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Úvod

Práce Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví v roce 2007 je zacílena především na oblast 
vzdělávání. Všechny aktivity nadále odráží hlavní trendy péče o duševní zdraví deklarované 
v mezinárodních dokumentech (www.cmhcd.cz). Obsahem vzdělávání je integrovaná 
komunitní péče, která má svoje těžiště v přirozeném prostředí pacienta. V letošním roce 
byly různé cílové skupiny: psychiatrické sestry, praktičtí lékaři, ambulantní psychiatři, sociální 
pracovníci. Letos poprvé byli osloveni také zástupci státní správy a samosprávy, kteří přicházejí 
ve své práci do styku s duševně nemocnými a mohou zlepšovat kvalitu jejich života v různých 
ohledech. Státní správa byla zapojena do vzdělávání v rámci projektu vytváření modelu 
optimální péče v Praze, který byl zakončen odbornou zprávou s analýzou současné situace 
a návrhem potřebné budoucí transformace. Vedle nových projektů Centrum již tradičně 
přináší nové poznatky ze zemí, které mají vysokou úroveň péče o duševně nemocné, a to 
především prostřednictvím vzdělávání týmu a dlouholetých spolupracovníků. Zkušenosti jsou 
dále předávány na seminářích a konferencích  nebo formou tištěných vzdělávacích materiálů. 
V rámci boje s předsudky pokračuje Centrum v provozování on-line nízkoprahové poradny 
a webových stránek s informacemi o duševních poruchách. Rok 2007 byl pro Centrum velmi 
plodný a úspěšný, ve znamení kvalitních projektů a dobré spolupráce s českými a zahraničními 
organizacemi.

Barbora Wenigová 
ředitelka    
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Poslání organizace
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (dále jen Centrum) je nestátní nezisková organizace, 
která vznikla v roce 1995. Jejím posláním je napomáhat procesu rozvoje péče o osoby 
s duševním onemocněním v České republice. Ve své činnosti poskytuje informace a prostor pro 
pojmenování a  řešení problémů v oblasti péče o duševní zdraví. Všechny aktivity se obracejí 
jak na  poskytovatele péče, pacienty a jejich příbuzné, tak na pracovníky veřejné správy na 
všech úrovních (ministerské, krajské, místní) a na zdravotní pojišťovny.

Struktura organizace 
Valná hromada
Valná hromada je tvořena zástupci členů 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

Projekty

Koncepční a metodická práce 

Optimální model péče o duševně nemocné v Praze
V roce 2007 byla dokončena odborná práce na modelu péče o duševně nemocné v Praze, 
který vznikal v rámci projektu „Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti 
transformace institucionální péče o duševně nemocné (První optimální model transformace 
psychiatrické léčebny)“ - více viz část Pilotní projekty.
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Komunitní plánování sociálních služeb na Praze 3
Centrum má svého zástupce v procesu komunitního plánování sociálních služeb na Praze 3. 
V pracovní skupině pro zdravotně handicapované občany hájí zájmy duševně nemocných. 
V roce 2007 proběhla na základě dotazníkového šetření analýza potřeb uživatelů sociálních 
služeb na Praze 3.

Symposium sociální psychiatrie  (19. - 20. října)
Centrum se každoročně podílí na organizaci akce sekce sociální psychiatrie Psychiatrické 
společnosti ČLS JEP - Konference sociální psychiatrie. Letošní symposium bylo zaměřeno na 
témata vztahu pacienta a odborníka, vztahu a spolupráce mezi službami. Centrum zajistilo 
mj. přednášku italského psychiatra Antonia Maoneho, který přednesl sdělení o výsledcích 
transformace psychiatrické péče v Itálii.

Mental Health Declaration Baseline Project
Centrum spolu s Psychiatrickým centrem Praha shromáždilo data a informace do  dotazníku 
sestaveného evropskou regionální kanceláří Světové zdravotnické organizace v rámci projektu 
„Mental Health Declaration Baseline Project“, který financuje Evropská komise. Dotazník 
mapoval stav ve 12 oblastech systému péče o duševní zdraví definovaných v helsinském akčním 
plánu.  Srovnatelná data byla získána ze všech evropských členských zemí WHO. 

