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Určeno pro jednání správní rady Koordinačního a informačního střediska pro osoby 
se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. jako v pořadí 6. Výroční zprávy, a to za rok 2014. 

V roce 2014  KIS,o.p.s  realizovalo dva významé projekty v rámci Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost a z Operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost.  
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Červen 2015                                                                 Marie Madejová 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
V roce 2014 realizovala KIS,o.p.s. dva projekty- „Nejsme chudinky, jsme hrdinky“ a 

„Další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v Plzeňském kraji“. Na podzim 
r.2014 byla podaná žádost o projekt v rámci Operačního programu Praha –Adaptabilita pod 
názvem“ Pečuji a pracuji v Praze“. KIS,o.p.s. Společnost se  přihlásila ve spolupráci 
s Evropskou rozvojovou agenturou  i do několika mezinárodních projektů. Naplňováno bylo i 
členství  ve  Výboru pro slaďování pracovního, soukromého a rodinného života MPSV ČR. 
V roce 2014 nedošlo ke změnám, které by znamenaly změnu zakládací listiny. I nadále je 
hlavním předmětem činnosti informovování  v oblasti dalšího začleňování osob se 
zdravotním postižením s využitím osvětové, informační a publikační činnosti i formou 
organizování různých seminářů, workshopů .Velmi dobře se společnosti daří zpracovávat a 
posléze uplatňovat různé iniciativy k dalšímu zkvalitňování života osob se zdravotním 
postižením. V rámci různých aktivit je realizovaná poradenská činnost. Průběžně jsou 
sledované informace a data v sociální oblasti. V rámci těchto hlavních směrů  se orientuje 
činnost především na problematiku postavení znevýhodněných osob a jejich sociální 
vyloučení nebo ohrožených sociálním vyloučením. Speciálně se dlouhodobě věnuje 
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společnost problematice pečujících osob, které pečující osobu se zdravotním postižením 
v rodině. 

Dlouhodobým  místem administrace , resp. kontaktním místem  je budova na adrese 
Karlínské nám.12/59, Praha 8-Karlín. 
 Nezměnila se ani organizační struktura organizace. 
 
 

                                                              JUDr. Marie Madejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Nejsme chudinky, jsme hrdinky!“(OP LZZ)-CZ.1.04/3.4.04/88.00315 
(1.11.2012 – 31.10.2014) 

Projektovým týmem i samotnou CS byl hodnocen projekt jako úspěšný.K zásadním 
úspěchům projektu patří získání a udržení cílové skupiny, kterou byly pečující osoby. Díky 
využití různých prvků motivace a aktivizace CS a její důvěra k osobám projektového týmu 
došlo k tomu, že CS předpokládá další spolupráci s příjemcem a průběžně nabízí pomoc. 

Projektem nastavené a naplněné indikátory a klíčové aktivity byly záležitostí administrativní, 
organizační a technickou, i když velmi náročnou. Zásadním výstupem a poznatkem projektu 
bylo poznání o reálném postavení CS ve společnosti nebo v rodině - jde totiž o to, že 
většinou je hlavní pečující osobou žena. S přihlédnutím k tomu je třeba mít na zřeteli to, že 
ženy vykonávají péči bez ohledu na věk či vzdělání a to negativně ovlivňuje jejich vstup na 
trh práce.  

Vzhledem ke zjištěným problémům cílové skupiny byla oslovena ministryně MPSV ČR s tím, 
že jí byl předán základní výstup kvalitativního šetření, který se v rámci projektu uskutečnil. 
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Současně byla příjemcem požádána o to, aby se CS věnovala větší pozornost. Na základě 
dosažených výstupů a znalostí byl zástupce příjemce jmenován ministrem pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu členem Výboru pro sladění pracovního, soukromého a 
rodinného života. Příjemce se stal členem Platformy proti vícenásobné diskriminaci a podílel 
se na zpracování „stínové zprávy“, která bude zveřejněna v roce 2015. 

Projektový tým se domnívá, že v současné době je problematice CS věnována poměrně 
velká pozornost, dostupná je řada vědeckých studií či výzkumů. KIS,o.p.s. ve spolupráci 
s partnery projektu řešil a řeší další možnosti zlepšení socioekonomické situace pečujících 
osob a jejich rodin, zvláště důležitý je tento postoj v etapě transformace sociálních služeb.  

Naplňování KA 

Klíčové aktivity projektu byly naplněny, včetně nepodstatných změn, které znamenaly další 
obohacení projektu- tyto navýšené aktivity byly realizovány jako podpora další motivace CS 
a vedly k prohloubení znalostí o CS. Znalosti a zkušenosti z práce s touto „neznámou „ CS 
přinesly poznatky, které odhalily řadu vážných problémů, jejichž řešení znamená zásah do 
sociálního systému v ČR (znamenají novelu Zákona o sociálních službách, novelu právních 
předpisů o sociálním a zdravotním pojištění, novelu Zákoníku práce a dalších právních 
předpisů). 

Pokud jde o tématickou síť lze její působení charakterizovat jako diskusní blok. Do tématické 
sítě se přihlásilo celkem 20 zástupců různých subjektů ze Středočeského kraje. Z původně 
plánovaných coworkingových center – Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, 
Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník byla projektem realizována centra v Benešově, 
v Berouně byla realizována 2, v oblasti Kladenska byla realizována 3 centra - Kladno, 
Unhošť, Praha – západ, v Kolíně, Rakovníku, Příbrami, Praze – východ a v Poděbradech. 
K těmto změnám došlo vzhledem k vážným personálním a finančním problémům. Svazu 
tělesně postižených. Úroveň činnosti těchto center závisela na regionálních pracovnících a 
aktivitě samotné CS.  

