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Úvod 
Střednědobý akční plán destigmatizace navazuje na Akční plán destigmatizace pro rok 2018 a je 
publikován v souvislosti s reformou péče o duševní zdraví v České republice. Jedním ze 
specifických cílů definovaných ve Strategii reformy péče o duševní zdraví je destigmatizace lidí 
s duševním onemocněním. 
Cílem Střednědobého akčního plánu je definovat priority pro tvorbu, implementaci a evaluaci 
destigmatizačních opatření v ČR, je určen nejen pro definování cílů projektu Destigmatizace pro 
období 2019-2022, ale měl by zároveň sloužit zadavatelům a evaluátorům destigmatizačních 
programů, veřejné správě, administrátorům grantových schémat a všem, kdo chtějí v daném 
období realizovat či rozhodovat o destigmatizačních aktivitách a také jako podklad pro tvorbu 
kapitoly Destigmatizace v Národním akčním plánu pro duševní zdraví 2020-2030. 

Části akčního plánu 
1) Globální a specifické cíle projektu Destigmatizace 
2) Cíle a dosavadní průběh reformy péče o duševní zdraví v ČR do roku 2018  
3) Specifikace priorit a přehled programů u cílových skupin definovaných v rámci projektu 

Destigmatizace  na základě analýzy potřeb 
a. CS Uživatelé (definování CS a shrnutí analýzy potřeb, přehled programů a modulů) 
b. CS Rodinní příslušníci (definování CS a shrnutí analýzy potřeb, přehled programů 

a modulů) 
c. CS Poskytovatele sociálních služeb (definování CS a shrnutí analýzy potřeb, 

přehled programů a modulů) 
d. CS Zdravotníci (definování CS a shrnutí analýzy potřeb, přehled programů a 

modulů) 
e. CS Veřejná správa (definování CS a shrnutí analýzy potřeb, přehled programů a 

modulů) 
f. CS Komunity (definování CS a shrnutí analýzy potřeb, přehled programů a modulů)  
g. CS, které projekt opomíjí 
h. Obecná doporučení pro tvorbu destigmatizačních opatření 
i. Materiály a nástroje pro implementaci destigmatizačních opatření v regionech ČR 
j. Plán pilotáží a implementace programů v regionech ČR  

4) Podpora uživatelů péče o duševní zdraví a jejich rodinných příslušníků 
5) Evaluace – průběžné hodnocení kvality a efektivity destigmatizačních opatření 
6) Komunikace destigmatizačních opatření a aktivit v kontextu Reformy péče o duševní 

zdraví 
7) Další stěžejní aktivity pro snižování stigmatizace a diskriminace lidí s duševním 

onemocněním v ČR 
 



 

 

1. Globální a specifické cíle projektu 
Destigmatizace v období 2019-2022  
Globálním cílem aktivit projektu Destigmatizace je trvalé zvýšení kvality života všech osob s 
duševním onemocněním v ČR, omezení stigmatizace duševně nemocných a oboru psychiatrie, 
zvýšení úspěšnosti plnohodnotného začleňování lidí duševně nemocných do společnosti 
ošetřením komunikace reformy péče o duševní zdraví a efektivní destigmatizací v komunitě.  
Specifické cíle projektu Destigmatizace  pro období 1. 1. 2019 - 31. 8. 2022:  

• na základě stanovených priorit a analýzy potřeb u jednotlivých cílových skupin a vytvořené 
metodiky tvorby destigmatizačních opatření (z let 2017-2018) vytvořit soubor 
destigmatizačních opatření v kontextu reformy péče o duševní zdraví v ČR 

• odpilotovat 6 opatření vůči 230 osobám z cílových skupin, implementovat naplánovaná 
opatření pro 3842 osob z cílových skupin ve všech regionech ČR u 30 poskytovatelů 
sociálních služeb a 48 poskytovatelů zdravotních služeb evaluovat výsledky projektu a 
zpracovat doporučení destigmatizačních opatření na dobu udržitelnosti (nastavení 
dlouhodobého plánu od 6. roku dále) 

2. Cíle a dosavadní průběh reformy péče o 
duševní zdraví do roku 2018 v ČR 
Reforma péče o duševní zdraví představuje zásadní systémovou změnu v péči o lidi s duševním 
onemocněním. Je to dlouhodobý proces, jehož hlavními nástroji, jak naplnit cíle, jsou 
restrukturalizace služeb, vytvoření funkční sítě zařízení poskytujících péči, změna přístupů a 
myšlení pracovníků poskytujících péči a všech ostatních lidí přicházejících do styku s lidmi 
s duševním onemocněním.  

Reforma péče o duševní zdraví a její obecné cíle:    

• Zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace jejího poskytování.  
• Omezit stigmatizaci duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně.  
• Zvýšit spokojenost uživatelů s poskytovanou psychiatrickou péčí.  
• Zvýšit efektivitu psychiatrické péče časnou diagnostikou a identifikací skryté psychiatrické 

nemocnosti.  
• Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti 

(zejména zlepšením podmínek pro zaměstnanost, vzdělávání a bydlení aj.).  
• Zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb.  
• Humanizovat psychiatrickou péči. 

 

  



 

 

Stav reformy do konce roku 2018:  

Projekt Deinstitucionalizace:  
• Plán vytvoření kvalitní sítě komunitní péče tak, aby docházelo ke snižování počtu 

hospitalizací a zkracování délky pobytu v ústavní péči. Následuje snižování lůžkových 
kapacit v psychiatrických nemocnicích.  

• změna zavedených institucionálních procesů (kvalita) 
Projekt CDZ:  

• CDZ I (5) - Datum zahájení činnosti 1. 8. 2018 (v minimálním personálním obsazení): 
Praha, Havlíčkův Brod, Přerov, Brno  

• Plán dalších etap vzniku CDZ (Center duševního zdraví) 
 
Projekt nových služeb:  

• MT pro děti s duševním onemocněním 
• MT pro pacienty s demencí 
• MT pro pacienty se závislostí 
• MT pro pacienty s nařízeným ochranným léčením 
• Ambulance s rozšířenou péčí (adiktologická amb.), projekt zahájen 1. 4. 2018 

Projekt MERRPS: 
• zahájen projekt pro rozvoj systému psychiatrické péče založeného na evidenci 

Projekt VIZDOM:  
• zahájen projekt včasných intervencí pro trvalé zvýšení kvality života osob s rozvíjejícím se 

závažným duševním onemocněním 
Projekt Analytická a datová podpora reformy:  

• zahájen projekt podpory reformy zdravotních služeb v oblasti psychiatrické péče 
prostřednictvím vybudování dosud chybějící datové základny a analytických a 
informačních nástrojů 

Projekt Destigmatizace lidí s duševním onemocněním:  
• zahájen projekt, vytvořena metodika destigmatizace, podpora a komunikace 

destigmatizace v regionech, podpora uživatelů a rodinných příslušníků. 
 
  



 

 

3. Specifikace priorit a přehled programů u 
jednotlivých cílových skupin definovaných 
v projektu Destigmatizace na základě jejich 
analýzy potřeb 
Priority definované Střednědobým akčním plánem destigmatizace vycházejí z komplexní analýzy 
potřeb uskutečněné v rámci projektu Destigmatizace. Komplexní analýza potřeb zahrnuje jednak 
empirický výzkum u jednotlivých cílových skupin v ČR, mapování realizovaných 
destigmatizačních programů v ČR, výsledky z rešerše zahraničních studií, evidenci o efektivitě 
destigmatizačních programů z odborné literatury. Priority jsou stanoveny na základě zjištěných 
problémových okruhů, vztahujících se k de/stigmatizaci konkrétní cílové skupiny a formulovány 
jako cíle nebo priority.  
Vývoj destigmatizačních programů vychází z Analýzy potřeb, je konzultován s českou a 
zahraniční expertní platformou. Následuje pilotní ověření u vybraného vzorku cílové skupiny. 
Součástí je evaluace (s využitím principu smíšené metodologie kombinující různé techniky sběru 
dat). Výstupem pilotáže je toolkit - praktický manuál, který obsahuje podklady pro zajištění 
realizace a evaluace daného programu (zejména instrukce týkající se přípravy, realizace a 
evaluace programu v regionu, včetně podkladů pro lektory a materiálů pro účastníky). Pro každou 
cílovou skupinu dále vznikne metodické doporučení pro realizaci programu v regionech ČR. 
Všechny výstupy budou dále k dispozici pro realizaci opatření pro danou cílovou skupinu 
v regionech ČR a nadále bude probíhat evaluace efektivity všech realizovaných programů.  
 
  



 

 

