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Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví realizuje projekt „Efektivizace 
systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti" reg. 
č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 spolufinancovaného z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je připravit inovativní a systémově koordinovaný přístup k fungování 
programu dobrovolnictví v oboru zdravotnictví. Má pomoci všem poskytovatelům 
zdravotní péče se začleněním dobrovolnického programu do systému poskytovaných 
zdravotních služeb podle potřeb pacientů i podle možností poskytovatelů. Zkušenosti 
ze zahraničí ukazují, že kvalitní dobrovolnický program má významný vliv na to, jak 
pacienti vnímají kvalitu a bezpečí poskytované zdravotní péče, na efektivitu této péče 
i na snižování její nákladovosti. V souvislosti s aktuálními zkušenostmi s onemocněním 
COVID-19 se ukazuje, že pomoc dobrovolníků může být významná i v těchto 
mimořádných situacích za předpokladu, že budou nastavena jasná pravidla a podmínky.

V rámci projektu jsou v nejvyšší možné míře využívány zkušenosti poskytovatelů 
zdravotních služeb s dobrovolnickým programem z celé ČR pro přípravu metodických 
materiálů, které budou v praxi aplikovatelné a využitelné dle potřeb poskytovatelů 
zdravotních služeb. Do přípravy a realizace projektu budou zapojeny také zdravotní 
pojišťovny, které vnímají význam dobrovolnictví jako jeden z aspektů pro kvalitu 
a efektivitu poskytovaných zdravotních služeb.

Součástí projektu je zpracování analýzy stávajícího nastavení programu dobrovolnictví 
a potřeb v programu dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních v České republice. 
Následně dojde k vyhodnocení nové koncepce programu dobrovolnictví pro tyto 
poskytovatele zdravotních služeb

Aktuálně máme k dispozici data o způsobu realizace dobrovolnických programů 
v zařízeních České republiky, které jsou pod gescí Ústavu zdravotnických informací 
a statistiky České republiky. Na základě získaných dat z roku 2017 týkající se vykázání 
dobrovolnických aktivit ve Vašem zařízení si Vás dovolujeme kontaktovat a požádat
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o další spolupráci při analytickém šetření v rámci tohoto projektu, které bude zaměřené 
na způsob organizace a realizace dobrovolnických aktivit v běžném i v mimořádném 
režimu a budou identifikovány potřeby pro jejich další rozvoj. Obdržená data jsou 
obecnějšího charakteru a neposkytují potřebné detailnější informace.

Všechny získané údaje z šetření budou důvěrné a anonymní a budou sloužit pouze pro 
přípravu potřebných metodických materiálů a jejich pilotní ověření. Tyto metodické 
materiály budou využity pro potřebu všech zdravotnických zařízení v ČR. Většina údajů 
bude získávána dotazníkovým šetřením s možností zúčastnit se online-konference, která 
v této době nahradí původně plánované workshopy. Celá organizace sběru dat bude 
zajištěna s maximálním ohledem na stávající epidemiologickou situaci.

Průzkum je realizován pod dohledem Ministerstva zdravotnictví. Po odborné 
a organizační stránce s Ministerstvem zdravotnictví spolupracuje vědecko-výzkumný 
ústav ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. a společnost SC&C spol. s r.o., 
kteří se na Vás obrátí z pověření Ministerstva zdravotnictví.

Více informací o projektu naleznete webových stránkách Ministerstva zdravotnictví pod
odkazem:https://www.mzcr.cz/cateqorv/evropske-fondv/proiekty- 

ministerstva-zdravotnictvi-v-letech-2014-2020/efektivizace-SYStemu-nemocnicni-pece-v-
následujícím

cr-prostrednictvim-dobrovolnicke-cinnosti/

Předem děkuji za Vaši ochotu a vstřícnost.

Se srdečným pozdravem
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 135608962-202840-
210203155226, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
3.2.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Martina vičíková

135608962-202840-210203155226

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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