Na základě zkušeností budou v místě coworkingových center realizována v rámci 
udržitelnosti poradenská místa a coworkingová centra nebo jejich obdoba podle místních 
podmínek. 

Z hlediska organizační a obsahové náročnosti byly nejnáročnější klíčové aktivity, které 
znamenaly seznámení aktérů projektu a dalších subjektů (státní správa, samospráva, 
neziskové organizace…) s problematikou pečujících osob- z tohoto pohledu se jednalo o 
klíčovou aktivitu 02, 08 a 09. Druhou podceňovanou oblastí, podle názoru PT, byla situace 
CS, zvláště psychická náročnost vedení této komunity. I přes dobrou motivaci a průběžnou 
pozornost se nedaly podchytit psychické propady CS. Příjemce předpokládá, že v rámci 
udržitelnost bude s CS i nadále v kontaktu. CS sama intenzivně udržuje kontakty s 
příjemcem a obrací se na něj s nejrůznějšími dotazy (nejčastější dotazy se týkají novelizace 
právních předpisů, možnosti lepší komunikace v regionech se státní správou atd.) 

Projekt byl realizován prostřednictvím devíti klíčových aktivit: 

Řízení projektu (výstupy: sestavený realizační tým, pracovní smlouvy a náplně práce - 
kompetence a povinnosti jednotlivých členů realizačního týmu, uzavřené partnerské 
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smlouvy, podrobný harmonogram aktivit s nastavenými cíli, vytvořený systém vnitřní 
kontroly, monitoringu a evaluace, harmonogram služeb pro návštěvnice co-workingového 
centra, vytvoření plánu komunikační kampaně, vypsaná výběrové řízení, zahajovací a 
průběžné monitorovací zprávy).  
Výstupy KA byly splněny. 
 
Založení tematické sítě (výstupy: založení tematické sítě podporující zahájení podnikání 
pečujících osob a sladění rodinného a pracovního života, jmenný seznam účastníků 
tematické sítě a subjektů, které členové tematické skupiny reprezentují, zápisy ze setkání, 
souhrnná závěrečná zpráva o výsledcích tematické skupiny, doporučení). Do tématické sítě 
se zapojilo 20 osob. Po dobu realizace projektu se uskutečnilo 8 setkání tématické sítě. 
Nutno poznamenat, že tematická síť znamenala pro realizaci projektu vysoký přínos. Zvláště 
je třeba zdůraznit požadavek na průběžnou motivaci CS zorganizováním původně 
neplánovaných aktivit a pak zahájení veřejné diskuze na téma problematika péče v rodině a 
v pobytových zařízeních. Tato diskuze zaznamenala v posledním období realizace projektu 
velký rozruch. Velkým přínosem k obhajobě práv pečujících osob a pečující rodin byl partner 
projektu Národní rada osob se zdravotním postižením. 
Výstupy KA byly splněny. 
 
Vzdělávací program na podporu podnikání (výstupy: prezenční listiny, certifikáty o 
absolvování, evaluační dotazníky, pracovní verze podnikatelského plánu).  
Kurz Základy podnikání byl realizován na základě poptávkového řízení. I při realizaci této KA 
musel vzít PT a lektoři v potaz charakter CS, tj. každá aktivita projektu byla o pečujících 
osobách a jejich příbězích, event. jak se jejich životní příběhy rozvíjely dál. 
Při závěrečných zkouškách splnilo požadavky 41 účastníků CS, kteří obdrželi osvědčení o 
absolvování kurzu. 
Výstupy KA byly splněny. 
 
Vytvoření co-workingových center a jejich provoz (výstupy: zřízeno 11 co-workingových 
center). Celkem bylo založeno 11 coworkingových center: Benešov, Beroun, Berounsko, 
Kladno, Unhošť, Praha-západ, Kolín, Rakovník, Příbram, Poděbrady, Praha-východ. Činnost 
1 centra byla v důsledku vážného onemocnění pozastavena s tím, že PT předběžně 
plánovali jeho rozjezd. K tomu, i přes snahu PT a regionálního pracovníka, nedošlo. 
Výstupy KA byly splněny 
 
Rekvalifikace (výstupy: prezenční listiny z kurzů, certifikáty o ukončení kurzu, popř. 
závěrečná práce, bude-li podmínkou kurzu).  
Rekvalifikačních kurzů se zúčastnilo 6 osob CS. V této fázi projektu začaly postupně CS 
„docházet“ síly“. U několika účastníků projektu došlo ke zhoršení zdravotního stavu 
opečovávané osoby nebo účastníků samotných, v několika případech došlo k vážným 
rodinným krizím. 
Výstupy KA byly naplněny 
 
Poradenský a podpůrný program na podporu podnikání a manuál (výstupy: prezenční listiny 
z návštěv centra, z odborných konzultací a workshopů, záznamy o provedených 
konzultacích, foto a video dokumentace z prezentací účastnic projektu). Vzhledem k časové 
a obsahové  náročnosti začal program až v lednu2014  a to na základě harmonogramu 
zpracovaném PT a regionálními pracovníky. Nutno poznamenat, že i tento program sehrál 
kromě vzdělávacího cíle i výraznou roli při další motivaci CS. Certifikát obdrželo celkem 39 
osob CS. 
Výstupy KA byly naplněny.  
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Vytvoření pracovních míst. Celkem bylo vytvořeno 39 pracovních míst. Hlavní obsahovou 
náplní byla pomoc CS partnerským organizacím (administrativní činnost, organizace akcí 
atd.) 
Výstupy KA byly naplněny.  
 