CS UŽIVATELÉ služeb péče o duševní zdraví 

Definování cílové skupiny a shrnutí analýzy potřeb 

Uživateli psychiatrické péče jsou myšleny osoby, které prožily některý typ závažného duševního 
onemocněním (angl. severe mental illness - SMI). Tyto osoby jsou nejvíce ohrožené vyčleněním 
mimo běžný život společnosti. Analýza potřeb u této skupiny se věnovala zejména 1) 
zkušenostem lidí s duševním onemocněním se stigmatizací a diskriminací, 2) evidenci o úrovni 
sebestigmatizace lidí s duševním onemocněním, 3) poznatkům o efektivitě zahraničních 
intervencí na snižování sebestigmatizace a 4) existujícím destigmatizačním programům pro 
uživatele péče v ČR. 
Z analýzy potřeb vyplývá, že lidé s duševním onemocněním se se stigmatizací a diskriminací 
setkávají v mnoha oblastech svého života – v rodině, ve zdravotnictví, v zaměstnání atd. Ukazuje 
se, že jedním z největších problémů jsou právě rodinné a partnerské vztahy, které se mnohdy 
rozpadají. Rodinní příslušníci a partneři totiž mnohdy nevědí, jak o duševním onemocnění 
komunikovat, a to jak se člověkem s duševním onemocněním, tak i směrem ke svému okolí, takže 
nemoc příbuzného často raději utajují. Problémem se jeví i stereotypní postoje k duševnímu 
onemocnění, které rodinní příslušníci mají, nebo to, že dotyčného zrazují od užívání medikace, 
což může vést k relapsům nemoci. K tomu může vést například to, že nedokáží přijmout, že někdo 
v jejich rodině má duševní onemocnění. Také v oblasti přátelských vztahů dochází k tomu, že se 
část přátel začne lidem s duševním onemocněním stranit, případně neví, jak o duševním 
onemocnění komunikovat. Nicméně velká část uživatelů péče uváděla, že právě přátelé jsou jejich 
zdrojem podpory. Další významnou oblastí, kde je možné se setkat se stigmatizací a diskriminací, 
jsou ordinace lékařů. Ti totiž často nemají dostatečné informace o onemocnění (např. možnosti 
léčby, zotavení) a mohou mít značně stigmatizující postoje jako například to, že by lidé s duševním 
onemocněním neměli mít děti nebo, že je možné nemoc „rozchodit“. V některých případech 
dokonce dochází i k tomu, že je lidem s duševním onemocněním odmítnuta adekvátní zdravotní 
péče nebo že jsou jejich somatické příznaky připisovány jejich duševnímu onemocnění (jev známý 
jako overshadowing). Také zaměstnavatelé mohou být zdrojem stigmatizace a diskriminace. Lidé 
s duševním onemocněním se setkali například s tím, že jakmile se zaměstnavatel o jejich nemoci 
dozvěděl, tak je přeřadil na nižší pozici, nebo je dokonce propustil. V některých případech se 
dokonce setkali se šikanou ze strany svých kolegů. Další problematickou pracovní oblastí pak 
byly také přijímací pohovory, kdy rozhodnutí o tom, že budoucímu zaměstnavateli sdělí, že mají 
duševní onemocnění, vedlo k tomu, že místo nakonec nedostali. Poslední zmiňovanou skupinou 
pak byli učitelé, kteří se v některých případech chovali k lidem s duševním onemocněním 
nespravedlivě a netolerantně, případně je pomlouvali nebo zesměšňovali před ostatními žáky a 
učiteli. Častým problémem pak bylo neposkytnutí možnosti vytvoření individuálního studijního 
plánu. 
 
Tato stigmatizace a diskriminace, kterou lidé s duševním onemocněním zažívají, může vyústit 
v internalizaci těchto postojů a následné sebestigmatizaci. Z analýzy potřeb vyplývá, že asi 
čtvrtina lidí s psychózou v komunitní péči má vysokou úroveň sebestigmatizace. Vyšší 
sebestigmatizace pak koreluje s delší dobou v psychiatrických službách a horším zdravotním 
stavem. Naopak nižší sebestigmatizace byla zaznamenána u lidí v manželství. Z kvalitativní 
analýzy skupinových rozhovorů a příběhů lidí s duševním onemocněním pak vyplývá, že se 
potýkají se ztrátou sebedůvěry, respektu vůči sobě a strachem z toho, jak by jejich okolí 
zareagovalo na to, že mají duševní onemocnění. Běžné jsou také pocity, že jim jejich okolí 
nerozumí a nemůže jejich problémy pochopit. Samotné onemocnění je pak vnímáno jako něco, 



 

 

co jim zkazilo život. Z analýz také vyplývá, že se lidem s duševním onemocněním často nedostává 
informací o nemoci a její léčbě, což jim komplikuje proces zotavení.  
 
Zahraniční odborná literatura ukazuje, že sebestigmatizaci lze snížit, pokud jsou využity vhodné 
intervence. Jednou z hlavních testovaných intervencí v zahraničí je psychoedukace. Ta se 
zaměřuje zejména na témata jako je onemocnění, léčba, prevence relapsu, stigma a jeho 
zvládání. Důraz je pak kladen i na komunikační dovednosti a vytváření identity skrz vyprávění 
vlastního příběhu. Ukazuje se také, že intervence, které jsou vedené lidmi s vlastní zkušeností, 
mají efekt i po několika týdnech od samotné intervence. Jednou z takových efektivních intervencí 
je Honest, Open, Proud – seminář, který se zaměřuje na sdílení příběhu s okolím.  
 
V České republice se efektivitě intervencí pro uživatele psychiatrické péče, specificky 
psychoedukaci, věnovala Bankovská Motlová et al. (2013). Z výzkumného šetření vyplynulo, že 
psychoedukace vede k pozitivní změně postojů, znalostí i chování pacientů. Ti nejvíce oceňovali 
informace o příznacích, průběhu a léčbě onemocnění, dále témata komunikace s rodinou a přáteli, 
podpora sebevědomí a sebeprezentace, nácviky dovedností potřebných v běžném životě. 
Psychoedukace je také nejčastější formou tuzemsky poskytovaných intervencí. Dále se v českém 
prostředí setkáváme s nácvikovými skupinami zaměřenými na rozvoj dovedností, ojediněle také 
s globálněji vedenými kampaněmi. Většině těchto programům však chybí evaluace. 

 
  



 

 

Přehled programů a modulů pro CS Uživatelé 

 
V roce 2019 (případně v dalším roce) bude realizována pilotáž opatření pro 50 uživatelů péče. Na 
základě pilotáže vznikne, mimo výstupů uvedených v úvodu kapitoly, do 30. 6. 2019 také 
instruktážní video pro cílovou skupinu. 
V období 2019-2022 bude realizován program pro 2000 uživatelů péče.  

Rizika realizace programů a jejich minimalizace 

V první řadě se jedná o riziko spojené s tím, že psychiatrické nemocnice a komunitní zařízení 
nebudou chtít na intervencích spolupracovat a zavádět je do praxe. Důvodem by mohla být obava 
z finanční a časové náročnosti intervencí. / Toto riziko bude minimalizováno zejména vhodnou 
argumentací zaměřenou na efektivitu intervencí a jejich přínos pro lidi s duševním onemocněním.  
 
Dalším rizikem je, že nebude možné sehnat psychiatry, kteří by vedli psychoedukační část 
intervence vzhledem k jejich vytíženosti. / Řešením této situace může být například zapojení 
klinického psychologa nebo vyškolení peer pracovníka, který by mohl tuto část intervence vést.  
 
Posledním rizikem je to, že o intervence nebude mezi lidmi s duševním onemocněním zájem. / 
Riziko bude minimalizováno vhodnou prezentací efektů intervence a spoluprací s poskytovateli 
péče, kteří budou intervence doporučovat.  



 

 

 
Modul psychoedukace je vyvíjen ve třech variantách: pro psychotická onemocnění, depresi a 
bipolární poruchu. 
V současné chvíli je dále vyvíjen program pro vzdělávání tzv. ambasadorů, tedy lidí se zkušeností 
s duševním onemocněním, kteří prezentují své příběhy pro různé cílové skupiny. Program bude 
obsahovat modul o stigmatizaci, prezentačních dovednostech, zpracování svého příběhu (v tomto 
bude vycházet z metodiky HOP) a péče o vlastní duševní zdraví. Tento program bude fungovat 
jako samostatný modul programu pro lidi s duševním onemocněním. 
  



 

 

CS RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI lidí s duševním 
onemocněním 

Definování cílové skupiny a shrnutí analýzy potřeb 

Cílovou skupinu tvoří neformální pečovatelé, a to hlavně rodinní příslušníci lidí s duševním 
onemocněním, kteří z důvodu onemocnění příbuzného zažívají v jejich rodině objektivní a 
subjektivní zátěž. Objektivní zátěž zahrnuje přímou péči o nemocného rodinného příslušníka. 
Subjektivní zátěž odráží osobní reakci neformálního pečovatele na situaci vzniklou přítomností 
duševního onemocnění v rodině, a to reakci na stigma, psychický tlak, starosti, strach a pocity 
viny a studu. Duševní onemocnění má vliv na jejich sociální situaci a omezený čas pro své vlastní 
potřeby. 

Zkušenosti rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním se 
stigmatizací a diskriminací 

Duševní onemocnění člena rodiny vážně zatíží celou bližší rodinu. Téměř každý respondent zmínil 
nedobré podmínky léčby v psychiatrické nemocnici. V regionech je tíží i omezená dostupnost 
služeb ambulantního psychiatra a psychoterapeutické péče. Jako problém respondenti uváděli i 
nevčasnou hospitalizaci člověka v akutním stádiu onemocnění. 
Období po propuštění z lůžkového zařízení mnozí popisují jako velmi těžké, následná péče je 
málo dostupná a její kvalita někdy problematická. Podporu rodin ze strany státu považují mnozí 
z nich za nedostatečnou, a to včetně nízkých invalidních důchodů a jiných sociálních dávek. 
Tuto nelehkou situaci umocňuje i stigmatizace lidí s duševním onemocněním, kterou pociťují 
právě i jejich příbuzní. Sebestigmatizace rodinných příslušníků se projevuje pocity viny, studu, 
bezmoci a vede k tomu, že např. vyjadřují neochotu sdílet nemoc v širším okolí. Proto respondenti 
volají po pozitivnějším mediálním obrazu lidí s duševním onemocněním a po psychoedukaci 
společnosti. 
Mnohé rodiny lidí s duševním onemocněním jsou často k těmto lidem hyperprotektivní, tzn., že se 
o ně starají téměř nepřetržitě, mnohdy jim neumožní vlastní rozhodování a to vede k jejich 
postupné ztrátě schopnosti starat se sám o sebe a vést samostatný život. 
I v zahraniční literatuře se ukazuje, že vedle velké zátěže rodinných příslušníků starajících se o 
své nemocné blízké, zažívají tito blízcí sebestigmatizaci. Dospělé děti pociťují strach, že jsou 
nemocí svého rodiče kontaminováni. Často opomíjenou skupinou rodinných příslušníků jsou 
sourozenci lidí s duševním onemocněním, jejichž sebestigmatizace se projevuje pocity viny 
přeživšího bez nemoci, strachem z budoucnosti, odtažením a zlostí. Vedle těchto projevů pociťují 
i zvýšenou zodpovědnost za péči o svého nemocného sourozence a obavu, že také onemocní. 