Pilotní projekty – vytváření modelů péče 

Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace 
institucionální péče o duševně nemocné  (2006–2007)
(První optimální model transformace psychiatrické léčebny) 
Obsahem je vzdělávání odborníků a úředníků v oblasti politiky péče, komunitní péče 
a transformace péče o duševně nemocné. Důvodem projektu je dlouhodobá stagnace všech 
snah změnit strukturu péče po vzoru rozvinutých zemí. Cílem je dosáhnout široké diskuze nad 
návrhem transformace péče o duševně nemocné v Praze. Základní ideou je modernizace 
psychiatrické léčebny a posílení nemocniční péče a sítě ambulantních a komunitních služeb. 
Výstupem projektu je závěrečná zpráva, která v sobě zahrnuje situační analýzu současné 
péče, v krocích navržený proces změny péče o duševně nemocné (včetně ekonomických 
nákladů) a vzdělávací program pro pracovníky veřejné správy a veřejnost v oblasti péče 
o duševně nemocné. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách 
organizace.
Projekt byl 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 
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Vzdělávací projekty
    

Celoživotní vzdělávání sester v oblasti rehabilitace a terénní práce 
v psychiatrii   (2005–2007)    
Cílem projektu bylo vytvoření a praktické ověření výukového programu pro psychiatrické 
sestry v oblasti rehabilitace, terénní práce, case managementu a krizové intervence. 
Důvodem vzniku 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 sestrám velkou samostatnost, ale zároveň 
velkou míru zodpovědnosti. Jedná se o nově vznikající povolání, které klade zvýšené nároky 
na vzdělání. Projekt se snaží řešit situaci tím, že nabízí modul systematického vzdělávání pro 
psychiatrické komunitní sestry. Výstupem jsou výukové materiály vzdělávacího programu 
a vyškolení lektoři, kteří budou vzdělávání realizovat v praxi. 
Partnery projektu jsou Česká asociace sester - sekce psychiatrická, 3. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy a Psychiatrické centrum Praha. 
Projekt byl 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 deinstitucionalizace 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: 
1) nedostatek specifické a řádně definované pozice profesionála - pracovníka v oblasti 
komunitní psychiatrické péče
2) nedostatek flexibilních formativních nástrojů a plánů školení a profesního růstu v rámci 
celoživotního vzdělávání.
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 (intermediární) 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 program na 
základě objednávky těchto cílových skupin. Projekt byl součástí dlouhodobé snahy Centra 
oslovit lékaře primární péče a zdokonalit jejich dovednosti včasného diagnostikování a léčby 
psychiatrických poruch. V roce 2007 bylo dokončeno mapování vzdělávacích potřeb praktických 
lékařů a ambulantních psychiatrů formou dotazníkového šetření, strukturovaných rozhovorů 
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a ohniskových skupin. Celkem bylo dotázáno necelých 200 lékařů. Na základě výsledků tohoto 
šetření byly organizovány diskuzní semináře a byla postupně vytvářena odborná brožura. 
Její obsah byl rozdělen do několika témat, z nichž každý bude samostatně použitelný.  Témata 
jsou například diagnostické okruhy, komunikace s pacientem a jeho rodinou, sebevraždy 
a adresář pražských služeb. Brožura je ke shlédnutí na webových stránkách organizace.  
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