Šíření výstupů a osvěta (výstupy: Vzorový manuál pro pečující osoby začínající podnikání a 
provoz co-workingového centra, náklad 500 ks, dokument 30-40 min, spot 30-40 vteřin, 
mediální plán a zpráva o jeho naplňování).  
Do KA byly zařazeny další činnosti a i tyto činnosti byly splněny. 
KA byla naplněna 
 

  

V průběhu projektu byl zpracován kvalitativní výzkum na základě rozhovorů s účastníky 
projektu. Tento výzkum odpověděl na stěžejní problémy pečujících osob. 

Na základě dotazníkového šetření byla provedena aktuální sonda u partnerů projektu. 
Tomuto dotazování předcházela i prezentace některých partnerů na setkání TS a i zde 
zástupci potvrzovali, že se problematice pečujících sob nevěnují a nevěnují se ani 
problematice rovného postavení žen a mužů. Velkou úlohu sehrála v průběhu projektu 
expertka na rovné příležitosti Mgr. R. Dudová. 

Na začátku projektu bylo v souladu s aktivitami projektu stanoveno relevantní téma projektu. 
Tato informace byla publikovaná v časopise Mosty č. O1/2013 pod názvem “Kombinace 
práce a péče u osob pečujících o zdravotně postiženého člena rodiny“. 
V průběhu II. - IV. 2013 čtvrtletí proběhlo mapování situace neformálních pečujících, kteří 
jsou účastníky projektu. Na základě toho byla zpracovaná také závěrečná zpráva. 
V souvislosti s připomínkami ze strany partnerů a účastnic projektu byla tato zpráva 
doplněna o další postřehy, náměty a připomínky aktérů projektu. 
Na základě zjištěných poznatků pí R. Dudová přednesla přednášku na setkání tématické sítě 
dne 5. 9. 2013. Dále seznámila účastníky projektu se zjištěnými výstupy dne 29.10.; 30.10. a 
31.10. na semináři na téma „ Rovné příležitosti…“.Na téma pečujících osob vystoupila i na 
konferenci „ Problémy rodinné péče o osoby se zdravotním postižením“.  
Dále na místě přednesla hlavní závěry, které byly v rámci mapování problematiky zjištěny.  
Expertka na rovné příležitosti byla od počátku aktivit projektu přítomna a průběžně s CS 
komunikovala. Na základě jejich odborných znalostí se stala členkou tzv. důchodové komise 
při vládě ČR, kde kromě jiného chce obhajovat i práva pečujících osob. 

S přihlédnutím k složitosti postavení pečujících osob, zejména matek, které pečují o 
zdravotně postižené děti, byly zpracovaná evaluační studie. 

 

Při naplňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce prostřednictvím podnikání u 
pečujících osob o osobu blízkou bylo zjištěno, definováním relevantního tématu projektu, 
kvalitativním sociologickým šetřením a evaluační studií, že v devíti případech z deseti 
hovoříme o ženách. Ženy nesou největší břemeno přímé péče a právě ony v budoucnu pocítí 
skutečnost, že dlouhá léta “nepřispívaly“ do systému důchodového pojištění“. Ženy přebírají 
(někdy dobrovolně, někdy jsou společenskými podmínkami nuceny) roli pečující osoby.  Na 
základě znalostí situace pečujících osob a studií v této oblasti lze konstatovat, že v ČR není 
masivnější příklad genderově nevyváženého postavení příslušníků jednoho pohlaví, než je 
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dlouhodobá domácí péče. Dle našich zjištění jde navíc o finančně méně náročnou péči než 
je péče institucionální. 

Realizací komplexu vzdělávacích aktivit-aktivizačně motivačního kurzu (účast 55 osob), 
kurzu základy podnikán (účast 41 osob) rekvalifikačních kurzů (účast 6 osob), poradenského 
a podpůrného programu na podporu podnikání (účast 39 osob), semináře na téma rovné 
příležitosti žen a mužů, slaďování pracovního a rodinného života (účast 50 osob) bylo 
dosaženo maximální motivace a aktivizace CS. Zásadní roli přitom sehrály aktivizačně 
motivační kurzy, kdy PT trval na tom, že zájemci z řad CS musí tuto aktivitu absolvovat, jako 
podmínku vstupu do projektu. Navíc se podařilo získat lektory, kteří splňovali vysoké 
odborné i lidské požadavky, které PT pro CS požadoval. 

V rámci partnerství bylo smluvně podpořeno i místní partnerství- smlouvy byly uzavřeny 
s těmito partnery - Krajskou organizací Svazu tělesně postižených ČR, Krajskou organizací 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých, Domovem Ráček z Rakovníku, Krajskou 
hospodářskou komorou Střední Čechy, Klubem DEMKA, prostřednictvím  NRZP ČR byly 
navázány kontakty se subjekty, které jsou součástí organizační struktury NRZP ČR ve 
Středočeském kraji. Dále byly podepsány partnerské smlouvy s podnikatelskými subjekty 
PRO ALFA, s.r.o. a  GoodCom, s.r.o. 

