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Informace pro účastníky projektu Destigmatizace lidí s duševním 

onemocněním v ČR 

 
 

Informovaný souhlas 

Děkujeme za zvážení Vaší účasti v tomto projektu. Součástí projektu jsou aktivity, které 
vyžadují sběr osobních a citlivých údajů. Organizátoři projektu jsou povinni Vám vysvětlit účel, 
za kterým od Vás získávají osobní a citlivé údaje, dříve, než se rozhodnete pro svou případnou 
účast. Máte-li jakýkoliv dotaz, který vyvstal s tím, kdo Vám projekt vysvětloval, obraťte se 
prosím na řešitele projektu před tím, než se rozhodnete (ne)zúčastnit. Kopie Vašeho souhlasu 
Vám bude dána, abyste si ji mohl/a ponechat a kdykoli se k ní znovu vrátit 

Souhlas s Vaší účastí v aktivitách projektu obnáší následující body: 

• Rozumím tomu, že důvěrnost a anonymita bude zachována a že mě nebude možné 

identifikovat na základě žádného publikovaného materiálu. Data budou zpracována a uchována 

u realizátorů projektu a Etické komise v NUDZ, u poskytovatele dotace MPSV a u externího 

evaluátora Ernst & Young.  

• Rozumím tomu, že informace, které poskytuji pro účely projektu (evaluace, analýza potřeb, 

podpora vize NA ROVINU), budou zpracovány a zahrnuty v připravované brožuře o duševním 

zdraví, do článků v odborných recenzovaných časopisech, v prezentacích na konferencích a 

seminářích, sociálních sítích spravovaných projektovým týmem Destigmatizace a webových 

stránkách projektu, v metodických materiálech, v průběžných evaluačních zprávách a 

závěrečné evaluační zprávě. 

• Rozumím tomu, že pokud se kdykoli v průběhu dotazování rozhodnu, že si již dále nepřeji svoji 

účast v projektu, mohu na to upozornit členy realizačního týmu projektu a okamžitě svoji účast 

bez udání důvodu odvolat. Dále rozumím tomu, že do dvou měsíců od sběru dat mohu 

stáhnout poskytnuté informace. 

• Souhlasím se zpracováním svých osobních informací ve výše uvedeném rozsahu. 

• Rozumím tomu, že tato data jsou sbírána za následujícími účely projektu: 

o monitoring projektu,  

o vykazování počtu podpořených osob v projektu,  

o vykazování cílových skupin projektu,  

o evaluace klíčových aktivit projektu,  



o informování o aktivitách projektu Destigmatizace, 

o analýza potřeb cílových skupin, 

o sběr příběhů lidí s duševním onemocněním a jejich zveřejnění ve formě brožury na webu 

a v tištěné podobě 

o vytvoření konzultačního panelu uživatelů psychiatrické péče.  

• Jsem srozuměn s tím, že s těmito informacemi bude nakládáno v souladu se zákonem o 

ochraně osobních údajů. S osobními údaji bude nakládáno v souladu se Zákonem č.101/2000 

Sb. o ochraně osobních údajů. 

Následující body obsahují volitelné možnosti. Pokud s nimi souhlasíte, prosíme, zaškrtněte 
políčko vpravo. 

• Mám zájem obdržet kopie odborných materiálů, které vzniknou na základě studie. 

• Souhlasím s tím, aby mě řešitelé této studie kontaktovali v budoucnu, pokud mě budou chtít 

přizvat k další spolupráci podobného charakteru. V případě, že nesouhlasíte, neznamená to, že 

se nemůžete účastnit této studie. 

• Souhlasím se zasíláním informačních materiálů o iniciativě Na rovinu na svou emailovou 

adresu.  

 
Prohlášení účastníka studie: 
 

Svým podpisem stvrzuji souhlas s výše uvedenými body.  

Přečetl jsem Informace o projektu a/nebo projekt mi byl vysvětlen tak, že rozumím tomu, 
co účast v projektu obnáší, a souhlasím se svou účastí v připravované brožuře o duševním 
zdraví.  

Obdržel jsem vlastní výtisk Informovaného souhlasu. 
 
 
Jméno a příjmení: 
Podpis:    Datum: 
 
 
 

Prohlášení tazatele/výzkumníka: 

Potvrzuji, že jsem respondentovi pečlivě vysvětlil charakter projektu a požadavky spojené s 
účastí participanta v připravované brožuře o duševním zdraví.  

 

 

Jméno a příjmení: 

Podpis:                              Datum: 

 

 


