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Aktuální forma realizace RPP 

• Reforma psychiatrické péče v gesci MZ ČR  

• Realizována formou projektů za podpory ESIF 

– program OPZ (výzva č. 39 s alokací cca 1 miliardy Kč) 

– program IROP ( výzva č. 54 a 75, alokace cca 2 mld Kč) 

Nevýhody aktuálního stavu: 

• Není zajištěna spolupráce ostatních resortů 

• Projekty jsou zaměřeny na SMI, nepokrývají všechny 

cílové skupiny 

• V projektech není pokryta oblast prevence 



Národní akční plán pro duševní zdraví 

• Vládní strategie na období 2020 – 2030 

• Zpracován ve spolupráci a na základě podnětů 

odborných společností, poskytovatelů a uživatelů péče, 

krajů, MPSV, ZP, konzultován s MŠMT a dalšími 

stakeholdery 

• Inspirace:  

– The European Mental Health Action Plan 2013-2020 

• Připomínkován a revidován WHO  

• Komplexně pokrývá problematiku duševního zdraví 

• Stav: připomínkové řízení 

 



Strategické cíle 

1) Zlepšení řízení a poskytování péče o duševní zdraví 
- Nadresortní koordinační systém (Rada vlády pro duševní zdraví, 

implementační jednotky na jednotlivých ministerstvech 

 

- Pilotování modelu řízení na regionální a lokální úrovni (dle 

připravenosti --) organizační, legislativní a finanční nároky 

 

- Kvalita péče – kritéria – financování 

 

- Metodika pro výzkum a hodnocení politiky a služeb 

 

- Pilotáž inovativních metod ve službách  

 

 



Strategické cíle 

2) Každý člověk má srovnatelnou příležitost na duševní 

zdraví v průběhu celého života 

 
- Financování (komunitní systém péče, prevence chudoby) 

 

- Funkční systém primární prevence a včasné intervence 

 

- Celostátní destigmatizančí aktivity  

 

 

 

 



Strategické cíle 

3) Plné respektování lidských práv duševně 

nemocných 

 

- Naplňování CRPD 

 

- Lidská práva jako součást v hodnocení kvality péče 

(zapojení uživatelů) 

 

 



Strategické cíle 

4) Plná dostupnost služeb v čase, místě, kapacitě i 

ceně 

 

- Multidisciplinární týmy jako stěžejní služby potřebné 

péče v komunitě (CDZ, děti, závislosti, demence) 

 

- Zapojování klientů a rodinných příslušníků (uživatelské a 

rodičovské organizace, peer konzultanti) 

 

 



Strategické cíle 

5) Systém péče o duševní zdraví v dobře koordinované 

spolupráci s ostatními sektory, rovný přístup k péči o 

somatické zdraví 

 

- Ochranné léčení (risk-need responsivity, legislativa, 

rozvoj lůžkové i komunitní péče) 

- Zapojení krajů a obcí do tvorby a realizace efektivní sítě 

péče (bydlení) 

- Primární péče 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
IVAN.DUSKOV@GMAIL.COM 

 