Při realizaci projektu v regionech došlo k několika neočekávaným problémům. Zejména se to 
týkalo regionálních orgánů a organizací KO STP a KO SNN. Obě organizace jsou 
tzv.“přestárlé“ a navíc se dlouhodobě potýkají s finančními problémy. Z těchto důvodů byla 
coworkingová centra realizována se subjekty, které se o problematiku pečujících osob 
dlouhodobě zajímají a současně spolupracují s KO STP i KO SNN. 

Dále se příjemce snažil zapojit do projektu místní zaměstnavatelské subjekty a to i jejich 
osvětou. Za členy tématické sítě získal celkem 5 zástupců podnikatelských subjektů. 

V této oblasti, a to se týká i Krajské hospodářské komory Střední Čechy, je situace taková, 
že problémy pečujících osob i osob se zdravotním postižením a problémy 
zaměstnavatelských subjektů jsou si velice vzdálené. U některých zaměstnavatelů se v době 
realizace projektu projevily vážné finanční problémy a míra jejich zájmu o aktivity projektu se 
výrazně snížila. 

KIS,o.p.s. se domnívá, že by měly být cíleně oslovovány zaměstnavatelé a reálně 
seznámeni s problematikou CS. 

Základní problémovou oblastí bylo získání dostatečného počtu účastníků projektu a posléze 
dostatečného počtu členů tématické sítě. Získání CS a její udržení v projektu se podařilo 
průběžnou motivací a aktivizací všech účastníků projketu. Základem získání CS byla 
požadavek PT na tom, aby se zapojená CS zúčastnila celého programu motivačně 
aktivizačních kurzů. Nutno poznamenat, že problémové bylo i získávání CS do všech 
vzdělávacích aktivit. Vzhledem k 2letému trvání projektu, byla tato doba pro CS příliš dlouhá 
a i obsahově náročná. CS vždy vyžadovala dostatečný prostor pro prezentaci vlastní ho 
životního osudu, což způsobovalo v některých fázích projektu zpomalení některých aktivit. U 
členů TS došlo k tomu, že se 20 zástupců různých subjektů do projektu přihlásilo, ale někteří 
se aktivně do činnosti nezapojili, zejména se to týkalo podnikatelských subjektů, které se 
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potýkaly s finančními problémy. Největší zájem o činnost TS projevili partneři projektu a 
regionální pracovníci, zástupci Středočeského KÚ. 

V souladu s textem projektu bylo v úvodu stanoveno, resp. definováno relevantní téma 
projektu. Na základě dostupných studií a na základě znalosti CS projektu „Nejsme chudinky, 
jsme hrdinky“ bylo konstatováno, že se doposud nikdo nezabýval cílovou skupinou 
pečujících osob, která byla v projektu složena z pečujících osob=matek zdravotně 
postižených dětí. Tento poznatek byl zpracován expertkou na rovné příležitosti a publikován 
v časopise Mosty (Mosty č.01/2013). 

Na začátku projektu byl zpracován mediální plán a konkretizován byl publikačním plánem 
projektu. Byl vypracován a vytištěn vzorový manuál pod názvem “Praktický průvodce 
podnikáním pro pečující o osobu blízkou“. Nad rámce původně schválených materiálů byly 
dále zpracovány dokumenty: leporelo „10 kroků, jak nezůstat chudinkou, 10 kroků jak se stát 
hrdinkou“ a brožura dobré praxe“ Jak na to, jde to“. Na posledních dvou dokumentech 
spolupracovaly i zástupci CS- tento prvek se velmi osvědčil a znamenal další motivaci CS. 
Distribuce proběhla v rámci projektu- na jednání tématické sítě, v coworkingových centrech a 
na jednání závěrečné konference. O dokumenty byl mimořádný zájem i z toho důvodu, že se 
CS podílela na jejich obsahu. V rámci udržitelnosti byly předávány dokumenty na jednáních, 
která byla plánována ještě v době realizace projektu. Vzhledem k aktuálnosti řešené 
problematiky předpokládáme, že v rámci udržitelnosti projektu budou zástupci příjemce 
nadále působit jako konzultanti a lektoři při různých příležitostech. 

V návaznosti na  problémy pečujících osob a jejich rodin byla problematika široce 
prezentovaná v časopise Mosty, a to z důvodu výše nákladů tohoto časopisu a z důvodu 
vysoké prestiže tohoto media. V závěru realizace projektu zástupce NRZP ČR Mgr. V. Krása 
příjemce a další partnery projektu k zahájení diskuse, která by se problematice pečujících 
osob věnovala šířeji.  

Mosty-č.01/2013 
“Kombinace práce a péče u osob pečujících o zdravotně postiženého člena rodiny“ jako 
definování relevantního tématu projektu. 
 
Mosty č. 04/2013 
Co jsou to“ co-workingová centra?“ 
Mosty č.02/2014 
„Nejsme chudinky, jsme hrdinky“. Jednalo se o výstupy sociologické sondy mezi účastnicemi 
projektu 
 
Mosty č.04/2014 
“Neformální péče a sociální služby“ Článek vznikl jako příspěvek k diskusi na téma 
kombinace  rodinné péče a pobyt v pobytových zařízeních. 
 
