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Příloha k programu kurzu 
Dotační programy sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR  
na zvýšení zdravotní gramotnosti v komunitách 

Komu je seminář určen – cílové skupiny: 

Primární 
političtí představitelé samospráv, zastupitelé obcí, úředníci samospráv (koordinátoři Zdravých měst), pracovníci nevládních neziskových organizací, charitativních organizací, ředitelé škol a další pedagogové, metodici prevence, vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, ředitelé ústavů a zařízení pro děti a mládež, zdravotničtí pracovníci, ředitelé ústavů sociální péče, sociální pracovníci, vedoucí představitelé podniků, novináři věnující se podpoře zdraví a problematice veřejného zdravotnictví, fyzické osoby, které mají zájem o realizaci komunitních projektů zaměřených na podporu zdravého životního stylu a prevenci infekčních a chronických neinfekčních (civilizačních) onemocnění u vybraných cílových skupin populace 

Sekundární (koneční příjemci aktivit na podporu zvýšení zdravotní gramotnosti): 
obyvatelé obcí a municipalit, zejména předškolní děti, školní děti, děti a mládež v ústavní péči, adolescenti, rodiče, pracující středního věku v podnicích, presenioři, senioři, vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, osoby sociálně znevýhodněné, osoby ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, příslušníci minorit   

Cíl semináře:

Seznámit zástupce organizací, které splňují podmínky  kladené na právní subjektivitu a statut předkladatelů s možností získání a s podmínkami čerpání financí z dotačních programů sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví na aktivity vedoucí k zvýšení zdravotní gramotnosti a tím k zlepšení zdraví cílových skupin populace. 

Seznámit s filozofií dokumentu Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, vybranými akčními plány, Národním programem řešení problematiky HIV/AIDS jako východisky, k jejichž naplňování slouží dotační řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. 

	Zlepšit zdravotní gramotnost obyvatel v České republice v celku i ve vymezených sociálních skupinách v souladu s naplňováním strategického dokumentu MZ ČR schváleného usnesením vlády ČR s názvem Akční plán č. 12: Rozvoj zdravotní gramotnosti na období 2015–2020.


Zvýšit prestiž předkladatelů žádostí o dotaci zapojením do mezinárodně uznávaných a SZO doporučených komunitních projektů, např. „Zdravé město“, „Zdravý region“, „Zdravý kraj“, „Bezpečná škola“, „Bezpečná komunita“, „Nemocnice podporující zdraví“, „Podnik podporující zdraví“ apod.

	Poskytnout předkladatelům žádostí o dotaci možnost zlepšit zdravotní stav a zvýšit kvalitu života zvolených cílových skupin populace prostřednictvím realizace ověřených a SZO  a MZ ČR doporučených komunitních projektů podpory zdraví a prevence infekčních a chronických neinfekčních nemocí. 


	Poskytnout ověřenou metodiku úspěšných projektů podpořených MZ ČR z obou dotačních řízení a tím přispět k co největšímu rozšíření realizace komunitních projektů zaměřených na podporu zdraví cílových skupin populace.


	Snížit rizika vyřazení předkládaných projektů z důvodu formálních či zásadních odborných nedostatků, zvýšit počet předkladatelů kvalitně zpracovaných projektů a tedy i množství aktivit na podporu zdraví populace.




Obsah semináře a časová dotace:


Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a  vybrané akční plány jako východiska pro realizaci aktivit, k jejichž naplňování slouží dotační program MZ ČR  administrovaný sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví s názvem „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“.
 lektor:  doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. 


Aktuální Metodika dotačního řízení Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2018 (okruh možných předkladatelů, tematické okruhy pro rok 2018 a jejich propojení s vybranými akčními plány, formální náležitosti předkládaných žádostí, finanční podmínky čerpání dotace, požadavky na odbornost projektu, další nezbytná administrativa ze strany předkladatele).
lektor:  Jana Lanžová  - administrátor dotačních programů sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR


Představení nejlepších projektů podpory zdraví realizovaných v uplynulých letech na celostátní či regionální úrovni a ve vybraných komunitách
lektor:  doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. 



Seznámení s Národním programem řešení problematiky HIV/AIDS na období 2013-2017 jako východiskem pro realizaci aktivit, k jejichž naplňování slouží dotační program MZ ČR administrovaný sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví s názvem „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“.
lektor:  doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD.



Aktuální Metodika dotačního řízení Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2018 (okruh možných předkladatelů, tematické okruhy pro rok 2018 a jejich propojení se strategickými dokumenty, formální náležitosti předkládaných žádostí, finanční podmínky čerpání dotace, požadavky na odbornost projektu, další nezbytná administrativa ze strany předkladatele
lektor:  Jana Lanžová  - administrátor dotačních programů sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR


Představení nejlepších projektů prevence HIV/AIDS  realizovaných v uplynulých letech na celostátní či regionální úrovni a ve vybraných komunitách
lektor:  doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD.


Nejčastější formální a odborné nedostatky při podávání žádostí na MZ ČR v rámci obou dotačních programů, které jsou příčinou neposkytnutí dotací
lektor:  Jana Lanžová  - administrátor dotačních programů sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ

Závěr – dotazy účastníků kurzu 


