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Zdroje financování projektových záměrů

EU Fondy 2021+

Investice
• Integrovaný regionální operační program - IROP 2 

(MMR/CRR)

• OP Životní prostředí OP ŽP (MŽP / SFŽP) 

Neinvestice
• OP Zaměstnanost + OP Z+ (MPSV)

Komunitární programy (EK) 
Program EU pro zdraví (EU4Health) - tzv. společné akce 

států EU aktuálně JA HEROES

NCO NZO Brno



Zdroje financování projektových záměrů

Národní plán obnovy
pilíř 6. Zdraví a odolnost obyvatel

MZ je vlastníkem dvou komponent (oblastí podpory):

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče

NCO NZO Brno



Východiska

Strategický rámec Rozvoj péče o zdraví 

v České republice do roku 2030
Specifický cíl č. 2 Personální stabilizace resortu 
zdravotnictví

Koncepce domácí péče 

Koncepce ošetřovatelství 2021

Strategické dokumenty WHO 

NCO NZO Brno



Realizace projektů z OPZ +

Zvýšení dostupnosti, kapacity, kvality a 

rozvoje zdravotních služeb prostřednictvím 

rozvoje personálních zdrojů ve 

zdravotnictví 

NCO NZO Brno

Projekt 2022 - 2026

Rozvoj personálních zdrojů v rezortu zdravotnictví 

prostřednictvím koordinovaného rozvoje celoživotního 

vzdělávání nelékařských zdravotnických zahrnující realizaci a 

aktualizaci vzdělávacích programů, které jsou součástí 

celoživotního vzdělávání za účelem odborného rozvoje na 

základě potřeb praxe. Proškolení až 2 300 NLZP.



Realizace projektů z OPZ +

Podpora zavedení komplexní multioborové 

ošetřovatelské a další nelékařské péče o 

pacienty s neurodegenerativním

onemocněním

NCO NZO Brno

Projekt 2022 - 2025

Tvorba a pilotní ověření systémového, koncepčního řešení 

multioborové ošetřovatelské a další nelékařské péče o 

pacienty s neurodegenerativním onemocněním, tj. s 

Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami řízení pohybu. 

120 členů 3 multioborových týmů, 3 lázeňské provozy, 120 

zapojených pacientů 



Realizace projektů z OPZ +

Jaké to je, mít autismus?

NCO NZO Brno

Projekt 2023 - 2026
Tvorba a pilotní ověření koncepčního řešení ke zlepšení 

přístupu osob se zdravotním postižením, konkrétně osob s 

poruchou autistického spektra, ke zdravotní péči, zvyšování 

zdravotní gramotnosti a primární prevenci u těchto osob. 

1 interaktivní vzdělávací portál , 1 metodiku pro aktivní práci 

s portálem , 1 edukační program pro lidi s autismem a 

pečovatele, 10 intervenčních týmů, 40 rodin, 5 PZS



Realizace projektů z OPZ +

Klinické doporučené postupy v 

ošetřovatelské péči

NCO NZO Brno

Projekt 2023 - 2026

Adaptace, tvorba, aktualizace a zavádění KDP v 

ošetřovatelské péči v interních a chirurgických oborech, v 

psychiatrii, v geriatrii a domácí péči, v paliativní péči a péči v 

porodní asistenci. Cílem je zvýšení kvality, bezpečí a 

efektivity zdravotních služeb. Odstranění variability 

ošetřovatelských postupů a vytvoření „normy“ pro případné 

forenzní případy. Výstupem bude nejméně 7 KDP a 7 NOP, 

zapojení 28 PZS. 



Realizace projektů z OPZ +

Supervize a kompetence sester a dalších 

nelékařských zdravotnických pracovníků

NCO NZO Brno

Projekt 2023 - 2027

Podpora zavedení supervize ve zdravotnictví jako nástroje 

řízení a podpory kvality práce a profesionálního růstu.

Podpora rozvoje a rozšíření kompetencí u vybraných 

nelékařských oborů ve vazbě na potřeby praxe. 

Vyškolíme  až 45 supervizorů pro rezort zdravotnictví a 

proškolíme až 425 manažerů v nových certifikovaných 

kurzech. 



Realizace projektů z OPZ +

Prevence, cesta ke zdraví 

NCO NZO Brno

Projekt 2023 - 2026

Zvýšení psychické a fyzické odolnosti  pracovníků ve 

zdravotnictví; rozšíření portfolia péče o zaměstnance 

prostřednictvím vzdělávacích aktivit a nabídky ověřených 

opatření jako je systém psychosociální podpory, prevence 

vzniku muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací, 

osvojení vhodných zvládacích technik a postupů.

Edukace pacientů a jejich pečovatelů v oblasti zdravého 

životného stylu. 1 800 podpořených účastníků.



Realizace projektů z OPZ +

Pilotní ověření dílčího řešení personální 

stabilizace ve zdravotnictví prostřednictvím 

pracovníků ze zahraničí II

NCO NZO Brno

Projekt 2023 - 2026

Pilotní ověření nástrojů a následné vytvoření metodiky jako 

příspěvku řešení personální stabilizace ve zdravotnictví 

zapojením pracovníků ze zahraničí. Stěžejními nástroji je 

nábor, vzdělávání a uplatnění kvalifikovaných zdravotnických 

pracovníků (zejména všeobecných sester) ze zahraničí na 

pracovním trhu poskytovatelů zdravotních služeb v ČR.

Příprava 100 zdravotníků ze zahraničí pro PZS v ČR.



Co ještě NCO NZO nabízí v oblasti 

vzdělávání? NCO NZO Brno

• Zážitkové relaxační kurzy pro zdravotnické pracovníky

• Kurzy integrace psychické a fyzické sebepéče

• Kurzy zdravého životního stylu

• Kurzy zvýšení fyzické a psychické odolnosti

• Podporu při budování týmu psychické podpory

• Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických

pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb.

• Kurzy na míru potřeb



Děkuji za pozornost