Na problémy pečujících osob byla v dubnu 2014 upozorněna ministryně MPSV ČR 
Marksová. Vzhledem k situaci CS převzalo MPSV ČR záštitu nad konání závěrečné 
konference. Ministryně Marksová doporučila příjemci, aby prezentoval problematiku 
pečujících osob na jednání Výboru pro slaďování…. 
Hlavní prezentace na jednání Výboru pro slaďování pracovního, soukromého a rodinného 
života se uskutečnila dne 13. 8. 2014. Na základě dosažených odborných výstupů byla 
statutární zástupkyně příjemce jmenována ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a 
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legislativu členkou výše zmiňovaného Výboru. Projektová manažerka se podílela i na dalších 
dokumentech, které Výbor projednával. 
Projektová manažerka a expertka pro rovné příležitosti prezentovaly projekt a jeho výstupy 
na  jednání odborného semináře“ Možnosti dlouhodobé a přímé péče-pozice ČR v Evropské 
unii“ dne 13. 8. Organizátorem semináře byl příjemce vyzván k účasti na zahraničních 
aktivitách, které se týkají dětí a mladých lidí do 18-ti let se zdravotním znevýhodněním a 
jejich rodin. 

K prezentaci projektu byly využity webové portály příjemce www.kisinfo.cz, webový portál 
partnera projektu NRZP ČR www.nrzp.cz a webový portál www.praceprozp.cz. V těchto 
médiích byly prezentovány především výstupy projektu z důvodu velkého zájmu o ně. 

Při příležitosti konání konference „ Problémy rodinné péče o osoby se zdravotním 
postižením“ se dne 30. 9. 2014 konala tisková konference. Na konferenci prezentoval 
zásadní problémy pečujících osob předseda NRZP ČR V. Krása, místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu ČS M-Horská a projektová manažerka M. Madejová. Negativem této tiskové 
konference bylo malé zastoupení novinářů. 

Velmi pozitivně byla CS i veřejností přijat natočený dokument a spot, které byly odvysílány 
v ČT- 2.1. a  6.1. 2014. Projekt a problémy CS byly přestaveny v pořadu ČT „Sama doma“ 
v závěru r. 2013. 

V rádiu “Sázava“ se uskutečnil rozhovor s projektovou manažerkou projektu a expertkou na 
rovné příležitosti. Během rozhovoru  byli posluchači seznámení s hlavním cílem projektu. 
expertka na rovné  příležitosti hovořila o tom, že v současné době 9 z 10 pečujících osob 
jsou ženy a jejich vstup na trh práce je téměř nemožný. 

V době realizace projektu byl příjemce osloven, aby zpracoval podklad do tzv. stínové zprávy 
zpracovávané Platformou proti vícenásobné diskriminaci. Tato publikace bude vydaná na 
počátku  
r. 2015. 

Součástí mediálního plánu byl i rozbor některých mediálních prostředků. Na základě 
praktických zkušeností se jako nejúčinnější projevilo publikování zkušeností a znalostí o CS 
v časopise Mosty. Cílové skupině se jako nejúčinnější jevilo mluvené slovo např. na 
závěrečné konferenci, která se uskutečnila 30. 9.2014 a webové stránky příjemce 
www.kisinfo.cz. Příjemce oslovil regionální sdělovací prostředky. V tomto směru nebyly 
snahy příliš úspěšné např. u regionálních televizí šlo především o finanční požadavky, které 
tyto televize požadovaly.  Vysoké finanční prostředky vyžaduje většina dalších forem 
medializace - televize, časopisy, městský mobiliář, výkladní skříně, reklama na sportovištích 
atd. 

V souvislosti s hodnocením mediálního plánu a publikačního plánu lze konstatovat, že hlavní 
cíle byly naplněny. Přesto se příjemce domnívá, že problematika CS je natolik závažná, že 
bylo vhodné věnovat se jí komplexněji a dlouhodobě a to ve vazbě na tzv. transformaci 
sociálních služeb. 

Udržitelnost projektu 

http://www.kisinfo.cz/
http://www.nrzp.cz/
http://www.praceprozp.cz/
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Vzorový manuál pro rozvoj podnikání pro cílovou skupinu pečující osoby pod názvem 
“Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou“ byl distribuován na závěrečné 
konferenci a postupně je předáván do dalších organizací, které přicházejí do kontaktu s 
pečujícími osobami, tzn. jednotlivým svazům tělesně postižených ve Středočeském kraji. 
Manuál byl předán zájemcům na konferenci dne 6.11. v Pardubicích. Dále bude předáván 
dalším zájemcům jako např. mateřským centrům a poradnám partnera NRZP ČR, které jsou 
rozmístěné po celé ČR. 

Manuál byl také umístěný na webových stránkách partnera NRZP ČR - 
www.praceprozp.cz.dále na webových stránkách www.nrzp.cz. A na webových stránkách 
příjemce. Příjemce je přípraven, v případě zájmu, poskytovat i po ukončení projektu 
poradenství, jak provozovat co-workingové centrum a to pro organizace, které přicházejí do 
kontaktu s pečujícími osobami. Model co-workingového centra a manuál je využitelný i pro 
další minoritní skupiny např. osoby se zdravotním postižením nebo osoby 50+ a další a 
příjemce a partneři projektu předávají výše uvedený manuál při různých příležitostech- 
semináře, schůze atd. V této činnosti průběžně pokračují. 

Prostory, které byly v rámci předloženého projektu využívány jako coworkingová centra, 
budou nadále k dispozici pečujícím osobám z příslušného regionu - jedná se o tyto regiony: 
Beroun, Brandýs n. Labem, Rakovník, Unhošť, Příbram, Poděbrady, Kolín a Kladno. 
Následné poradenské služby vztahující se k podnikání pro účastníky/účastnice projektu 
budou zpoplatněny dle podmínek v regionech a v souladu s vnitřními směrnicemi organizací, 
které toto poradenství budou zajišťovat. Pečující osoby se vzájemně scházejí a podporují a 
už v době realizace projektu si účastnice projektu radily navzájem a i dalším osobám v 
obdobné situaci. PT spíše očekává, že upřednostněny budou neformální rady v rámci CS 
jako takové. 

