních organizací a svazů organizací zabývajících se

touto problematikou. Výstupem projektu je CD, leták 
a brožura s informacemi o možnostech a způsobech
prosazování práv uživatelů psychiatrické péče. 
Projekt se realizoval a byl financován 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 s jeho podporou za Českou
republiku řádným členem mezinárodní organizace
příbuzných EUFAMI. Organizace EUFAMI se podílí mj. na
prosazování práv duševně nemocných a jejich příbuzných na
celoevropské úrovni, podporuje vznik a svébytnost příbuzen-
ských hnutí, zapojuje je do svých projektů, pořádá kurzy,
semináře. Centrum nabízí příbuzným duševně nemocných
možnost podílet se na většině svých projektů, a tím posiluje
jejich zapojování do rozhodovacích procesů o podobě systé-
mu psychiatrické péče v ČR. Příbuzní se výrazně  podílí na
destigmatizačních akcích v rámci projektu Změna (viz
Destigmatizační aktivity). 
V roce 2006 realizovala SYMPATHEA, o. p. s. projekt „Rozvoj
první organizace příbuzných duševně nemocných na
Kolínsku“ s cílem podpořit o. s. Šela. Na přípravě 
a prezentaci přednášek v rámci tohoto projektu, jakož i na
vedení projektu se podíleli odborníci Centra. 
Organizace je podporována zejména z grantového fondu
společnosti Bristol-Myers Squibb a Eli Lilly ČR. 

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

Destigmatizační aktivity

�� Projekt Změna (2004–2007) 
V rámci spolupráce Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví
(www.cmhcd.cz) a Nadace Academia Medica Pragensis
probíhá celonárodní aktivita zaměřená svou činností na boj
proti stigmatu a diskriminaci z důvodů psychiatrického
onemocnění. Činnosti v rámci projektu jsou zacíleny na poz-
itivní změny ve vnímání duševních chorob a psychiatrického
oboru ze strany veřejnosti a státní správy. Svojí destigmati-
zační činností projekt rovněž podporuje zahájení transfor-
mačního procesu psychiatrické péče v České republice.  Jako
jediný  České republice je zapojen do největšího destigmati-
začního psychiatrického projektu Open the Doors. 
V roce 2006 se činnost projektu Změna zaměřila převážně na
svoje webové stránky www.stopstigma.cz, jež jsou jeho výz-
namnou součástí. Jsou určené pro veřejnost, profesionály 
a uživatele psychiatrické péče. Tento rok začala fungovat 
on-line poradna, na které pravidelně odpovídá psychiatr 
a psycholog na dotazy návštěvníků stránek. Postupně jsou
doplňovány odborné texty o jednotlivých duševních
poruchách, seznam uměleckých děl, práce na téma stigma 
a diskriminace a další. K dispozici je nový seznam kontaktů
na odborné služby v celé České republice.
Projekt Změna byl prezentován na několika odborných
akcích (Konference sociální psychiatrie v Poděbradech, se-
minář s anglickými kolegy na téma Zkušenosti s transforma-
cí psychiatrické péče v jižní Anglii). Spolupráce s Velkou

5)
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b)  příklady jednotlivých akcí většího rozsahu

��  Asociace denních stacionářů a kri-
zových center

��  Asociace komunitních služeb v
oblasti péče o duševní zdraví

��  AMEPRA, s. r. o. 
��  BONA, o. p. s. 
��  Denní psychoterapeutické 

sanatorium Ondřejov
��  ESET-HELP, o. s.
��  ESET, Psychoterapeutická 

a psychosomatická klinika, s. r. o.
��  Fokus Praha, o. s.
��  Fokus Mladá Boleslav

��  Fokus Vysočina

��  Global Initiative on Psychiatry
(Nizozemí)

��  Občanské sdružení Green Doors
��  Koalice pro zdraví, o. p. s.
��  Občanské sdružení Kolumbus
��  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.    
��  Výbor pro lidská práva 

a biomedicínu Rady vlády ČR
pro lidská práva

Británií byla ještě prohloubena zapojením se do významného
mezinárodního destigmatizačního projektu pod vedením pro-
fesora Grahama Thornicrofta. 
Projekt nadále velmi intenzivně směřuje svou snahu na pod-
poru reforem oboru psychiatrie. Tento rok je zapojen do tvor-
by optimálního modelu psychiatrické péče v regionu
hlavního města Prahy, který byl měl být vytvořen do konce
roku 2007 a vzniká pod záštitou primátora hlavního města
Prahy a Světové zdravotnické organizace. Podrobnější infor-
mace naleznete na webových stránkách www.stopstigma.cz.
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

�� Konference sociální psychiatrie

Ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2006 se v Poděbradech
uskutečnila XXIX. Konference sociální psychiatrie, na jejíž
organizaci se výraznou měrou podílelo i Centrum pro rozvoj
péče o duševní zdraví. Jako téma bylo zvoleno „Místo sociál-
ní psychiatrie v moderní psychiatrické péči“. Konference se
zúčastnilo 160 odborníků v oblasti péče o duševní zdraví
(psychiatrů, sociálních pracovníků, psychologů), praktických
lékařů, rodičů i uživatelů psychiatrické péče. 
Byly zde představeny právě probíhající projekty, a to formou
přednášek i  posterů.  U informačního stánku Centra byly
rozdávány propagační materiály. 