Destigmatizační programy pro rodinné příslušníky v ČR a jejich 
efektivita 

Ukazuje se, že léčba je daleko účinnější, zapojí-li se do programů obsahujících psychoedukaci 
rodinní příslušníci pacienta či osoby jemu blízké. 
Podstatný vliv na atmosféru v rodině člověka s duševním onemocněním hrají vyjadřované emoce 
neformálních pečovatelů (Expressed Emotions, EE). Příbuzní, kteří jsou k pacientům hodně 
kritičtí, domnívají se, že je možné jejich chování kontrolovat vůlí nemocného, cítí i větší zátěž 



 

 

způsobenou péčí o člověka s duševním onemocněním. Příbuzní s nízkým skóre EE jsou 
připravenější mlčet a poslouchat, jsou tolerantnější a citlivější k pacientovým potřebám. 
Program pro neformální pečovatele by měl zahrnovat následující témata: 
 

• Bio-psycho-socio-spirituální model příčin vážného duševního onemocnění  
• Význam medikace v prevenci relapsu 
• Dodržování léčby 
• Účinky medikace 
• Časné varovné příznaky 
• Nácvik dovedností v emočně nepřetížené komunikaci 
• Nerealistická očekávání neformálních pečovatelů od jejich nemocných blízkých 
• Zotavení a důraz na zplnomocnění člověka s duševním onemocněním 
• Důraz na lidská práva lidí s duševním onemocněním 
• Důraz na naději 
• Důraz na fyzické zdraví a zdravý životní styl 
• Důraz na rodinnou terapii  

 
Nejlepší čas pro zařazení rodinné psychoedukace je období křehké remise (stabilizační fáze 
léčby), kdy je vhodné získat pro spolupráci rodinné příslušníky. 

Doporučení 

Neformální pečovatelé potřebují konkrétní doporučení, např. kam se obrátit v případě zhoršení 
onemocnění, jak řešit problémy vzniklé na základě neefektivní komunikace, jak ovlivnit míru 
vlastních vysoce vyjadřovaných emocí. Účinné jsou programy (např. vedené peer-lektorem), jež 
mají pozitivní efekt na rodinou soudržnost, celkovou rodinnou zátěž a na depresivní příznaky, 
které se u pečujícího příbuzného mohou vyskytovat. 
 

 
 



 

 

Přehled programů a modulů pro CS Rodinní příslušníci lidí s duševním 
onemocněním 

 
V roce 2019 bude realizována pilotáž opatření pro 30 rodinných příslušníků. Na základě pilotáže 
vznikne, mimo výstupů uvedených v úvodu kapitoly, do 30. 6. 2019 také instruktážní video pro 
cílovou skupinu. 
V období 2019-2022 bude realizován program pro 500 rodinných příslušníků 

Rizika realizace programů  

Hlavním rizikem je, že se během trvání projektu nepodaří proškolit požadovaný počet 
neformálních pečovatelů, z důvodu jejich možného nezájmu o danou intervenci.  
Účastníci nedokončí programy dlouhodobějšího charakteru. 
Nesouhlas neformálních pečovatelů s některými principy či prvky destigmatizační intervence, což 
by mohlo vést k nižšímu celkovému počtu účastníků. 
Významným rizikem je skutečnost, že je obtížné oslovit skupinu rodinných příslušníků 
vykazujících hostilní postoje vůči svým nemocným příbuzným, protože většinou zpřetrhali všechny 
vazby a nejeví zájem o jakýkoliv kontakt.  
Poslední riziko tkví v možných potížích s organizací skupiny, ve které bude intervence 
poskytována. To znamená zajistit odborníky, kteří skupinu povedou, stejně jako neformální 
uživatele, pro které je destigmatizační intervence určena. 

Minimalizace rizik: 

Včasná příprava a organizace intervenčních programů v regionech a efektivní komunikace 
s regionálními koordinátory projektu, tak aby se uspořádaly každý rok v každém kraji minimálně 
dvě skupiny neformálních pečovatelů, které absolvují připravenou destigmatizační intervenci. 
Skupina by měla mít adekvátní počet členů. 
Účastníkům intervence je třeba zdůraznit, že je potřeba, aby intervence splnila svůj účel. K tomu 
je nezbytné absolvovat destigmatizační intervenci jako celek, protože tak je intervence 
koncipována a jedině tak bude efektivní. 



 

 

Je potřeba účastníkům destigmatizační intervence zdůrazňovat, a to na začátku i v průběhu 
intervence, že některá témata jsou citlivá, ale je potřeba se na ně zaměřit. Cílem každé skupiny 
je totiž zvýšená kvalita života a snížená zátěž neformálních pečovatelů. 
Je potřeba se velmi dobře na poskytnutí destigmatizační intervence organizačně připravit, a to 
tak, aby byla zajištěna jednak účast neformálních pečovatelů, ale i odborníků, kteří skupinu 
povedou. Proto je nezbytná efektivní komunikace mezi specialisty destigmatizace a regionálními 
koordinátory a mezi regionálními koordinátory a organizacemi v kraji.  

 

 

 

 

Modul psychoedukace je vyvíjen ve třech variantách: pro psychotická onemocnění, depresi a 
bipolární poruchu. 
 
 

  



 

 

CS Pracovníci poskytovatelů SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Definování cílové skupiny a shrnutí analýzy potřeb 

Cílová skupina poskytovatelé sociálních služeb je tvořena zařízeními zapsanými v registru 
poskytovatelů sociálních služeb. Destigmatizační program se má navíc dotknout specificky 10 
sociálních pracovníků a 10 pracovníků v sociálních službách. Obě tyto profese, včetně potřebné 
kvalifikace a náplně práce, vymezuje zákon o sociálních službách. 
Dosavadní výsledky studií ukazují pozitivnější postoje pracovníků sociálních služeb vůči lidí 
s duševním onemocnění oproti ostatním skupinám, jako jsou zdravotníci nebo obecná populace. 
Pracovníci sociálních služeb však vykazují tendenci příliš pečovat o své klienty. 
Z uskutečněných rozhovorů a rešerše českých výzkumných šetření vyplynula potřeba vzdělávání 
v oblasti psychiatrie a práv lidí s duševním onemocněním, dále komunikačních dovedností 
s klienty i jejich rodinami. Je nutné zvážit vhodnou formu programu tak, aby nebyl pracovník 
zatížen, ale zároveň aby se mu dostalo dostatečně potřebných informací. Požadované jsou také 
informace o reformě a systému služeb pro lidi s duševním onemocněním a nutnost zkvalitnění 
spolupráce s dalšími odborníky a institucemi.  
Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách poskytuje více institucí, 
existují nejrůznější kurzy a školení týkající se duševního zdraví a nemoci od různých vzdělávacích 
center samotných poskytovatelů sociálních služeb. Při zjišťování potřeb v oblasti vzdělávání byla 
zmiňována potřeba větší provázanosti kurzů s praxí ve formě workshopů, nácviku komunikace a 
jednání v krizových situacích, doplnění mezer ve znalostech lidských práv a legislativy. Dále byl 
kladen důraz na omezenou časovou kapacitu pracovníků a tudíž na velkou efektivitu 
poskytovaného vzdělávání. 
Jako příklad dobré praxe považujeme zahraniční program Mental Health First Aid, který popisuje 
asistenci jedince v psychické krizi. Program efektivně zvyšuje znalosti o problematice duševního 
onemocnění, zlepšuje postoje a učí podpůrnému chování. 
Program pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb by měl obsahovat interaktivní prvky, 
užívat názorných příkladů relevantních k dané problematice a věnovat se tématům, která jsou 
pracovníky žádána. Je také vhodné zvážit výběr osvědčených lektorů pro úspěšnost programu a 
skutečně pozitivní efekt.  

 



 

 

Přehled programů a modulů pro CS Poskytovatelé sociálních služeb  

 
V roce 2019 (případně v dalším roce) bude realizována pilotáž opatření pro 30 pracovníků 
poskytovatelů sociálních služeb. 
V období 2019-2022 bude realizován program pro 300 zaměstnanců 30 poskytovatelů sociálních 
služeb.  

Rizika realizace programů  

Nezájem sociálních pracovníků o intervenci z důvodu nedostatečné podpory vedení soc. služeb. 
Časová náročnost pro účastníky / zaměstnance v přímé péči ve službách pro lidi s duševním 
onemocněním. 
Problém s časovou kapacitou dostatečně zkušených lektorů. 

Minimalizace rizik: 

Během analýzy byl dán důraz na zpětnou vazbu od sociálních pracovníků mnoha sociálních 
služeb a motivace byla jedním z daných témat každého rozhovoru. Příprava intervence tak bude 
probíhat s maximálním ohledem na data sebraná v analýze. Intervence bude zohledňovat 
požadavky na atraktivitu, interaktivitu, moderní vzdělávací přístup.  V případě vzdělávací 
intervence se rovněž jeví jako vhodný přístup akreditace vzdělávacího programu u MPSV ČR.  
Intervence vznikne s přihlédnutím k časovým možnostem sociálních pracovníků/ zaměstnanců 
poskytovatelů sociálních služeb. NUDZ v rámci své práce a praxe disponuje širokou sítí 
spolupracovníků, která bude využita k nalezení nejvhodnějších lektorů pro vyvíjenou intervenci.  
   



