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Vítejte na Odborném Sympoziu, 
které pro Vás připravili členové  
Multidisciplinárního týmu
duševního zdraví, za finanční 
podpory EHP fondů z 
programu Zdraví



Obsah prezentace:

• EHP fondy - jejich význam a účel

• Program Zdraví – popis programu/ předkládané výzvy

• Oprávnění žadatelé

• Příklady dobré praxe

• Délka prezentace - max. 20 minut



EHP fondy 
• Hlavním posláním Fondů EHP je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a 

posilování bilaterálních kontaktů. 

• Do Fondů přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko

• Důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, 

kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

• Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004.

• Realizováno bylo v ČR přes 1000 projektů za více než 6 mld. Díky tomu je pátým největším příjemcem 

(Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko)

• Hlavním koordinátorem fondů v ČR je ministerstvo financí



Popis programu: 

• Program Zdraví zdůrazňuje nutnost podpory prevence a 
propagace v oblasti zdraví prostřednictvím příslušných 
opatření. 

• Celkovým cílem programu je zlepšení prevence a snížení 
nerovností v oblasti zdraví. 

• Program bude realizován prostřednictvím 3 předem 
definovaných projektů a projektů podpořených v rámci 
otevřených výzev a malého grantového schématu



Výzvy k předkládání projektových žádostí:

Výzvy k předkládání projektových žádostí se zaměří na následující 
specifické cíle a oblasti podpory: 

• 1. Prevence duševních onemocnění u dětí.

• 2. Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění se zvláštním zaměřením na snížení 
sociálních nerovností v oblasti zdraví a zlepšení přístupu ke zdraví pro marginalizované skupiny 
žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Aktivity zaměřené na antimikrobiální rezistenci.

• 3. Posílení role pacientů a pacientských organizací.



Program Zdraví

• Programová oblast: Evropské problémy v oblasti veřejného zdraví 

• Alokace programu: 16 470 588 EUR 

• Zprostředkovatel programu: Ministerstvo financí ČR 

• Kontaktní údaje: www.fondyehp.cz/zdravi 

• Programový partner: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

• Partner programu z donorského státu: Norwegian Institute of Public Health



Oprávnění žadatelé:

• V rámci otevřené výzvy: veřejné, soukromé, založené jako právnické osoby v České republice, 
které působí v oblasti duševního zdraví, vzdělávání a prevence přenosných a nepřenosných 
onemocnění. 

• Malé grantové schéma: neziskové organizace aktivní v oblasti duševního zdraví dětí, demence 
a/nebo posílení role pacientů; 

• Předem definované projekty: veřejné instituce.



Příklady dobré praxe:

Projekt „Ti, kterým se vyhýbáme“ realizován v roce 2015/2016

• Komiksové příběhy přibližují každodenní život lidí s duševním 
onemocněním.

• Dopady duševních onemocnění na život člověka i jeho blízkého okolí 
ukazují komiksy, které připravili zástupci FOKUS České Budějovice v 
partnerství s FOKUS Tábor v minulém období Fondů EHP a Norska. Aby 
zvýšili znalosti o tématu, zpracovali reálné příběhy svých klientů.

• Vzniklo šest komiksů napříč diagnóz a projevů nemocí.

• Komiksy byly zpracované nakladatelstvím Baobab a výtvarníkem 
Stanislavem Setínským.

• Vycházely v časopisu Respekt.

• I přestože byl projekt ukončen před více než 5 lety, jsou stále součástí 
osvětové kampaně Týdny duševního zdraví.

.



Příklady dobré praxe:

• Úrazy byly a stále jsou nejčastější příčinou dětské nemocnosti a úmrtnosti, proto 
byla prioritou Norských fondů v období 2009 – 2014 snaha těmto problémům 
předcházet, proto se mimo velké investiční projekty zaměřovaly na na podporu 
ovětové činnosti neziskových organizací.

• Děti si například cvičně zkoušely zachraňovat své tonoucí kamarády, 
navštěvovaly zraněné vrstevníky v nemocnicích a vcítily se do role člověka s 
mentální anorexií prostřednictvím divadla.

• Bezpečné dětství u vody bez nehody – realizován 2017 – 2019

• www.bezpecnedetstviuvody.cz

• Realizátor projektu – Centrum péče o děti a rodinu, z.s.

• se rozhodla věci měnit a pomáhat prevencí.

• osvětovou kampaň s až 70 zastávkama u dodních napříč Českou republikou. 

• Děti i rodiče si vyzkoušeli, jaké to je plavat v oblečení nasáklém vodou, 
zachraňovat někoho pomocí „házečky“ nebo „vodní nudle“. 

http://www.bezpecnedetstviuvody.cz/


Děkuji za pozornost☺

Zdroje: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi/zakladni-
informace