Příjemce připravuje podklady do evaluační zprávy, kterou zpracuje ve III. čtvrtletí 2015. 
Příjemce předběžně oslovil NRZP ČR se žádostí o otištění v časopise Mosty. 

Natočený dokument o životech pečujících osob předal příjemce zájemcům k odvysílání  - 
např. jako doprovodný program při aktivitách nevládních organizací, které sdružují osoby se 
zdravotním postižením nebo na různá další setkání a jednání/dne 6. 11. 2014 v Pardubicích, 
dne 20. 11. 2014 v rámci programu kulatého stolu/ byl tento dokument již odvysílán. 

Příjemce zpracoval předběžný harmonogram aktivit, které přispějí k udržitelnosti projektu a 
jeho výstupů. 

Projekt byl ukončen k 31.10.2014 . Závěrečná zpráva projektu byla předána dne 
30.12.2014 

 
 
„Další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v Plzeňském kraji“(OPVK)-

CZ.1.07/3.2.02/04.0030  
(1.3.2013 – 30.6.2015) 

  
Hlavním cílem projektu „Další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků“ bylo 
prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji v oblasti celoživotního vzdělávání 
nelékařských zdravotnických pracovníků (dále jen NZP) a zvýšení dostupnosti tohoto dalšího 
vzdělávání v regionu.  