 

 

 

 

 

 

  



 

 

CS Zdravotníci 

Definování cílové skupiny a shrnutí analýzy potřeb 

Na základě koordinace opatření projektu Destigmatizace a aktivit projektu Deinstitucionalizace, 
které by měly směřovat na poskytovatelé zdravotních služeb v systému péče o lidi s duševním 
onemocněním – tedy převážně klinické psychology a psychiatry, budou opatření projektu 
Destigmatizace směřována primárně na lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky mimo obor 
psychiatrie, kteří mohou nejčastěji přicházet do kontaktu s lidmi s duševním onemocněním. Takto 
vymezená cílová skupina pak obsahuje tři podskupiny. Jedná se o pracovníky zdravotnické 
záchranné služby, praktické lékaře a sestry v primární péči a lékaře a sestry ve všeobecných 
nemocnicích pracující např. na urgentním příjmu nebo interním oddělení. 
Na základě rešerše existujících studií postojů českých zdravotníků vůči lidem s duševním 
onemocněním a duševního zdraví zdravotníků, rešerše vzdělávacích programů pro zdravotníky, 
hloubkových polo-standardizovaných rozhovorů s vybranými zástupci jednotlivých profesí, čtyř 
skupinových diskuzí s uživateli péče a dotazníkového šetření u uživatelů péče, se jako hlavní 
problémy spjaté se stigmatizací jeví skepse vůči možnosti zotavení lidí s duševním onemocněním, 
u “nepsychiatrů“ pak nedostatečné znalosti o problematice duševních onemocnění, tendence 
omezovat lidi s duševním onemocněním na jejich právech a nedávat jim zodpovědnost, deficity v 
komunikaci, opomíjení celkového zdravotního stavu lidí s duševním onemocněním v důsledku 
duševního onemocnění (tzv. “overshadowing”), nedostatek spolupráce jednotlivých profesí v 
systému, tabu spjaté s vlastním duševním zdravím a vysoká prevalence syndromu vyhoření u 
zdravotníků.    
V ČR doposud neexistuje komplexní destigmatizační program pro zdravotníky. S ohledem na výše 
uvedená zjištění, výstupy systematické rešerše literatury o efektivních způsobech destigmatizace 
lidí s duševním onemocněním a poznatky z robustně evaluovaných programů ze zahraničí, 
doporučujeme otestovat a dále rozšířit program, který by zahrnoval následující témata (přičemž 
je nutné pro každou z vybraných podskupin (praktici, zdravotníci ve všeobecných nemocnicích, 
zdravotnická záchranná služba) vytvořit specificky modifikovaný program): zotavení, komunikace 
a spolurozhodování o péči, práva lidí s duševním onemocněním, podpora celkového dobrého 
zdravotního stavu, základy charakteristiky duševních onemocnění a včasné intervence, systém 
zdravotní péče, možnosti zapojit se do procesů reformy a vlastní duševní zdraví zdravotníků. V 
rámci těchto okruhů je nezbytné zlepšit znalosti a prostřednictvím praktického tréninku také 
dovednosti zdravotníků. Klíčové je však zajištění sociálního kontaktu s lidmi s duševním 
onemocněním (pod tím si můžeme představit např. autentickou výpověď člověka s duševním 
onemocněním o vlastní cestě zotavení, pozitivních způsobech komunikace, dopadech duševního 
onemocnění na celkový zdravotní stav, ale také setkávání s lidmi s duševním onemocněním na 
bázi běžné sociální komunikace, nikoliv pouze na bázi vztahu pacient-lékař apod.).    
 
Za rizika úspěšné realizace programu (tzn. takové realizace, která přispěje k dlouhodobé pozitivní 
změně znalostí, postojů a chování zdravotníků) můžeme považovat nízkou motivaci zdravotníků 
k účasti a jejich časovou dostupnost, malý efekt programu v důsledku slabé autority lektorů u 
cílové skupiny, dublování aktivit a nízkou přesvědčivost programu v důsledku nedostatečné 
koordinace všech projektů v rámci reformy psychiatrické péče a omezení realizace programu 
pouze na dobu trvání projektu Destigmatizace. Abychom těmto rizikům předešli, je žádoucí do 
programu zahrnout (tak jak je uvedeno výše) také trénink technik pro zvládání stresu a prevenci 
syndromu vyhoření u zdravotníků a informace o možnostech aktivního zapojení do reformního 
procesu, v průběhu přípravy vlastní realizace programu integrovat aktivity do stávajícího systému 



 

 

vzdělávání, usilovat o získání podpory pro realizaci programu ze strany vedení zdravotnických 
zařízení, spolupracovat s lektory, kteří zevrubně znají dané prostředí a jsou pro cílovou skupinu 
důvěryhodní, v případě ambasadorů pak s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním, 
trénovanými v komunikaci na veřejnosti a specificky se zdravotníky a úzce na národní a regionální 
úrovni spolupracovat se zástupci ostatních reformních projektů, zejména s těmi, v rámci nichž 
jsou plánovány vzdělávací akce.   

 

 

 

  



 

 

Přehled programů a modulů pro CS Zdravotníci 

 

V roce 2019 bude dokončena pilotáž programu pro 30 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních 
služeb. Na základě pilotáže vznikne, mimo výstupů uvedených v úvodu kapitoly, do 30. 6. 2019 
také instruktážní video pro cílovou skupinu. 
V období 2019-2022 bude realizován program pro 1000 zaměstnanců 48 poskytovatelů 
zdravotních služeb. 

Rizika realizace programů  

Motivace a dostupnost cílové skupiny, ochota vedení zdravotnických zařízení začlenit intervence 
do pracovního procesu zaměstnanců. 
Malý efekt programu v důsledku slabé autority lektorů u cílové skupiny. 
Průběh reformy péče o duševní zdraví a vznik CDZ v regionech, koordinace intervencí s ostatními 
projekty reformy - CDZ, multidisciplinarita, deinstitucionalizace. 

Minimalizace rizik: 

Během analýzy byl dán důraz na zpětnou vazbu od zdravotníků a motivace byla jedním z daných 
témat každého rozhovoru. Příprava intervence tak bude probíhat s maximálním ohledem na data 
sebraná v analýze. Intervence bude zohledňovat požadavky na atraktivitu, interaktivitu, moderní 
vzdělávací přístup.  V případě vzdělávací intervence se rovněž jeví jako vhodný přístupem její 
akreditace.  
Do programu zahrnout také trénink technik pro zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření u 
zdravotníků a informace o možnostech aktivního zapojení do reformního procesu. 
V průběhu přípravy vlastní realizace programu integrovat aktivity do stávajícího systému 
vzdělávání, usilovat o získání podpory pro realizaci programu ze strany vedení zdravotnických 
zařízení, Spolupracovat s lektory, kteří zevrubně znají dané prostředí a jsou pro cílovou skupinu 
důvěryhodní, v případě ambasadorů pak s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním, 
trénovanými v komunikaci na veřejnosti a specificky se zdravotníky. Úzce na národní a regionální 
úrovni spolupracovat se zástupci ostatních reformních projektů, zejména s těmi, v rámci nichž 
jsou plánovány vzdělávací akce.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

CS Veřejná správa 

Ddefinování cílové skupiny a shrnutí analýzy potřeb 

Naší cílovou skupinou jsou zaměstnanci veřejné správy pracující v oblasti rodinné a zdravotní a 
sociální politiky na úrovni státní správy i samosprávy. Cílem analýzy potřeb bylo zjistit stávající 
stav systému vzdělávání těchto pracovníků a navrhnout destigmatizační program odpovídající 
potřebám cílové skupiny a lidem s duševním onemocněním při kontaktu s veřejnou správou. 
Co se týká dosavadních poznatků, na základě provedené kvalitativní studie FESS, rozhovorů 
s příbuznými lidí se schizofrenií, byla zjištěna minimální pomoc při nabídce zaměstnání. Nabídka 
práce není odpovídající kvalifikaci a schopnostem, zmiňována je i složitost vyplňování žádostí o 
dávky, neznalost jednání s lidmi s duševním onemocněním, neznalost dostupných služeb pro lidi 
s duševním onemocněním. V realizovaných diskuzních skupinách pracovníci veřejné správy 
nebyli zmiňovány tak často, jednalo se o adopci, jednání s posudkovou komisí a převoz 
k hospitalizaci. 
Z dotazníkového šetření a rozhovorů vedených s pracovníky veřejné správy vyplynula potřeba 
vzdělávacího programu, který by se zaměřoval na postupy jednání a komunikaci s lidmi 
s duševním onemocněním, bližší seznámení s typy onemocnění, řešení krizových situací a 
psychohygienou pro pracovníky. 
V současném nastavení vzdělávání pracovníků veřejné správy postrádáme systematičnost 
v zadávání, realizaci a kontrole kurzů. Ve stávající nabídce jsou i programy, které se zabývají 
problematikou duševních onemocnění. Tyto programy jsou však nabízeny pouze omezeným 
počtem institucí a nejsou zprostředkovány pro všechny pracovníky. Kurikula kurzů pro jednotlivé 
pozice ve veřejné správě jsou nejasná. 
Z analýzy také vyplynula potřeba rozšířit cílovou skupinu o pracovníky Lékařské posudkové 
správy, která spadá do kompetence ČSSZ. Dále pak o členy integrovaného záchranného 
systému, kteří se v případě potřeby účastní transportu pacienta, v akutní fázi duševního 
onemocnění, do zdravotnického střediska.  
Příkladem dobré praxe je zahraniční program „Mental Health First Aid“, zaměřující se na zvýšení 
znalostí o duševním zdraví, zlepšení postojů k lidem s duševním onemocněním a vzbuzení 
podpůrného chování účastníků programu, v našem případě u pracovníků ve veřejné správě. 
Meta-analýza 15 realizovaných programů ve formě MHFA potvrzuje jeho efektivitu jak ve zvýšení 
znalostí, zlepšení postojů či podpůrného chování. 
V České republice byly historicky také organizovány destigmatizační programy pro pracovníky 
veřejné správy, avšak jen minimum z nich bylo evaluováno. Jednalo se o formu školení, brožur, 
workshopů, diskuzí, soutěží, LARP seminářů nebo výstav. 
Na základě výše uvedených poznatků navrhujeme připravit a realizovat vzdělávací program, který 
bude obsahovat vzdělávání v oblasti komunikace s lidmi s duševním onemocněním, seznámení 
se s jednotlivými typy nemocí, edukaci, jak jednat s člověkem v akutním stavu a považujeme za 
vhodné kurz doplnit o psychohygienu pracovníků. Doporučujeme účast člověka se zkušeností 
s duševním onemocněním. Program by bylo vhodné zakomponovat do nabídky kurzů 
Generálního ředitelství Úřadu práce nebo do akreditovaných kurzů MPSV, aby se zajistila jeho 
udržitelnost. 
 