Vzdělávání odborníků v oblasti komunitní péče a rozvoj týmu Centra pro 
rozvoj péče o duševní zdraví (2007-2008)
Obsahem projektu je vzdělávání týmu Centra - organizace, která podporuje proces 
transformace psychiatrie směrem ke komunitní péči. V rámci projektu probíhá vzdělávání ve 
třech oblastech: pedagogické, odborné a oblasti managerských dovedností. 
Během roku 2007 se uskutečnily v oblasti pedagogického vzdělávání dva semináře 
s nizozemskými odborníky o metodách výuky, v oblasti odborné dva semináře se zahraničními 
lektory – seminář zaměřený na popis reformy psychiatrické péče v Itálii, vedený Antoniem 
Maonem a seminář zaměřený na finský model péče vedený Yukkou Aaltonenem. V oblasti 
manažerských dovednostech týmu proběhly dva semináře. V říjnu proběhla stáž v anglickém 
Assertive outreach teamu (mobilní tým zaměřený na práci s lidmi s duševní poruchou) v jižním 
Sussexu. Členové týmu Centra se zúčastnily konference „Joining Forces Across Europe for 
Prevention and Promotion in Mental Health“ v Barceloně. V listopadu se uskutečnila stáž 
v nizozemské vzdělávací organizaci RINO  Noord-Holand. Tato organizace je dlouholetým 
vzdělavatelem profesionálů v oblasti péče o duševní zdraví.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky 
a rozpočtem hlavního města Prahy.

Vedoucí projektu: Mgr. Barbora Wenigová
Projektová manažerka: Ing. Petra Kačírková
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Výzkumná a evaluační činnost

Vývoj a standardizace posuzovacích nástrojů k hodnocení účinnosti 
komunitní  psychiatrické péče (2005–2008) 
Cílem projektu je předložit souhrnný manuál posuzovacích metod a dotazníků  
takové podobě, aby se mohly stát popisnou součástí Národních akreditačních standardů 
zdravotnických 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 2007 pokračovaly práce na kulturní adaptaci hodnotícího nástroje Health of the Nation 
Outcome Scale (HoNOS), nástroje, který používá škály měřící nejen zdravotní ukazatele, 
nýbrž i ukazatele chování a sociálního fungování. Na podzim byla publikována příručka 
shrnující informace o tomto nástroji. 
Během roku se dále uskutečnilo v pěti regionálních sdruženích Fokus pilotní šetření s nástrojem 
CAN-C (klinická verze nástroje na hodnocení potřeb adaptována v rámci tohoto projektu 
v roce 2006); výzkum byl součástí projektu „Systém hodnocení potřeb lidí s duševní poruchou“ 
financovaného v rámci dotačního programu OP RLZ, opatření 2.1. 
Třetím okruhem hodnocení, kterým se projektový tým zabýval, byla konstrukce nástroje pro 
hodnocení spokojenosti klientů s duševním onemocněním s odbornými  psychiatrickými, 
psychologickými a rehabilitačními službami. 
Vedoucí projektu: MUDr. Ondřej Pěč
Projektová manažerka: Mgr. Mirka Bubela

Právo a podpora odborných a uživatelských organizací

Ústavní léčba, lidská práva a hodnocení péče (Institutional Treatment, Human 
Rights and Care Assessment – ITHACA) (2007 - 2010)
ITHACA je tříletý mezinárodní projekt podpořený Evropskou unií v rámci programů veřejného 
zdraví. Projektu se účastní zástupci 16 evropských zemí. ITHACA chce přispět ke zlepšení 
podmínek v ochraně lidských práv, důstojnosti a celkového zdraví pacientů s duševním 
onemocněním ve zdravotních nebo sociálních lůžkových institucích. Jedním z výstupů projektu 
bude nástroj  pro zjišťování úspěšných a efektivních přístupů v oblasti lidských práv 
a zdravotní péče v lůžkových zařízeních. 
Vedoucí projektu: Mgr. Barbora Wenigová
Projektová manažerka:  Mgr. Pavla Šelepová