http://www.praceprozp.cz.d�le/
http://www.nrzp.cz/
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NZP k efektivnímu výkonu své práce potřebují odborné i obecné kompetence. V projektu 
byly vytvořeny vzdělávací moduly rozvíjející právě zmíněné obecné kompetence potřebné 
pro výkon práce ve zdravotnictví. Tyto kompetence jednak zvýší konkurenceschopnost 
jedinců, efektivitu jejich práce a také napomohou jako prevence syndromu vyhoření, což je 
častá příčina odchodu NZP ze zdravotnictví.  
Byla zvolena e-learningová forma výuky umožňující studium z domova v čase dle osobní 
potřeby a tempem dle potřeb uživatele.  
V projektu bylo vytvořeno 7 e-learningových vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání 
NZP v oblasti obecných kompetencí. Vzdělávací moduly (e-kurzy) byly vytvářeny ve 
spolupráci zkušených odborníků na měkké dovednosti a odborného poradce znalého 
problematiky výkonu povolání nelékařských zdravotních pracovníků a, specifik profesí NZP a 
jejich potřeb. Vzdělávací modul Úspěšná komunikace a řešení konfliktů v pomáhajících 
profesích   
Vzdělávací modul je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností potřebných pro úspěšnou 
komunikaci s klienty. Účastníci se seznámí se základními komunikačními dovednostmi a 
technikami, které vedou k budování uživatelovi důvěry a jeho pozitivního zážitku. Naučí se 
také vhodně ovlivňovat charakter spuštěných interakcí. Zároveň tím zvládnou komunikaci ve 
všech hlavních oblastech činnosti nelékařského zdravotnického personálu. Naučí se 
dovednosti nevytvářet konfliktní situace, možným konfliktům předcházet a vzniklé řešit. Tím 
budou podporovat žádoucí vztahy na pracovišti a bude tak docházet k zefektivnění samotné 
léčby. Ušetří čas i náklady v rámci konzultací s uživateli. Rovněž si osvojí základy práce s 
emocemi klienta a také sebe a svých kolegů, a podpoří tak efektivní komunikaci.  
Vzdělávací modul Argumentace ve zdravotnictví, sociálních službách a asertivní 
jednání   
Tento vzdělávací modul se orientuje na zlepšení schopnosti efektivně jednat s kolegy a 
klienty, prosadit svůj vlastní názor nenásilnou formou a přijmout a tolerovat názor 
komunikačního partnera. Účastníci se seznámí se základními pojmy a postupy, poznají a 
naučí se vhodné formy argumentace a asertivního jednání, potřebné k rozvoji dlouhodobých 
vztahů s uživateli. Seznámí se se základními argumentačními dovednostmi i asertivními 
technikami či základy manipulační strategie, které vedou k budování uživatelovi důvěry a 
jeho pozitivního zážitku. Zároveň podporují žádoucí vztahy na pracovišti a dochází tak k 
zefektivnění samotné léčby. Osvojí si znalosti a dovednosti, které jim umožní konstruktivně 
předcházet konfliktům. Základy práce se svými emocemi, s emocemi klienta, či svých 
kolegů, přispějí k efektivní argumentaci.  
Vzdělávací modul Etika v pomáhajících profesích   
Vzdělávací modul podporuje vstřícný přístup k uživatelům a kolegům založený na 
hodnotách, jako je respekt a tolerance. Účastníci se seznámí se základními pojmy lékařské a 
zdravotnické etiky a budou schopni objasnit pojem lékařská a zdravotnická etika, popsat 
kořeny etiky jako vědy, specifikovat strukturu etiky a analyzovat odkaz hippokratovské 
tradice. Tím se naučí budovat klientovu důvěru a přispějí k jeho pozitivnímu zážitku. Zároveň 
tím podporují žádoucí vztahy na pracovišti a dochází tak k zefektivnění samotné léčby. 
Zvládnou posoudit rozmanitost přístupů v souvislosti s osobností člověka, o kterého pečují. 
Budou umět rozpoznat a účinně se bránit negativním důsledkům, které práce v pomáhajících 
profesích přináší a tím napomoci k motivaci pracovníků v tak náročné oblasti. Osvojí si 
poznatky z Charty lidských práv a seznámí se se základními etickými mezinárodními kodexy 
a kodexy ČR. Pomocí při řešení základních etických problémů spojených se stářím v 21. 
století v ČR a zdůraznění významu Deklarace etických principů sociální práce přispějí k větší 
efektivitě.  
Vzdělávací cíle kurzu  
Typy chování pacientů a uživatelů – jejich využití v komunikaci   
Vzdělávací modul se orientuje na znalosti a dovednosti v oblasti komunikace s různými typy 
klientů. Účastníci se seznámí se základními typy chování pacientů a uživatelů a budou 
schopni toho využít v komunikaci. Zlepší si tím schopnosti využívat různé postupy v rámci 
komunikace s klientem v závislosti na osobnosti uživatele s cílem respektovat ho a vytvořit s 
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ním pozitivní vztah založený na důvěře. Účastníci získají objektivní náhled na dominantní 
osobnostní rysy jednotlivých typů uživatelů a díky tomu posílí schopnost efektivně 
komunikovat s klienty i kolegy a podpoří vzájemné porozumění. Znalost typologie a její 
aplikace v praxi podporuje celkovou spokojenost uživatelů s konzultacemi a lepší spolupráci 
klienta s lékařem i ostatními pracovníky ve zdravotnictví. Pomáhající profese, které se 
zúčastní tréninku, porozumí typickým vzorcům chování u sebe sama, u svých kolegů i 
uživatelů a získají příležitost pro rozvoj svého osobnostního potenciálu.  
Vzdělávací modul Stres a time management   
Vzdělávací modul je zaměřen na posílení znalostí a dovedností v oblasti plánování a 
předcházení syndromu vyhoření. Účastníci budou podpořeni v komunikačních dovednostech 
prostřednictvím nácviku zvládání stresové zátěže, odbourání stresu a psychického napětí ve 
vazbě na Time management a základní zvládnutí psychohygieny. Zlepší si tím schopnosti 
lépe využívat čas v rámci soukromého i pracovního vytížení a naučí se preventivní opatření 
vedoucí k předcházení syndromu vyhoření a únavového syndromu. Naučí se způsobům, jak 
předcházet negativním dopadům stresu, osvojí si dovednosti k využití vhodných metod 
relaxace a mentální hygieny. Poznají „zákon správného dorozumění“ a možnosti jeho využití 
při vytváření vhodného mikroklima. Poznají svůj vlastní charakteristický způsob nakládání s 
časem a seznámí se s možnostmi jeho správného řízení. Získají objektivní náhled na 
zátěžové situace a díky tomu posílí schopnost efektivně komunikovat s klienty i kolegy a 
podpoří vzájemné porozumění. Znalost typologie a její aplikace v praxi podporuje celkovou 
spokojenost uživatelů a lepší spolupráci klienta s lékařem i ostatními pracovníky ve 
zdravotnictví. Zdravotníci, kteří se zúčastní tréninku, budou lépe připraveni předcházet a čelit 
syndromu vyhoření a chronickému únavovému syndromu u sebe sama, u svých kolegů i 
klientů a získají příležitost pro rozvoj svého osobnostního potenciálu. 
Modul Vztahy uvnitř zařízení poskytujících zdravotnické a sociální služby  
Vzdělávací modul preferuje posílení znalostí a dovedností v oblasti „vnitrofiremní“ 
komunikace a zlepšení komunikační kompetence v návaznosti na pracovní komunikaci 
vertikální i horizontální. Zlepší si tím schopnosti lepší komunikace a seznámí se se stavem 
komunikace v nemocnicích v současné době. Získají i objektivní náhled na mezilidské vztahy 
na pracovišti a díky tomu posílí schopnost efektivně komunikovat s klienty i kolegy a podpoří 
vzájemné porozumění. Znalost stylů řízení a vedení lidí podporuje celkovou spokojenost 
uživatelů s ostatními pracovníky ve zdravotnictví. Zdravotníci, kteří se zúčastní tréninku, 
budou lépe připraveni předcházet a čelit konfliktům na pracovišti, lépe porozumí komunikaci 
na pracovišti, budou více motivováni a získají příležitost pro rozvoj svého osobnostního 
potenciálu. 
Modul Vedení lidí v zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby   
Vzdělávací modul podporuje posílení znalostí a dovedností v oblasti vedení lidí a zlepšení 
komunikační kompetence při koučování. Účastníci budou podpořeni ve znalostech 
požadavků na osobnost leadera. Seznámí se se styly vedení lidí i s pojmy stimulace a 
motivace. Zlepší si i schopnosti k delegování, naučí se vyjednávat. Práce s emocemi a 
rozvoj emoční inteligence jsou nedílnou součástí tohoto modulu. Účastníci získají objektivní 
náhled na vedení lidí na pracovišti a díky tomu posílí schopnost odlišit pozici manažera a 
leadera a podpoří vzájemné porozumění. Znalost teorie motivace s ohledem na motivaci 
pracovního jednání podporuje celkovou spokojenost organizace. Seznámení s metodami 
koučování a delegováním přispěje k optimalizaci pracovních vztahů. Využití a ovládání svých 
emocí či rozvíjení emoční inteligence napomůžou k větší profesionalitě nelékařských 
zdravotnických pracovníků. Zdravotníci, kteří se zúčastní tréninku, budou lépe připraveni 
předcházet a čelit konfliktům na pracovišti, lépe porozumí komunikaci na pracovišti, budou 
více motivováni a získají příležitost pro rozvoj svého osobnostního potenciálu. 
 