 

 

 
 

Přehled programů a modulů pro CS Veřejná správa 

 
V roce 2018 byla realizována pilotáž opatření pro 30 zaměstnanců veřejné správy. 
V období 2019-2022 bude realizován program pro 300 zaměstnanců veřejné správy. 

Rizika realizace programů  

Zajištění kontinuity intervence i po ukončení projektu a doby udržitelnosti. V případě, že by nebyl 
program akreditován ve formě kurzu a zařazen do systému vzdělávání, hrozí jeho nepokračování 
po ukončení projektu. 
Nezájem účastníků z cílové skupiny o tento typ programu. 



 

 

Minimalizace rizik: 

Zajištění implementace programu do stálé struktury nabízených kurzů, v případě úřadů práce se 
jedná o začlenění do nabídky kurzů, které nabízí přímo zaměstnancům úřadů práce GŘ ÚP. 
Nabídka interakce mezi klientem a účastníky, přednášky i s možností účasti člověka se zkušeností 
s duševním onemocněním a nabídka psychohygieny pro účastníky. 
Maximální možná míra evidence v rámci evaluace intervence. 
 

  



 

 

 
 

  



 

 

CS Komunity 

Definování cílové skupiny a shrnutí analýzy potřeb  

Cílová skupina KOMUNITY je definována jako souhrn osob, které žijí nebo pracují ve vzájemné 
interakci v prostoru okolo nově vznikajících Center duševního zdraví, případně dalších zařízení v 
systému péče o duševní zdraví. Patří tam sousedé lidí s duševním onemocněním, zaměstnanci 
okolních firem, žáci a studenti škol v blízkém okolí a další. 
Cílem je vyvinout opatření pro snižování stigmatizace v komunitách tak, aby nová Centra 
duševního zdraví i stávající zařízení fungovala v prostředí, které je přátelské vůči lidem s 
duševním onemocněním. Pilotáž bude probíhat souběžně se zaváděním center duševního zdraví. 
Ze zahraničních zkušeností víme, že tzv. Not In My Back Yard (NIMBY) fenomén je významným 
činitelem ovlivňujícím celkovou úspěšnost budování komunitní péče a je nutné s ním efektivně 
pracovat. Zároveň se jedná o specifický fenomén, pro nějž neexistuje v současnosti dostatek 
evidence, která by umožnila převzít efektivní intervence ze zahraničí a je tedy třeba takové 
opatření vytvořit a pilotovat. Vytvoření opatření bude předcházet detailní analýza informačních 
zdrojů a spolupráce výzkumníků, poskytovatelů současných komunitních služeb, lidí se 
zkušeností s duševním onemocněním a zahraničních odborníků. 
Opatření bude pilotováno ve dvou komunitách za účasti celkem 60 osob s duševním 
onemocněním z vybraných komunit. Hodnocení efektivity bude obsahovat analýzu postojů 
těchto osob. Součástí budou také kvalitativní hodnocení, která se budou zvláště zaměřovat na 
potřeby, které intervence ošetřila dostatečně a potřeby, které naopak ošetřila nedostatečně. 

Přehled programů a modulů pro CS Komunity 

 
V roce 2019 bude dokončena pilotáž opatření pro 60 osob z komunit. Implementace samotných 
programů a modulů bude probíhat v období 2019 – 2022 po celé ČR v návaznosti na poptávku 
z konkrétních regionů a měst v souladu s postupným vznikem Center duševního zdraví a 
multidisciplinárních terénních týmů.  

Rizika realizace programů  

Nezájem lidí žijících v okolí CDZ a poskytovatelů služeb pro lidi s duševním.  
Nedostatečná atraktivita programů v konkurenci dalších vzdělávacích a osvětových programů. 
Náročná evaluace programu v prostředí s velkou kapacitou účastníků. 
Zvýšené nároky na technické vybavení prostor (ozvučení, osvětlení, promítání). 



 

 

Minimalizace rizik: 

Zajištění atraktivních hostí / lektorů (důraz na účast lidí s vlastní zkušeností). 
Dobré PR a propagace programů v dostatečném předstihu. 
Důraz na dobrou organizační přípravu a prostorové vybavení. 
Alternativní a proveditelná forma evaluace programů vhodná pro velký počet účastníků. 

 
 

 

 
  



 

 

Cílové skupiny, které projekt Destigmatizace opomíjí  
Už v době naplňování cílů projektu Destigmatizace pro výše zmíněné cílové skupiny, vyplývá ze 
zpětné vazby od realizátorů projektu i lokálních stakeholderů v regionech potřeba rozšířit 
destigmatizační intervence na další cílové skupiny.  Tato potřebu je proto nutno zohlednit ve 
vznikajícím návrhu Národního akčního plánu pro duševní zdraví a v době trvání projektu 
Destigmatizace reflektovat a evidovat požadavky na konkrétní potřeby a poptávku realizace 
destigmatizačních aktivit pro další cílové skupiny, konkrétně pro novináře, policisty, pedagogy, 
vězeňskou službu, politiky a zaměstnavatele. 

Obecná doporučení pro tvorbu a realizaci 
destigmatizačních programů 
HLAVNÍ PRINCIP:  

Program seznamuje cílovou skupinu s konceptem zotavování se z duševní nemoci a 
možností zotavení, názorně ilustruje možnost zotavení, podporuje naději na uzdravení a 
důrazně prosazuje dodržování lidských práv a respektování důstojnosti lidí s duševním 
onemocněním. 

• Cílem programu by mělo být nejen snižování veřejné stigmatizace, ale i snižování 
sebestigmatizace u lidí s duševním onemocněním. 

• Lidé s duševním onemocněním navrhují, realizují a hodnotí destigmatizační 
program. 

• Program zohledňuje regionální či lokální kontext a potřeby (proběhlo nebo 
proběhne hodnocení potřeb cílové skupiny, na kterou bude program cílen). 

• Program má definovanou cílovou skupinu a je této skupině přizpůsoben (tato 
zacílenost vychází z předchozího posouzení potřeb dané skupiny). Není vhodné 
dělat program pro „kohokoli“ či pro „celou veřejnost“. 

• Zástupci cílové skupiny jsou zapojeni do tvorby destigmatizačního programu. 
• Prezentující mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním a vhled do cílové 

skupiny.   
• Program zprostředkovává sociální kontakt s konkrétním člověkem, který se 

zotavuje z duševního onemocnění, je inspirativní, zkušený a má jiné role než 
svojí nemoc, které může prezentovat. 

• Program zprostředkovává cílové skupině sociální kontakt s lidmi s duševním 
onemocněním prostřednictvím co největšího množství různých forem (např. 
neformální rozhovor, diskuse, video, diskuse na webovém fóru, komunikace 
s člověkem s vlastní zkušeností v roli lektora, organizátora akce apod.). 

• Tvůrci a realizátoři programu důsledně uplatňují přístup a jazyk orientovaný na 
člověka v jeho sociálním kontextu, nikoliv na diagnózu.  

• Program využívá interaktivní prvky, včetně zážitkové formy a modelové příklady.  
• Program účastníkům poskytuje další tištěné/elektronické materiály a odkazy na 

web/diskusní fóra/sítě a další zdroje.  



 

 

• Lidem s vlastní zkušeností s nemocí program otevírá možnost zapojit se do 
pacientských a sebepodpůrných skupin a reformy psychiatrické péče.  

• Program motivuje členy cílové skupiny k účasti na reformě psychiatrické péče.  

DALŠÍ DOPORUČENÍ - CO NEDĚLAT 

• Simulace halucinací bez dodatečné informace o duševním onemocnění a možnosti 
zotavení - zvyšuje empatii, ale také sociální distanci vůči lidem s duševním 
onemocněním. 

• Čistě biologické vysvětlení duševního onemocnění - snižuje vinu, ale zvyšuje skepsi vůči 
možnosti zotavení a sociální distanci. 

• Výpověď člověka s duševním onemocněním, zahrnující pouze negativní aspekty nemoci, 
např. pouze téma pokusu o sebevraždu. 

• Vytváření nerovného prostředí v duchu „expert hovoří k nevědomému publiku“, 
nápomocnější je otevřená diskuse.  

• Paušální heroizování všech lidí se zkušeností s duševní nemocí.   

Materiály a nástroje pro implementaci 
destigmatizačních opatření pro jednotlivé CS 
v regionech ČR 
Přehled programů a modulů destigmatizačních intervencí pro jednotlivé CS 

Ucelený materiál poskytující stručný přehled všech programů vyvinutých pro CS definované 
v projektu Destigmatizace. Pro každou CS materiál poskytuje souhrn všech vzdělávacích modulů 
pro danou CS, jejich formu, obsah, časovou dotaci, nárok na letory, počet účastníků ve 
vzdělávaných skupinách, kontakty na garanty CS z řad specialistů destigmatizace. 
Materiál určen pro:  
Specialisty destigmatizace, regionální specialisty destigmatizace, partnery z řad dalších projektů 
Reformy péče o duševní zdraví, stakeholdery v regionech, vedoucí pracovníky soc. zdravotních 
služeb pro lidi s DO v regionech 
Materiál bude průběžně aktualizován až do konce projektu a sloužit i po skončení projektu jako 
informační zdroj pro realizaci destigmatizačních opatření v rámci udržitelnosti nastavených 
destigmatizačních efektů. 