�� Seminář o problematice práce s lidmi s hraniční
poruchou osobnosti

19. září 2006 se uskutečnil celodenní pracovní semináře za
měřený na problematiku práce s lidmi s hraniční poruchou
osobnosti metodou tzv. Transference-Focused Psychotherapy
(TFP). TFP je založena na psychodynamickém konceptu a je
určena pro práci s pacienty s poruchami osobnosti. Seminář
vedl známý odborník na tuto problematiku Frank Yeomans,
který spolu s profesorem O. Kernbergem a J. Clarkinem pub-
likoval rozšířené vydání knihy Psychotherapy for Bordeline 
Personality: Focusing on Object Relations. Semináře se
zúčastnilo 25 vážných zájemců o tuto problematiku.  
Seminář organizovala Česká psychoanalytická společnost ve
spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví.

�� Semináře „Týmová mobilní práce s vážně duševně
nemocnými“ a „Zkušenosti s transformací psy-
chiatrické péče v jižní Anglii“

U příležitosti návštěvy britských odborníků (31. 10 až 3. 11.
2006), pracovníků mobilního komunitního týmu v jižní
Anglii se uskutečnily dva odborné workshopy se zaměřením
na týmovou mobilní práci s duševně nemocnými a na trans-
formaci psychiatrické péče. Rovněž jim byly zprostředkovány
návštěvy různých komunitních a rehabilitačních zařízení 
v Praze a okolí. Mobilní tým poskytuje všechny zdravotní 
a sociální služby pro duševně nemocné v poměrně rozsáhlé
oblasti na jižném pobřeží Anglie.  
Workshop „Týmová mobilní práce s vážně duševně nemoc-
nými“ byl zaměřen na popis regionální sítě služeb, role 
a náplň práce jednotlivých členů týmu a jejich vzájemnou
spolupráci ve funkčním komunitním systému péče, který ve
Velké Británii existuje již 30 let. Účastníci byli seznámeni
rovněž s přímou prací s klienty, koordinací péče, právními 
a etickými aspekty práce.
Zkušenosti s transformací psychiatrické péče v jižní Anglii
prezentoval pamětník procesu transformace ve Velké
Británii, současný manažer mobilního komunitního týmu
Andrew Burtenshaw a MUDr. Jan Pfeiffer, jeden z prvních
iniciátorů procesu transformace psychiatrické péče v České
republice. Přednáška popisovala proces změn od vzniku
prvních léčeben v 19. století a vznik prvních komunitních
týmů v 80. letech 20. století.

4. Spolupracující organizace
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5. Finanční zpráva / Přehled příjmů a výdajů

Výdaje (v tisících)

1 553

850

616

509

387

345

329

57

55

35

4 736

Položka

Mzdové náklady a odvody

Poradenské expertní služby

Nájem a telekomunikace

Školení, kurzy, semináře

Kancelářský materiál

Ostatní služby (účetnictví, administrativa, překlady)

Cestovné

Prezentace a propagace

Energie a údržba

Ostatní náklady

Celkem

Příjmy (v tisících)

1 463 

905

584

754

431

300

131

123

100

63

1

4 855

Projekt

Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti 
transformace institucionální péče o duševně nemocné

Celoživotní vzdělávání sester v oblasti psychiatrické rehabilitace 
a terénní práce v psychiatrii

Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulatních 
psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Změna

Rozvoj péče o duševně nemocné orientované na klienta 
pomocí souhrnného programu vzdělávání

Psycho RES.C.U.E

East to East

Obecné prosazování zájmů duševně nemocných a podpora 
uživatelské advokacie

Sponzorský dar

Péče o pacienty s těžkou psychatrickou poruchou 
v ordinaci praktického lékaře

Vývoj a standardizace posuzovacích nástrojů k hodnocení 
účinnosti komunitní psychiatrické péče

Celkem
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6. Kontakty

Adresa sídla:

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
IČO: 62936654
DIČ: CZ62936654

Ředitelka:

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
www.stopstigma.cz

Konzultanti:

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
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
www.fokus-mb.cz

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

Manažerky:

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

Mgr. Petra Horáková
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 10, 130 00 Praha 3
Tel.:  +420 222 811 122
Mobil: +420 775 592 277
E-mail: horakova@cmhcd.cz

Mgr. Pavla Šelepová
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 10, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 811 122
Mobil: +420 775 582 277
E-mail: selepova@cmhcd.cz

Věra Šístková 
(od 1. 1. 2007, místo Evy Čápové, DiS.)
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 10, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 811 126
Mobil: +420 774 410 088
E-mail: sistkova@cmhcd.cz

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



Poděkování

Magistrát 
hlavního
města 
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Ministerstvo 
práce a sociálních 
věcí

Evropský 
sociální fond

Global Initiative 
on Psychiatry

TTC Marconi, s. r. o.

RWE Transgas

Městská část Praha 7

AstraZeneca 
Czech Republic

Eli Lilly ČR

Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky 

Evropská unie

Leonardo 
da Vinci  

Světová zdravotnická 
organizace

Bristol -Myers
Squibb s. r. o.


