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Stručný obsah projektu:  
Proces vytváření koncepcí a modelů rozvoje komunitní péče se v České republice tradičně 
nedaří v rozsahu, který by zajistil kvalitní služby pro duševně nemocné. Proto bude na 
podporu tohoto procesu vytvořena analýza udržitelnosti dosud vzniklých projektů rozvoje 
služeb pro duševně nemocné. Vybranými regiony jsou místa z rozvojových projektů 
MATRA I a MATRA II. (financovaných programem MATRA nizozemského ministerstva 
zahraničních věcí) – Praha 11, Mladá Boleslav, Pardubice, Bílá Voda a region Vysočina. 
Ve spolupráci s vybranými regiony bude odborný tým CRPDZ mapovat předpoklady 
vzniku, překážky a pozitivní vlivy na rozvoj komunitní regionální péče. Z regionálních 
zkušeností budou vygenerovány hlavní překážky rozvoje komunitní péče a možná 
strategie na realizaci pilotních modelů do budoucnosti. 
 
Kontext projektu: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR podepsalo v roce 2010 s Regionální evropskou kanceláří 
Světové zdravotnické organizace smlouvu o spolupráci na období 2010 - 2011. 
Východiskem k definování obsahu spolupráce byly globální priority WHO. Jednou z nich je 
duševní zdraví a cílem je zjištění ukazatelů umožňujících hodnotit kvalitu péče o duševně 
nemocné osoby v České republice. Dalším cílem je, v souladu s těmito kritérii, podpora 
realizace modelů služeb pro duševně nemocné v ČR. Ministerstvo zdravotnictví určilo jako 
hlavního koordinátora projektu Psychiatrickou společnost ČLS JEP a spoluřešitele 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví má s 
vytvářením modelů péče dlouholetou zkušenost (viz www.cmhcd.cz/pilotni_projekty.html). 
 
Východiska projektu: 
Projekt navazuje na předcházející aktivity Centra pro rozvoj duševního zdraví (CPRDZ). V 
roce 2005 CPRDZ vytvořilo v rámci projektu Veřejné zdraví – lidská práva a péče o 
duševní zdraví v České republice dokumenty popisující současný stav péče o duševní 
zdraví, možnosti žádoucích změn a kroky k jejich realizaci. Jedním z kroků byly tři varianty 
modernizace psychiatrických léčeben. Druhou aktivitou bylo hodnocení výstupů projektu 
našimi i zahraničními předními psychiatry v rámci projektu Biennial Collaborative 
Agreement (BCA) (WHO, Psychiatrická společnost ČLS JEP a CPRDZ, 2005). Jedním z 
doporučení bylo rozpracovat podrobně varianty změn stavu služeb, doplnit je o 
zahraniční zkušenosti s transformací, ekonomickou analýzu a iniciovat širší diskusi. 
Dalším východiskem byl projekt Změna, v jehož rámci byla iniciována širší diskuse na 
téma transformace a destigmatizace psychiatrie (2004 – 2007). Dalším počinem na tomto 
poli bylo vytvoření prvního optimálního modelu péče na území hlavního města Prahy 
(2007 - 2008) na základě zmapovaných potřeb odborníků a pacientů. Projekt byl 
realizován ve spolupráci s magistrátem hl. města Prahy a na jeho půdě se konala rovněž 
závěrečná konference projektu. Aktuálním referenčním dokumentem pro zjištění 
optimálního počtu zdravotně-sociálních služeb je Koncepce oboru psychiatrie (2002), která 
byla schválena Ministerstvem zdravotnictví v roce 2002. V rámci projektu BCA 2008 - 
2009 „Pilotní model péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji“ byl na základě 
mapování potřebnosti služeb mezi odborníky, uživateli i rodiči vytvořen model péče o 
duševně nemocné v Karlovarském kraji. Více informací je možné najít na 
www.cmhcd.cz. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Harmonogram aktivit 
 

A) sestavení týmu a nastavení komunikačních pravidel    
září 2010 

 
B) zmapování regionální komunitní péče, výběr 5 blíže mapovaných regionů, navázání 

spolupráce; účast na konferenci sociální psychiatrie v Karlových Varech 2010  
           říjen – listopad 2010 

 
C) analýza předpokladu rozvoje komunitní péče v době projetu (ve vybraných 

regionech)  prosinec - březen 2010 
 

D) analýza současného stavu služeb pro duševně nemocné ve vybraných regionech 
(kvantitativní a kvalitativní šetření)  

           prosinec - březen 2010 
 

E) implementační plán pro karlovarský region  
prosinec – březen 2010 
 

F) definování obecných překážek a příležitostí rozvoje komunitní péče; vytvoření 
STEP a SWOT analýzy  

     duben – červen 2010 
 

G) definování obecné strategie pro realizaci regionálních modelů   
červenec – září 2010 
 

H) vytvoření závěrečné zprávy  
 říjen - prosinec 2010 
 

 
 
 
 

              Řešitelé projektu:  
            

Vedoucí projektu: Mgr. Barbora Wenigová wenigova@cmhcd.cz 
 Odborný garant MUDr. Ondřej Pěč eset.pec@volny.cz 
 Manažer projektu: Mgr. Pavla Šelepová selepova@cmhcd.cz 
    

 