Metodická doporučení pro implementaci vzdělávacích destigmatizačních intervencí pro 6 
CS 

Samostatný materiál nebo integrovaná část materiálu „Toolkit“ poskytující souhrn metodických 
doporučení a informací týkajících se: požadovaných kompetencí lektorů, možných variant 
kombinací modulů pro konkrétní vzdělávací školení, názorný check-list pro realizaci vzdělávacího 
programu apod.   
Materiál určen pro: Regionální specialisty destigmatizace  

Samostatný materiál (nebo součást toolkitu po jeho finalizaci)  



 

 

Toolkity pro jednotlivé CS (nebo jejich podskupiny)  

Souhrn všech informací, doporučení, nástrojů o CS, programech pro CS, jejich vývoji a způsobu 
implementace. Definují formu, obsah, způsob realizace destigmatizačních intervencí pro 6 CS 
(případně jejich podskupin) včetně definování požadavků na lektorské dovednosti a zkušenosti 
externích i interních lektorů, metodických doporučení a podpůrných nástrojů daných programů. 
Materiál určen pro: Regionální specialisty destigmatizace (po skončení projektu možno ve 
zjednodušené formě využít pro další realizátory destigmatizačních opatření v rámci udržitelnosti 
destigmatizačních efektů) 

Modelové harmonogramy vzdělávacích destigmatizačních školení pro jednotlivé CS 

Samostatné modelové časově-obsahové harmonogramy (mohou být součástí finálního toolkitu). 
Materiál určený pro: Regionální specialisty destigmatizace 

Vzdělávací materiály využívané přímo v rámci destigmatizačních intervencí 

Základní odborné materiály projektu destigmatizace (prezentace, kazuistiky, pracovní listy) i 
doplňkové, určené pro samostudium a posilnění destigmatizačního efektu účastníků intervence: 
brožury „Příběhy naděje“, „Lifestylové intervence“ apod. 
Materiál určen pro: Regionální specialisty destigmatizace, lektory vzdělávacích modulů, 
účastníky destigmatizačních programů z řad CS 

Modelové promotion materiály využívané pro nábor účastníků vzdělávacích intervencí pro 
jednotlivé CS a PR materiály destigmatizačních akcí pro komunity (pozvánky, anotace, 
letáčky, plakáty, upoutávky na sociální sítě atd.) 

Materiál určen pro: Regionální specialisty destigmatizace, potenciální účastníky 
destigmatizačních intervencí, partnery z řad kulturně vzdělávacích institucí a poskytovatelů 
sociálně-zdravotní péče 
Praktické příručky pro lektory jednotlivých modulů 

Příručky pro lektory definující cíl, formu, obsah a průběh jednotlivých vzdělávacích intervencí i 
celého projektu Destigmatizace. 
Materiál určen pro: Lektory vzdělávacích programů 

Check-list pro regionální specialisty destigmatizace  

Souhrn pokynů a pravidel pro kvalitní organizaci a produkci vzdělávacích intervencí v regionech 
v návaznosti na administrativní a logistická pravidla realizátora projektu Destigmatizace – 
Národního ústavu duševního zdraví. 
Materiál určen pro: Regionální specialisty destigmatizace 



 

 

Certifikáty pro účastníky destigmatizačních vzdělávacích intervencí 

Formuláře potvrzující účast ve vzdělávacích programech (v případě certifikovaných programů u 
MPSV ČR - pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách- oficiální dokument 
potvrzující adekvátní počet kreditů dle pravidel definovaných akreditací). 
Materiál určen pro: účastníky vzdělávacích destigmatizačních programů  

Plán pilotáží a implementace programů v regionech 
ČR – časové hledisko 
Hlavním cílem Plánu projektu Destigmatizace pro rok 2018 byla, na základě analýzy potřeb 
jednotlivých CS v projektu, tvorba destigmatizačních opatření – programů, pro 6 cílových skupin 
a následně jejich pilotáž ve vybraných regionech. Na základě kvalitativní i kvantitativní zpětné 
vazby od účastníků destigmatizačních intervencí, datových specialistů, regionálních specialistů 
destigmatizace i samotných lektorů (dále viz kapitola Evaluace), bude docházet k úpravě 
jednotlivých programů tak, aby co nejvíc odpovídaly potřebám CS a eliminovaly rizika popsané u 
každé CS.  
 
Časový harmonogram realizace pilotáží (a následně implementace) u jednotlivých CS zohledňuje 
několik kritérií:  

• Stav připravenosti a poptávky u dané CS 
• Stav připravenosti základních (i doplňkových) školících materiálů 
• Personální hledisko (interní realizační tým, expertní platforma, lektoři) 
• Využití příležitostí pro pilotáže (u CS Komunity) 
• Výsledky z evaluace pilotáží a nutnost revize destigmatizačních programů z hlediska 

formální i obsahové části  



 

 

 

Plán pilotáží a implementace destigmatizačních programů v regionech ČR 

 

 

Plán implementace programů v regionech – 
kvantitativní hledisko 
Destigmatizační programy pro jednotlivé cílové skupiny (CS) projektu Destigmatizace odpovídají 
na potřeby a problémy, které byly u těchto CS detekovány a popsány v analýze potřeb. Na základě 
už realizovaných pilotáží pro CS veřejná správa a zpětné vazby od dalších CS (zastoupených v 
expertní platformě) dochází postupně při tvorbě destigmatizačních programů k zohlednění 
požadavku VARIABILITY, tj. u každé CS je destigmatizační program nastaven tak, aby byl tvořen 
souborem samostatných modulů a připraveny MODELY/VARIANTY kombinující různé moduly, 
které jsou možné realizovat dle konkrétní poptávky.  
Jednotlivé varianty kombinací modulů budou jasně definovány a popsány v souboru Přehled 
programů a modulů a v souboru Toollit pro CS. Varianta je tedy určitá podoba programu 
(soubor modulů) která je realizována coby jeden samostatný destigmatizační program pro 
konkrétní cílovou skupinu. 
 Varianty lze skládat po sobě tak, aby navazovaly. 
 Varianty navazovat nemusí, mohou být pořádány na přeskáčku či stát samostatně. 



 

 

Není možné obsah (jednotlivé moduly) variant kombinovat jinak, než jak je zde uvnitř každé 
varianty stanoveno. 
 
Zohledněné hledisko variability a nastavení různých VARIANT destigmatizačních programů 
přináší množství výhod pro CS, neumožňuje ale příliš detailní plánování v dlouhodobém horizontu 
pro realizační tým. Kvantitativní plánování (dle počtu proškolených lidí v jednotlivých CS) je proto 
orientační, a může se v jednotlivých regionech lišit.  
Součástí kvantitativního plánu bude proto úkol vytvořit a využívat on-line nástroj pro sledování 
a identifikaci proškolených účastníků v jednotlivých CS.  

Plán pilotáží a implementace destigmatizačních programů v regionech ČR – kvantitativní 
hledisko 

 

3. Podpora uživatelů služeb péče o duševní 
zdraví a jejich rodinných příslušníků 
V období implementace jednotlivých destigmatizačních opatření v období 2019 – 2022 zůstává 
nadále prioritou zapojení a angažovanost lidí se zkušeností s duševním onemocněním na všech 
úrovních. Tento cíl bude realizován prostřednictvím: 
Podpory neformálních setkávání uživatelů (lidí s duševním onemocněním) v regionech, 
spoluúčast na organizování uživatelských skupin a uživatelských hnutí, případně setkávání 
rodinných příslušníků a blízkých pečujících osob 



 

 

Podpory organizovaných formálních akcí typu konference, které pořádají sami lidé se zkušeností 
pro lidi se zkušeností a aktivní participací na dalších podobných akcích v regionech 
Edukací cílové skupiny lidí se zkušeností v mnoha kompetencích (komunikace, sdílení, informace 
o reformě, informace o stigmatizaci) 
Školením tzv. sítě ambasadorů – lidí se zkušeností s DO ochotných sdílet svoje zkušenosti s DO 
na veřejnosti, v médiích apod.  
Zapojováním sítě dobrovolníků do tvorby destigmatizačních a osvětových materiálů – videí, 
letáčků, komiksů 
Podpory pořádání a spolupořádání výstav uměleckých a literárních děl lidí se zkušeností s DO 
Pořádání filmového festivalu NA HLAVU s jeho regionálním rozšířením, realizací besed o reformě 
a duševním zdraví 

Plán realizace uživatelských setkání a setkání 
rodinných příslušníků lidí s DO – kvantitativní hledisko 

 

  



 

 

4. Evaluace – průběžné hodnocení 
efektivity destigmatizačních opatření 
Evaluace pro jednotlivé cílové skupiny projektu bude probíhat s využitím kvantitativních i 
kvalitativních výzkumných metod. Cílem je poskytnout co nejvěrnější obraz o realizaci pilotáží a 
implementovaných programů pro jednotlivé cílové skupiny. Dále se evaluace zaměří na změny 
v postojích účastníků realizovaných školení. 
Získané výsledky budou využity pro: 

a) optimalizaci realizovaných programů 
b) vědecké účely 
c) reportování průběhu projektu v rámci hodnotících zpráv 

1. Počty osob v jednotlivých cílových skupinách 

Na základě projektové dokumentace jsou počty osob v jednotlivých cílových skupinách stanoveny 
následovně: 

a) Lidé s duševním onemocněním – 2000 
b) Rodinní příslušníci – 500 
c) Poskytovatelé sociálních služeb – 300 
d) Zdravotníci – 1000 
e) Veřejná správa – 300 
f) Komunity – počet není na základě projektové dokumentace přesně stanoven. S danou 

cílovou skupinou budeme pracovat průběžně během celého trvání projektu. 

2. Hodnocené parametry 

2.1 Měření kvality realizovaných školení 

Monitorování průběhu školení je klíčovou evaluační aktivitou a to zejména na začátku 
implementační fáze, kdy dojde k rozšíření školení do regionů. Cílem je zajistit, aby školení 
realizovaná v regionech svou kvalitou odpovídala standardu nastavenému v rámci pilotáže. 
Pro monitorování školení budeme využívat následující nástroje: 
Zúčastněné pozorování 
Budou zajišťovat datoví specialisté. Ti z každé navštívené akce pořídí zápis shrnující průběh 
školení a práci organizátorů a lektorů. V úvodu implementační fáze budeme datovými specialisty 
pokrývat všechna školení. V pozdější fázi projektu pak zejména školení, kde přednášejí noví 
lektoři. 
Hodnotící dotazníky 
Hodnotící dotazníky vyplní účastníci vždy po každém školení. Hodnotit budou celkovou 
spokojenost se školením i jeho dílčími aspekty (novost informací, užitečnost, apod.). Dotazníky 
budou vyhodnocovány průběžně po každém školení. 
  



 

 

Focus Groups 
Diskuzní skupiny jsou plánovány především pro fázi pilotáže připravovaných programů, kde 
mohou nabídnout hlubší vhled a zpětnou vazbu k připravenému programu. V pozdějších fázích 
projektu je budeme využívat spíše ojediněle a pouze v odůvodněných případech. 