The Children`s High Level Group (CHLG) (2007-2008)
V květnu roku 2007 navázalo Centrum spolupráci s britskou organizací The Children`s High Level 
Group (CHLG) a od září poskytuje odborné a organizační zázemí pobočce této organizace 
v České republice. Nadace CHLG byla založena v roce 2005 baronesou Emou Nicholson 
a spisovatelkou Joanne  Rowlingovou. Cílem této charity je zlepšení životních podmínek 
dětí v oblasti zdraví, vzdělávání a celkové kvality života. Organizace se snaží o tuto změnu 
především jednáními se zodpovědnými institucemi. Hlavním obsahem činnosti CHLG v České 
republice je především posílit mimoústavní péči o ohrožené děti a dosáhnout legislativních 
změn. Ve dnech 28. - 29. května Centrum zorganizovalo návštěvu J. K. Rowlingové v České 
republice. Návštěva měla za cíl zmapovat současný stav péče o děti v České republice. 
Vedoucí projektu:  MUDr. Jan Pfeiffer
Projektová manažerka:  Ing. Karolína Házová, Ph. D.
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Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) 
(1999–2007)
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-zdravotních služeb pro osoby s psychotickou duševní 
poruchou. V rámci své činnosti aktivně prosazuje práva a zájmy poskytovatelů služeb komunitní 
péče, rozvoj a zkvalitňování stávajících a nově vznikajících služeb. V současné době Centrum 
poskytuje AKS odborné a organizační zázemí, a v roce 2007 s ní spolupracovalo na dvou 
vzdělávacích akcích.
Vedoucí projektu: MUDr. Ondřej Pěč

Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných 
SYMPATHEA, o. p. s. (2005–2007) 
Centrum poskytuje odborné a organizační zázemí společnosti SYMPATHEA, která je za 
Českou republiku řádným členem mezinárodní organizace příbuzných EUFAMI. Tato organizace  
se podílí na prosazování práv duševně nemocných a jejich příbuzných na celoevropské úrovni, 
podporuje vznik a svébytnost příbuzenských hnutí, zapojuje je do svých projektů, pořádá kurzy, 
semináře. V roce 2007 členové organizace zajišťovali přenos informací z EUFAMI do českých 
organizací a provoz svépomocného klubu. Ve spolupráci s Centrem se zástupci organizace 
účastnili  projektu „Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti institucionální 
péče o duševně nemocné“ a podíleli se na projektech týkajících se boje s předsudky.
Vedoucí projektu: Mgr. Barbora Wenigová
Projektová manažerka:  Mgr. Pavla Šelepová

Boj s předsudky (destigmatizační projekty)

Projekt Změna (2004–2007) 
Projekt zaměřený na boj proti stigmatu a diskriminaci z důvodů psychiatrického onemocnění. 
Aktivity jsou zacíleny na pozitivní změny ve vnímání duševních chorob a psychiatrického 
oboru ze strany veřejnosti a státní správy. Svojí činností projekt rovněž podporuje reformu 
psychiatrické péče v České republice. Jako jediný v České republice je zapojen do největšího 
destigmatizačního psychiatrického projektu Open the Doors. Od roku 2005 má projekt své 
webové stránky www.stopstigma.cz, kde se nachází důležité informace pro veřejnost 
(články, studie, akce apod.). V roce 2007 stránky navštívilo měsíčně v průměru 3500 uživatelů.  
Opět byla využívána on-line poradna, na které pravidelně odpovídá psychiatr a psycholog. 
Dotazy jsou rozděleny do šesti tematických okruhů. V letošním roce 2007 bylo zodpovězeno 
celkem 606 dotazů. Webové stránky byly podpořeny společností RWE Transgas.
Některé nové aktivity, týkající se projektu Změna, proběhly v roce 2007 rovněž v rámci projektu 
INDIGO.
Vedoucí projektu: Mgr. Barbora Wenigová
Projektová manažerka: Mgr. Petra Horáková
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Mezinárodní studie o diskriminaci a stigmatu (INDIGO) (2003-2006)
Tento evropský projekt probíhal pod vedením pracovníků Psychiatrického institutu při King´s 
College v Londýně. V rámci projektu INDIGO, zaměřeného na problematiku dikriminace 
a stigmatu duševně nemocných,  byla vyvinuta 41položková stupnice - Stupnice diskriminace 
a stigmatizace DISC-10. Využívá se ke zjištění, nakolik jsou osoby  s diagnózou duševního 
onemocnění ovlivněni diskriminací a stigmatem v každodenních situacích a činnostech 
v důsledku svého onemocnění. Centrum se do projektu zapojilo krátce po jeho skončení, svými 
daty však přispěje do celkové databáze dat z této studie. V roce 2007 byl dotazník DISC-10 
přeložen, provedeno lingvistické testování a adaptace na české podmínky. Byly provedeny 
první rozhovory s duševně nemocnými respondenty. 
Vedoucí projektu: Mgr. Barbora Wenigová
Projektová manažerka:  Mgr. Pavla Šelepová

