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Popis projektu 
Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České 
republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Realizátorem projektu je 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví a partnerem je AMEPRA s.r.o. 
Obsahem projektu je vytvoření vzdělávacího modulu pro ambulantní psychiatry 
a praktické lékaře v problematice komunitní péče o duševně nemocné v České 
republice.  
 
Zdůvodnění potřebnosti projektu 
Ve strategických dokumentech (např.: Deklarace pro duševní zdraví,2005) je 
výzva k posilování role primární zdravotní péče a praktických lékařů, a 
zvýšení jejich způsobilosti k přebírání odpovědnosti za duševní zdraví. Ti 
spolu s ambulantními psychiatry jsou jedním z prvních kontaktů pro lidi 
s psychickými obtížemi. Doplnění vzdělávání v oblasti intermediární péče o 
duševně nemocné může výrazně zlepšit časný záchyt i poměrně závažných 
psychiatrických stavů a možnosti indikace do specializovaných služeb. 
Zmiňovaní lékaři se tak budou podílet na prevenci výskytu a  chronicity 
duševních poruch a negativních jevů s nimi spojených (sebevražednost, 
exkluze, bezdomovectví, alkoholismus, invalidita atd.). Obě cílové skupiny 
zároveň během vzdělávání získají dostatečný přehled o druzích 
intermediárních služeb, a typech pacientů, kteří by z tohoto typu péče 
mohli dobře profitovat.    
 
Fáze projektu 
Projekt probíhá od 1.září 2006 do 31.srpna 2008. 
 
V první, přípravné fázi projektu budou zmapovány vzdělávací potřeby 
praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v Praze. Pomocí focus groups a 
dotazníků bude zjištěna současná situace těchto skupin odborníků a z ní 
vyplývajících potřeb v oblasti komunitní péče o duševně nemocné. Na základě 
výsledků šetření budou připraveny podkladové materiály pro vznik pilotního 
modulu.  V druhé fázi projektu proběhne práce na vzdělávacím modulu. Ten 
bude vytvářet pracovní skupina sestavená ze zástupců  praktických lékařů, 
ambulantních psychiatrů,  psychiatrů z komunitních služeb, psychologa a 
koordinačního týmu. Tvorba modulů bude probíhat jednak během pravidelných 
schůzek týmu, jednak pomocí interaktivní webové stránky. Třetí fáze 
zahrnuje pilotní ověření vzdělávacího modulu a zapracování připomínek do 
finální podoby vzdělávacího modulu. V závěrečné fázi projektu budou 
vyrobeny vzdělávací materiály v podobě brožur a CD. Materiály budou 
distribuovány praktickým lékařem a ambulantním psychiatrům v Praze.  
 
Cílem projektu je zapojování praktických lékařů a ambulantních psychiatrů 
do péče o duševní zdraví. Podporuje postgraduální a kontinuální vzdělávání 
odborníků v oblasti komunitní péče o duševně nemocné. Projekt usiluje 
zejména o zlepšování včasného záchytu a diagnostiky potřeb lidí 
s psychiatrickými poruchami.   
 
Výstupy projektu jsou: 
 

• vzdělávací modul pro praktické lékaře a ambulantní psychiatry 
• pilotní ověření modulu 
• dvanáct seminářů pilotního ověření  

 
Realizátor projektu 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) je nestátní nezisková 
organizace, která vznikla v roce 1995. Jejím  posláním je napomáhat procesu 
rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v České republice, především 
poskytovat informace a prostor pro pojmenování a  řešení problémů v rámci 
péče o duševní zdraví. Všechny aktivity, z nichž mnohé probíhají s expertní 



podporou ze zahraničí, se obracejí jak na přímé poskytovatele péče a 
uživatele péče, tak na pracovníky veřejné správy na všech úrovních 
ministerské, krajské, místní) a na zdravotní pojišťovny. (
 
Partner projektu 
AMEPRA s.r.o. Academia Medica Pragensis byla založena v roce 2001 z 
iniciativy významných představitelů české univerzitní a akademické 
medicíny. Hlavním posláním Akademie je podpora progresivních forem 
vzdělávání v medicínských oborech. Akademie se podílí na celoživotním 
vzdělávání lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a 
směřuje k budování spolupráce se zahraničními partnery v oblasti lékařského 
vzdělávání.  
 
 
 
Harmonogram realizace: 
 
 

1. rok realizace (2006 - 2007)Klíčová aktivita 
IXX XI XII I II III IV V VI VII VIII

přípravná fáze - mapování vzdělávacích potřeb √ √ √ √ √ √        

práce na vzdělávacím modulu       √ √ √ √ √ √ 
pilotní ověření vzdělávacího modulu              
definitivní verze vzdělávacího modulu              
distribuce vzdělávacích materiálů, PR a 
propagace vzdělávacího modulu, audit projektu            

závěrečná konference                       
 

2. rok realizace (2007 - 2008)Klíčová aktivita 
IXX XI XII I II III IV V VI VII VIII

přípravná fáze - mapování vzdělávacích potřeb            

práce na vzdělávacím modulu √             

pilotní ověření vzdělávacího modulu  √ √ √ √ √        

definitivní verze vzdělávacího modulu       √ √ √ √    
distribuce vzdělávacích materiálů, PR a 
propagace vzdělávacího modulu, audit projektu        

√ √ √ 

závěrečná konference                   √   

 

Jak nás kontaktovat: 

MUDr. Jan Stuchlík, odborný koordinátor projektu 
608 130 099, stuchlik@fokus-mb.cz 

Mgr. Barbora Wenigová, interní koordinátor projektu  
608 339 848, wenigova@cmhcd.cz

Mgr. Petra Horáková, manažer projektu  
775 592 277, horakova@cmhcd.cz

Ing. Petr Špaček, zástupce Amepra s.r.o. 
777 666 223, spacek@amepra.cz
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