2.2 Měření dopadů realizovaných školení na cílové skupiny 

Účinnost realizovaných opatření budeme měřit pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky budou 
sbírány od účastníků online. Pouze v případě, že dotyční nebudou mít emailové adresy, bude 
využito papírových dotazníků. 
Harmonogram sběru dat 
Šetření je designováno tak, aby měřilo hodnotu postojů účastníků před absolvovaným školením a 
následně po jeho absolvování. Sběr dat bude probíhat ve třech vlnách: 
1. dotazník (pretest) – Rozeslání týden před konáním školení. 
2. dotazník (posttest 1) – Rozeslání týden po absolvování posledního školícího dne. 
3. dotazník (posttest 2) – Rozeslání 3 měsíce po absolvování posledního školícího dne. 
Sběr dat před i po školení (intervenci) nám pomůže změřit dopady vzdělávání. Dva posttesty pak 
umožní lépe sledovat efekt školení v čase. 
Postojové dotazníky 
Postojové dotazníky budou primárně sestávat z mezinárodních standardizovaných škál tak, aby 
byly zajištěny validní výsledky. Pro každou cílovou skupinu bude sestaven speciální dotazník, 
který bude obsahovat škály a další otázky relevantní pro danou skupinu. 
Typickými škálami použitými v dotazníku budou: 

Škála RIBS (Reported and Intended Behaviour Scale)  

Tato škála má otestované psychometrické vlastnosti a jejím cílem je postihnout diskriminační 
jednání na obecné populaci. Je definována čtyřmi oblastmi interakce s lidmi s duševním 
onemocněním. Těmito oblastmi jsou: sousedství, zaměstnání, přátelství a společné bydlení. 

Škála CAMI (Community Attitudes towards Mentally Ill) 
Standardizovaná škála CAMI se zaměřuje především na postoje k lidem s duševním 
onemocněním. Položky, které tato škála obsahuje, je možné řadit do čtyř oblastí. 
Těmito oblastmi jsou: autoritářství, benevolence, sociální restrikce a komunitní ideologie 
duševního zdraví. 
Škála MICA (Mental Illness: Clinicians’ Attitudes) 

Mezinárodní standardizovaná škála MICA byla vyvinuta Institute of Psychiatry, King’s College 
London a je využívána speciálně pro měření míry stigmatizujících postojů mezi zdravotnickým a 
pečujícím personálem (např. pracovníky v sociálních službách). 
Škála FES (Family Empowerment Scale) 

Škála reflektující různé oblasti a situace týkající se života rodin, jejichž člen má duševní 
onemocnění. Otázky zahrnují mnoho různých aktivit, které rodinní příslušníci mohou, nebo 
nemusí dělat. Obecně měří podporu, které se lidem s duševním onemocněním ze strany 
rodinných příslušníků dostává. 



 

 

 
Škála ISMI (Internalized Stigma of Mental Illness) 

Škála je designovaná na měření sebestigmatu lidí s duševním onemocněním. Otázky směřují 
především k tomu, nakolik dotyčný spatřuje bariéry mezi společností a sebou samotným. 

3. Vyhodnocování dat 

Data budou vyhodnocována jednak průběžně (týká se zejména hodnocení školení) tak i 
systematicky za delší časová období. 

3.1 Zúčastněné pozorování  

Ze zúčastněného pozorování budou existovat zápisy. Zápisy budou zaznamenávány podle 
polostandardizované šablony. 
Během několika dní po školení budou k dispozici specialistům. Ti na jejím základě mohou rozebrat 
realizovanou akci spolu s regionálními specialisty destigmatizace (organizátory školení) a lektory. 

3.2 Hodnotící dotazníky ze školení 

Hodnotící dotazníky budou po školení přepsány datovými specialisty do digitální podoby. 
Výsledky budou k dispozici specialistům Destigmatizace i celému týmu v souhrnné databázi 
obsahující všechna realizovaná školení. 

3.3 Focus Groups 

Diskuzní skupiny jsou plánovány zejména pro fázi pilotáže. Cílem je rozebrat školení s účastníky 
bezprostředně po jeho skončení. Moderovány budou vždy osobami, které se školení aktivně 
neúčastnily (v roli organizátora, lektora), nejčastěji půjde o datové specialisty. 
Výsledky z diskuzních skupin budou primárně k dispozici specialistům destigmatizace. 

3.4 Postojové dotazníky 

Výsledky z postojových dotazníků budou vyhodnocovány kvartálně tak, aby navazovaly na 
termíny průběžných zpráv z projektu. Sběr dat bude probíhat přes webovou stránku NUDZ forms, 
která slouží speciálně pro sběr online dotazníků. 

4. Personální zajištění 

4.1 Evaluátor 

Zodpovídá za design i celkový průběh procesu evaluace a reportování. Úzce spolupracuje 
s koordinátorem sběru dat a statistikem. 
 



 

 

4.2 Koordinátor sběru dat 

Zodpovídá za fyzickou realizaci sběru dat přímo na školeních (zúčastněné pozorování, hodnotící 
dotazníky, focus groups). Přímo úkoluje datové specialisty. U sběru postojových dotazníků 
spolupracuje se statistikem. 

4.3 Statistik 

Ve spolupráci s koordinátorem sběru dat nastavuje rozesílku postojových dotazníků. Zpracovává 
data z postojových a hodnotících dotazníků.  

4.4 Datoví specialisté 

Zajišťují sběr dat přímo na školení (hodnotící dotazníky, zúčastněné pozorování) a jejich 
následnou digitalizaci. 

 
  



 

 

5. Komunikace Reformy péče o duševní 
zdraví a destigmatizačních opatření 
V předcházejícím období byla vytvořena pro potřeby komunikace destigmatizačních aktivit a 
intervencí projektu Destigmatizace (v souladu s cíli Reformy péče o duševní zdraví) komunikační 
platforma Iniciativa NA ROVINU a její jednotný vizuální styl definovaný grafickým manuálem.  
V dalším období je potřeba finalizovat KOMUNIKAČNÍ STRATEGII této platformy.  
Účelem komunikační strategie není nalezení postupu, jak reagovat na jednotlivé komunikační 
příležitosti a výzvy a jak je přeměnit v komunikační aktivity. Účelem takové strategie bude pouze 
nastavení obecných modelů činnosti komunikačního týmu (subjektů komunikace), a to na základě 
definovaných cílů komunikace a vytvoření dostatečně pružných, ale efektivních nástrojů a kanálů 
komunikace. 
Tato strategie bude detailněji definovat:  

• Komunikační cíle  
• Subjekty a cílové skupiny komunikace  
• Komunikační kanály 
• Komunikační nástroje 
• Základní komunikační sdělení 

 
Na základě této Komunikační strategie je potřeba se v roce 2019 soustředit na samotné vytvoření 
funkčních komunikačních kanálů a nástrojů a jejich široké uplatnění. 

Vzhledem k tomu, že některé z výše zmíněných kapitol Komunikační strategie už byly definovány 
(případně vytvořeny) v minulém období a komunikace probíhala, je rovněž důležité zaměřit se na 
sledování dopadů KOMUNIKACE a hodnocení naplňování komunikačních cílů. K tomu je 
potřeba nastavit systém kvalitativních i kvantitativních kritérií a využívat užitečné nástroje.  
Jedním z takových nástrojů pro projekt Destigmatizace je MONITORING MÉDII, realizovaný 
externím dodavatelem formou aplikace MONITORA a vyhodnocovaný PR specialistou projektu. 
Pro co nejefektivnější využití tohoto nástroje je potřeba revidovat původní nastavení a zefektivnit 
využitelnost pro širší realizační tým. 

  



 

 

Další stěžejní aktivity pro snižování 
stigmatizace a diskriminace lidí s duševním 
onemocněním v ČR  
Týdny pro duševní zdraví 

Týdny pro duševní zdraví se během 29 let své existence staly největší multižánrovou osvětovou 
a destigmatizační kampaní o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České 
republice. Jejím zakladatelem je nezisková organizace Fokus v Praze (původně Sdružení Fokus), 
postupně se přidávaly další organizace v regionech celé ČR. V roce 2018 Fokus ČR uzavřel 
partnerství s Národním ústavem duševního zdraví a iniciativou NA ROVINU.  
Fokus ČR je významná platforma sdružující 10 neziskových organizací (Fokusů), které pomáhají 
lidem s duševním onemocněním napříč celou ČR. Národní ústav duševního zdraví je přední české 
vědecko-klinické centrum v oblasti výzkumu duševního zdraví, onemocnění a neurověd. 
Cílem Týdnů pro duševní zdraví je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, 
zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence duševních onemocnění i 
aktivity organizací působících v sociálně-zdravotní oblasti. 
Témata spojená s duševním zdravím a nemocí jsou v naší společnosti stále na okraji veřejného 
zájmu a jsou často tabuizována nebo zatížena mnoha mylnými představami a předsudky. Pro 
zlepšení postojů veřejnosti k této problematice je nutné o duševním zdraví a nemoci častěji hovořit 
v médiích i mezi sebou a také pořádat kulturní a společenské akce, které pomohou témata přinést 
do povědomí široké veřejnosti. Díky svému zaměření tak Týdny pro duševní zdraví přispívají ke 
zlepšení vnímání lidí s duševním onemocněním a jejich větší toleranci ve společnosti. 
 
V roce 2018 se pod záštitou Iniciativy Na rovinu podařilo zrealizovat rebrand značky TDZ, připravit 
nový grafický manuál a logomanuál, zprovoznit nové webové stránky a zapojit nové organizace. 
V rámci 29. ročníku TDZ  se zrealizovalo celkem 163 akcí ve 42 městech (Praha = 1 kus) a zapojilo 
se do nich 34 různých organizací z celé ČR.  
V letech 2019-22 plánujeme ve stejném partnerství zaštítit 30. jubilejní ročník (a další ročníky). 
Cílem je posilnit mediální ohlas kampaně, zapojit nové organizace a partnery jako jsou vznikající 
centra duševního zdraví, zkvalitnit a rozšířit informační kanály, kterými o akcích informujeme 
veřejnost, ale i jednotlivé cílové skupiny projektu Destigmatizace, tak aby kampaň TDZ 
podporovala destigmatizační úsilí jednotlivých vzdělávacích programů a modulů pro cílové 
skupiny.  