Akce 
Setkání odborníků z oblasti péče o děti  (květen, červenec) 
Centrum v květnu zorganizovalo návštěvu zástupců britské organizace The Children‘s High 
Level Group (CHLG) v České republice.  Akce měla za cíl zmapovat péči o děti v České republice. 
Představitelku CHLG spisovatelku J. K. Rowlingovou doprovázela baronka Emma Nicolson 
of Winterbourne MEP a doktor Richard Alderslade, výkonný ředitel organizace. Ti se sešli 
s vybranými odborníky a zástupci veřejné samosprávy. Za ČR se setkání zúčastnili Džamila 
Stehlíková, ministryně bez portfeje, ředitelka regionální kanceláře WHO Alena Šteflová, 
zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy atd. 
Druhý den byla zorganizována návštěva několika zařízení – státních i nestátních – věnujících 
se péči o ohrožené děti.
V červenci Centrum zorganizovalo pro ředitele CHLG pracovní schůzku se zástupci státní správy. 
Akce se zúčastnila například Džamila Stehlíková, ministryně bez portfeje, náměstek ministra 
školství Jindřich Kitzberger, radní hl. města Prahy Milan Pešák, senátorka Alena Palečková, 
poslankyně Eva Dundáčková, zástupci MPSV a odborník z oblasti péče o ohrožené děti. 

Seminář (září) 
Seminář měl za cíl popsat a diskutovat proces vytváření modelu optimální péče o duševně 
nemocné v Praze. K diskusi byli přizváni odborníci a zástupci veřejné správy. Úvodní příspěvek 
o trendech psychiatrie přednesl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Dále vystoupil 
MUDr. Tautermann za Sdružení ambulantních psychiatrů a MUDr. Bašný za Centrum pro 
rozvoj péče o duševní zdraví. Seminář proběhl ve spolupráci s partnerem projektu občanským 
sdružením Občan v prostorách Akademie věd ČR na Praze 1.  Akce se účastnilo přibližně 30 
lidí. 

Setkání neziskových organizací v oblasti péče o děti (říjen)
V prostorách Centra se konalo setkání, jehož cílem bylo zmapovat situaci péče o ohrožené děti 
a zjistit aktuální potřeby, se kterými může pracovat nově vznikající pobočka britské organizace 
The Children‘s High Level Group (CHLG). Tohoto setkání se zúčastnilo několik představitelů 
nejdůležitějších neziskových organizací zabývajících se péčí o ohrožené děti (Natama, Nadace 
Naše dítě, Fond ohrožených dětí, Střep, Sdružení Linka bezpečí, Nadace Terezy Maxové, Dům 
tří přání). Z tohoto jednání vyplynulo několik hlavních potřeb, na kterých je potřeba aktuálně 
pracovat, a s pomocí  CHLG přispět ke zlepšení životních podmínek dětí.
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Konference (listopad)
Na půdě Magistrátu hlavního města Prahy se konala konference, na které byl prezentován 
optimální model péče o duševně nemocné a návrhy transformačních kroků k jeho dosažení. 
Dvouletá práce byla představena primátorovi Prahy, poslancům, zástupcům státní správy 
a samosprávy, odborníkům a pacientům. Konferenci předcházela tisková konference. Akce byla 
závěrem projektu Vzdělávání odborníků, státní správy  a samosprávy v oblasti transformace 
institucionální péče o duševně nemocné pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. 
Pavla Béma. Akce se účastnilo přibližně 80 lidí.  