Pilotní výuka vytvořených vzdělávacích modulů (e-kurzů) a její zhodnocení ukázaly, že 
všechny vzdělávací moduly byly vytvořeny v souladu s moderními vyučovacími metodami, 
svým obsahem zaujali účastníky, příklady a modelové situace vycházely z praxe a získané 
poznatky lze ve vysoké míře použít v každodenní praxi.  
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E–learningová forma výuky se ukázala jako velmi vyhovující, účastníci přistupovali k výuce 
dle svých časových možností a potřeb. Prostudování všech kapitol bylo zajištěno podmínkou 
splnění daných úkolů, cvičení a procvičovacích testů. V případě nesplnění této podmínky 
účastník nemohl spustit závěrečný kontrolní test.  
Z vyhodnocení evaluačních dotazníků jednotlivých vzdělávacích modulů lze učinit toto 
shrnutí:  
Kurzy naplnily stanovené vzdělávací cíle zcela či z větší části.  
Obsah kurzů byl účastníky hodnocen jako výborný popř. velmi dobrý.  
Použité příklady a modelové situace v jednotlivých kurzech respondenti hodnotili velmi 
kladně, a to jako vycházejí či z větší části vycházející z praxe.  
Rozsah kurzů považovali účastníci za optimální, přiměřený a vyhovující.  
Míra přínosu kurzů byla pro respondenty uspokojivá, vysoká až nad očekávání.  
Všichni účastníci uvedli, že získané znalosti uplatní zcela či z větší části ve své další praxi.  
Kvalitu uživatelského prostředí e-learningu hodnotili respondenti jako dobrou až výbornou.  
Strukturu e-learningu (členění e-kurzů) hodnotili účastníci vesměs kladně (výborně až 
přijatelně). Ke struktuře e-kurzů měli někteří účastníci výhrady ve smyslu horší přehlednosti 
pro vysoký počet kapitol a podkapitol jednotlivého kurzu. Vyskytovali se výhrady k 
návratnosti do předchozí kapitoly (o úroveň výš) a nezobrazení celého stromu kapitol a 
podkapitol.  
Počet otázek v procvičovacích testech ve všech kurzech byl pro účastníky optimální či 
odpovídající. Otázky byly dle respondentů voleny vhodně a zařazení procvičovacích testů 
považují za potřebné.  
Časový limit na zvládnutí závěrečného testu u kurzů považují účastníci za dostatečný. 
Někteří respondenti ho považují za příliš dlouhý, ale neomezující, protože test lze ukončit 
před stanoveným limitem.  
Videorozhovory Pohledy do praxe s odborníky na dané téma považovali účastníci z velké 
části za zajímavé, užitečné a přínosné.  
Všichni účastníci kurzů by daný kurz doporučili ostatním nelékařským zdravotnickým 
pracovníkům.  
 
Přínos jednotlivých e-learningových vzdělávacích modulů:  
Úspěšná komunikace a řešení konfliktů ve zdravotnictví v pomáhajících profesích  
- zlepší komunikační dovednosti účastníků a dovednost předcházet konfliktům/řešit je – 
podporuje tak efektivitu komunikace jak s pacienty, tak s kolegy.  
Argumentace ve zdravotnictví, sociálních službách a asertivní jednání  
- zlepší schopnost NZP efektivně jednat s pacienty a kolegy, prosadit svůj názor efektivní a 
nenásilnou formou, přijmout a tolerovat názor komunikačního partnera.  
Etika v pomáhajících profesích  
- podporuje vstřícný přístup k pacientům a kolegům založený na hodnotách jako je respekt, 
tolerance aj.  
Typy chování pacientů a uživatelů – jejich využití v komunikaci  
- podporuje znalosti a dovednosti v oblasti komunikace s různými typy pacientů; schopnost 
využívat různé postupy v rámci komunikace s pacientem v závislosti na osobnosti pacienta s 
cílem respektovat pacienta, vytvořit pozitivní vztah s pacientem založený na důvěře.  
Stres a time management  
- posiluje dovednosti v oblasti plánování a předcházení syndromu vyhoření.  
Vztahy uvnitř zdravotnických zařízení poskytujících zdravotnické a sociální služby  
- interní komunikace-posiluje dovednosti v oblasti “vnitrofiremní” komunikace; zlepšuje 
komunikační kompetence v návaznosti na pracovní komunikaci vertikální i horizontální.  
Vedení lidí v zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby  
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- rozšiřuje znalosti a podporuje dovednosti v oblasti vedení lidí; připraven pro NZP, kteří 
vedou tým lid 

 
 
Údaje o důležitých skutečnostech po dobu účetní uzávěrky 
 
 Mezi datem vypracování účetní závěrky a schválení účetní závěrky nedošlo k žádným 
událostem, které by ovlivnily podstatně hospodaření společnosti. 
 
 
 
 
 Přílohy k účetní závěrce: 
 
1. Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu 
      Viz příloha 

   
2. Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

Viz příloha 
 
 
 
 
 

JUDr.Marie Madejová 
Přílohy: dle textu 
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