 
 



 

 

Systematická práce s médii 
 

StigmaWatch 
StigmaWatch tvoří síť dobrovolníků, kteří upozorňují na stigmatizující mediální výstupy. Na 
základě jejich upozornění správci StigmaWatch dále kontaktují autory takového výstupu a 
poskytují jim konstruktivní zpětnou vazbu a doporučení. StigmaWatch u nás vzniklo na základě 
příkladu dobré praxe z Austrálie. 
Neformálním členem sítě StigmaWatch se člověk stává, když upozorňovat na stigmatizující 
výstupy v médií. Pro tento účel jsme vytvořili na webových stránkách narovinu.net elektronický 
formulář obsahující návod a doporučení, jak je možné jej využívat.  Správce StigmaWatch na 
základě podnětů reaguje a s konkrétním doporučením kontaktuje dané médium a novináře. 
Součástí doporučení je upozorňování na destigmatizační materiál vytvořený speciálně pro 
novináře – Media guide. 
Plán pro rok 2019 je dále pracovat s neformální sítí Stigmawatch tak, aby jednotliví aktivní členové 
byli schopni na stigmatizující výstupy v médiích reagovat samostatně bez prostřednictví správce 
stigmawatch. Tím se posílí dopad těchto opatření na média. Docílíme toho poukazováním na 
dobrou praxi, sdílením a zveřejňováním mediálních výstupů, ve kterých došlo naší intervencí k 
žádaným změnám. Nejenom, že dosáhneme snížení stigmatizace lidí s duševním onemocněním 
prostřednictvím médií, posílíme tím také jejich sebevědomí a práva. 
Media guide 
Hlavním cílem elektronické příručky „media guide“ je poskytnout novinářům, redaktorům, 
editorům, reportérům, ale například i studentům materiál, který jasně a přehledně představí 
praktické tipy, jak citlivě a zodpovědně zpracovávat v médiích rozličná témata související s 
duševním zdravím. Součástí jsou také další důležité informace a statistiky, stejně jako odkazy na 
významné české i zahraniční projekty a iniciativy věnující se tématu stigmatizace.  
Prioritou pro rok 2019 bude realizace media guidu i v tištění podobě, jeho představení studentům 
Vysoké školy sociálních studií Fakulty žurnalistiky formou interaktivního workshopu, na kterém se 
studenti dozvědí nejenom základní fakty o duševním zdraví a stigmatizaci, ale si i prakticky 
vyzkouší jeho využití ve své budoucí profesi. Elektronická verze media guidu bude k dispozici na 
webových stránkách narovinu.net a aktivně zasílána novinářům v rámci systematické práce 
s médii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Podpora rozvoje sítě spřátelených novinářů 
Média mají značnou sílu formovat postoje a názory veřejnosti, a jsou v otázce Destigmatizace 
duševních onemocnění nezastupitelnými partnery. Je nesmírně důležité, aby se téma duševního 
zdraví neobjevovalo v médiích pouze v souvislosti s negativními událostmi, ale aby obraz, který 
publiku média nabízejí, byl nejen pravdivý, ale i vyvážený.  Zodpovědné a poučené zpracování 
totiž může příjemcům nabídnout objektivní vhled do pro ně mnohdy neznámé problematiky a díky 
tomu přispět i k většímu porozumění.  
Cílem v letech 2019-22 je proto aktivně pracovat se sítí spřátelených novinářů tak, aby dostávali 
odbornou podporu, objektivní informace z oblasti duševního zdraví, nejnovější poznatky 
z výzkumu i inspirativní odkazy na zahraniční zdroje.  
Možné formy rozvoje spolupráce:  

• Příprava relevantních infografik a zveřejňování odkazů na naše i zahraniční odborné a 
výzkumné studie 

• Spolupráce našich specialistů Destigmatizace a dalších odborníků z oblasti duševního 
zdraví v mediálních osvětových a destigmatizačních projektech (např. Nejsi sám 
/aktuálne.cz, Terapie/ČR – Radio Wave, atd.) 

• Šíření elektronické příručky mediaguide 
• Stigmawatch – upozorňování na stigmatizující mediální výstupy a nabídka vhodných 

alternativ 
• Realizace vzdělávacích workshopů pro studenty žurnalistiky (VŠSS – Fakulta žurnalistiky) 
• Spolupráce našich regionálních specialistů Destigmatizace s lokálními rádii, podpora při 

vytváření nových programů zaměřených na osvětu v oblasti duševního zdraví (vysílání 
pořadu na Radiu R/vytváření podcastů) 

• Motivování a podpora žurnalistů a novinářů s vlastní zkušeností s duševním 
onemocněním (Za zdmi, Studio 27) 

• Spolupráce při vytváření osvětových videospotů o duševním zdraví v celonárodních 
médiích 

• Aktivní účast odborníků na destigmatizaci a duševní zdraví v relacích a programech o 
duševním zdraví (ČR – Radio Wave – Diagnóza F) 

• Rozvoj spolupráce s lokálními médií prostřednictvím sítě regionálních specialistů 
destigmatizace 

Rozvoj sítě proškolených ambasadorů 

Ambasadoři jsou lidé, kteří projdou speciálním školením zaměřeným na sdílení svého osobního 
příběhu o duševním onemocnění a zotavení z něj na veřejnosti (viz výše). Tento koncept je přejatý 
od podobných programů fungujících v rámci zahraničních organizací zaměřených na 
destigmatizaci (Velká Británie: Time to change, See me; Dánsko: En af Os apod.). Výzkumy 
ukazují, že přímý kontakt s člověkem s duševním onemocněním je nejefektivnější formou 
destigmatizace a zmíněné organizace mají s podobným typem aktivit velký úspěch.  
Ambasadoři se budou účastnit moderovaných besed o duševním zdraví v kontaktu se všemi 
cílovými skupinami projektu, zároveň budou vystupovat samostatně, mohou zároveň figurovat 
jako lektoři modulů programu pro uživatele, zejména těch, které jsou zaměřené na vyprávění 
příběhu a zotavení.  



 

 

Pro tento program hledáme silně motivované lidi, kteří chtějí veřejně mluvit o své zkušenosti 
s nemocí, stigmatizaci a zotavení. Ambasadoři jsou klíčoví pro změnu myšlení o nemoci a 
zotavení a jejich hlavním poselstvím je šířit naději, že zotavení z duševního onemocnění je možné. 
Skrze svůj osobní příběh tak mohou měnit obraz o duševním onemocnění na veřejnosti i u dalších 
uživatelů služeb péče o duševní zdraví.  

Rozvoj festivalu Na hlavu 

Festival pořádá Národní ústav duševního zdraví, přední české vědecko-klinické centrum v oblasti 
výzkumu duševního zdraví a onemocnění a neurověd (www.nudz.cz) ve spolupráci s Iniciativou 
Na rovinu v Praze už 3. rok.  Festival Na hlavu si klade za cíl otevřít odborná témata úzce 
související s duševním zdravím, stigmatizace lidí s duševním onemocněním či výzkumem mysli a 
mozku široké veřejnosti. 
Prostřednictvím filmů doplněných přednáškami odborníků, semináři a dalším doprovodným 
programem festival přibližuje oblast psychologické a psychiatrické péče, stigmatizace a 
diskriminace lidí s duševním onemocněním, spánku, sexuality, umění, drog, virtuální reality a 
mnoha jiného. 3. ročník v lednu 2018 nabídnul celkem 18 programů pro dospělých i mládež, 
několik výstav a kampaní na podporu duševního zdraví, k dispozici návštěvníkům bylo množství 
osvětových a edukačních materiálů organizací poskytujících sociálně-zdravotní služby lidem s 
duševním onemocněním. 
Cílem pro 2019-22 je využít zkušenosti a destigmatizační potenciál festivalu, rozšířit jej do dalších 
regionů ČR a oslovit tak mnohem širší publikum.  
Jednotlivé fáze realizace destigmatizačního festivalu NA HLAVU:  

• Vytipovat vhodné regiony a místa tak, aby festival dokázal oslovit a nalákat, co největší 
počet lidí z CS projektu Destigmatizace (ideálně v místech vznikajících Center duševního 
zdraví, místech, kde jsou Psychiatrické nemocnice, poskytovatelé sociálně-zdravotní péče 
apod.) 

• Vytipovat vhodné partnery a neformální podporovatele za účelem mobilizace komunitních 
zdrojů (kulturní instituce, poskytovatelé sociálně-zdravotní péče, známé osobnosti, místní 
samosprávy apod.) 

• Naplánovat program tak, aby obsahoval některé z našich modulů určené pro CS komunity 
(ideálně jejich kombinaci) + další inspirativní program a film z oblasti duševního zdraví pro 
zvýšení atraktivity festivalu v daném regionů 

• Zabezpečit dostatečnou propagaci festivalu v médií, na sociálních sítích i veřejném 
prostoru v součinnosti s dalšími partnery 

• Zrealizovat festival 
• Zabezpečit post medializaci festivalu za účelem zvýšení destigmatizačního dopadu a 

motivace pro další regiony 
 
Příklad modelového příkladu festivalu Na hlavu v mimopražském regionu:  
2 denní festival obsahující:  
moduly z programu pro KOMUNITY: (beseda Moje jméno není diagnóza, film + beseda o reformě 
psychiatrické péče, přednáška Češi a jejich duševní zdraví) 
1 film z oblasti duševního zdraví 

http://www.nudz.cz/


 

 

Doplňkový program sestavený z doplňkových modulů pro KOMUNITY (destigmatizační 
houpačka, výstava pravd a mýtů o duševním zdraví Recykliteratura, propagační letáčky a plakáty 
o iniciativě Na rovinu a duševním zdraví, interaktivní kvíz apod. 
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