Seminář (listopad) 
Centrum uspořádalo seminář o finském modelu péče o duševně nemocné - Need Adapted 
Approach. Hostem Centra byl uznávaný finský lektor a psychoterapeut profesor Jukka 
Aaltonen. „Potřebám přizpůsobený přístup“ je založen na  aplikaci psychodynamické teorie 
v procesu péče. Model vychází z  individuální a rodinné psychosociální podpory, jeho nedílnou 
součástí je supervize personálu a týmové práce. Tento přístup se stal základem pro organizaci  
péče o duševní zdraví ve skandinávských zemích. Výsledky dlouhodobých studií prokazují 
snížení počtu příjmů na lůžka, snížení medikace a zvýšenou spokojenost uživatelů péče. Akce  
se  zúčastnilo celkem 17 odborníků z různých typů zařízení péče o duševně nemocné.

Publikace 

Fialová, A.: Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním 
onemocněním. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 2007. 

Model péče o duševně nemocné v regionu hlavního města Prahy (Záznam jednání závěrečné 
konference projektu). Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 2007. 

Pěč, O., Wenigová, B., Dlouhý, M., Bašný, Z., Raiter, T., Stuchlík, J., Struk, P., 
Šelepová, P., Šístková, V., Velíšková, J., Vepřek, P.:  Vzdělávání odborníků, státní správy 
a samosprávy v oblasti transformace  institucionální péče o duševně nemocné v regionu 
hlavního města Praha (2006-2007). Odborná zpráva z projektu. Centrum pro rozvoj péče 
o duševní zdraví 2007. 

Pěč, O., Šelepová, P., Čechová, D., Pěčová, J., Dragomirecká, E., Probstová, V., 
Bubela, M.:  HoNOS: Hodnocení zdravotního stavu. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví 2007. ISBN: 978-80-254-1182-7.

Stuchlík J., Wenigová, B: Vzdělávací potřeby praktických lékařů a ambulantních psychiatrů 
v oblasti péče o duševně nemocné. Medicína pro praxi 2007; 4 (12), s. 519 - 520.

Jak pečují praktičtí lékaři o duševně nemocné. Bulletin Sdružení praktických
lékařů 6/07, s. 55.
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Spolupracující organizace
 

Asociace denních stacionářů a krizových center
Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
AMEPRA, s. r. o. 
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s. r. o.
Fokus Praha, o. s.
Fokus Mladá Boleslav
Fokus Vysočina
Občanské sdružení Green Doors
Občanské sdružení Kolumbus
Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Psychiatrická společnost ČLS JEP
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

Zahraniční spolupracující organizace 

The Children´s High Level Group (Velká Británie)
Global Initiative on Psychiatry (Nizozemí)
King‘s College London (Velká Británie)
RINO Institute (Nizozemí)
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Finanční zpráva

Přehled příjmů a výdajů

Projekt                      Příjmy (v tisících)

Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti trans-
formace institucionální péče o duševně nemocné

2649 

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

1150

Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulatních psychi-
atrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

1369

Změna 233

Vzdělávání odborníků v oblasti komunitní péče a rozvoj týmu 
Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví

1172

Psycho RES.C.U.E 231

East to East 7

ITHACA 116

Sponzorský dar 31

CHLG 162

Celkem      7120

         

Položka            Výdaje (v tisících)

Mzdové náklady a odvody 2563

Poradenské expertní služby 2373

Nájem a telekomunikace 399

Školení, kurzy, semináře 166

Kancelářský materiál 425

Ostatní služby (účetnictví, administrativa, překlady)  442

Cestovné 179

Prezentace a propagace 249

Energie a údržba 124

Ostatní náklady 216

Celkem 7136
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Kontakty 

Adresa sídla:

Ředitelka:

Konzultanti:

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

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

MUDr. Zuzana Foitová 
Fokus Praha o.s. 
Komunitní centrum Fokus 
Meziškolská 2 
169 00 Praha 6 - Břevnov 
Tel.: +420 233 354 547
Mobil: +420 777 800 387 
E-mail: foitova@fokus-praha.cz 
http://www.fokus-praha.cz

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
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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

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 
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

Manažerky:
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Poděkování 

Evropský sociální fond

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 
České republiky

Leonardo da Vinci  
Programme

RWE Transgas

Magistrát 
hlavního města Prahy

Evropská unie

Světová 
zdravotnická 
organizace

King‘s College 
London

Městská část Praha 3


