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NAPAN 2016 - 2019 

 Obsahuje vzdělávání ve dvou krátkých kapitolách: 
 

 Zajištění vzdělávání neformálních pečovatelů̊ 

Neformálni ́ pečovatelé se mohou účastnit akreditovaných vzdělávacích 

programů Ministerstva práce a sociálních věcí. Úkolem Národního 

akčního plánu je podpora vzdělávání neformálních pečovatelů 

prostřednictvím nabídky akreditovaných vzdělávacích kurzů s cílovou 

skupinou „neformální pečovatelé“. Dojde k vyhlášení výzvy na podporu 

vzděláváni ́ pečujících osob z finančních prostředků Evropského 

sociálního fondu a organizování metodických dnů a seminářu ̊ pro 

vybranou cílovou skupinu.  
 K vyhlášení nedošlo.  

 



NAPAN 2016 - 2019 

 Obsahuje vzdělávání ve dvou krátkých kapitolách: 
 Podpora a rozvoj vzdělávání pro profesionální pečující 

Tématu demence se v rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických 
pracovníku ̊ blíže vě nují certifikované kurzy, jejichž absolventi 
získávají zvláštní odbornou způsobilost v nadefinovaných č innostech.  

 Úkolem Národního akčního plánu je zvýšit zájem o tyto a obdobné 
vzdělávací aktivy a tím i úroveň péče o pacienty s demencí. Dále se 
Národní akč ní plán zamě ř uje na vzdělávání lékařů, zejména v 
oborech, které se zabývají problematikou demence, tedy Neurologie, 
Psychiatrie, Geriatrie, Gerontopsychiatrie, Medicína dlouhodobé péče 
a Paliativní medicína.  

 Úkolem je sledovat statistické údaje týkající se zájmu o tyto obory 
mezi lékaři a případně reagovat na nedostateč ný zájem o ně .  

 



NAPAN 2016 - 2019 

 Je nutné identifikovat základní skupiny osob, u 
kterých je nutné/žádoucí rozšířit vzdělávání o oblast 
demence  

 S rozdělením na vzdělávání kvalifikační a celoživotní  

 



Demence – vzdělávání  

 Možné okruhy profesí a osob:  
 

 Zdravotničtí pracovníci 

 Lékařská povolání 

 Nelékařská povolání 

 Sociální služby 

 Pracovníci v sociálních službách 

 Sociální pracovníci 

  Neformální pečující 

 Pedagogové  



Demence – vzdělávání  

 Zdravotničtí pracovníci 

 Lékařská povolání 

 

 

 

 Zdravotní asistenti, všeobecné sestry  

 Rámcový vzdělávací  program pro obor vzdělaní  

 53 – 41 – M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového 
studia  

 Neobsahuje explicitně oblast Alzheimerovy chory či demence 

 Jde o rámcový plán, škola si jej může specifikovat, doplnit  

 



Demence – vzdělávání  

 Sociální služby 

 Pracovníci v sociálních službách - kvalifikační 

 Kvalifikační kurz dle §37 vyhlášky č. 505/2006 Sb.  

 Neobsahuje v žádné kapitole oblast Alzheimerovy choroby či 
demence 

 Sociální pracovníci – kvalifikační  

 Většina absolventů z oborů sociální práce vyšších odborných škol 

 Většina akreditovaných programů neobsahuje v žádné kapitole 
oblast Alzheimerovy choroby či demence 

 Obě skupiny – celoživotní vzdělávání, tj. povinnost 24 hod. 
vzdělávání ročně dle §111 zák. č. 108/2006 Sb. 

 30 programů je zaměřeno na demenci či Alzheimerovu chorobu 

 Což je cca 1%  



Demence – vzdělávání  

 Neformální pečující 

 Počet akreditovaných programů, ale i jiných vzdělávacích 
programů je minimální  

 Zájem o vzdělávání je minimální 

 Dosažitelnost této cílové skupiny je složitá a omezená 

 



Neformální vzdělávání  



Návrhy opatření  

Návrh opatření Výchozí situace Komentář 

Rozšíření rámcově 
vzdělávacího plánu pro 
praktické sestry o 
problematiku 
Alzheimerovy choroby, 
resp. demence. 

Rámcový vzdělávací plán 53 – 41 
– M/01 Zdravotnický asistent 
včetně nástavbového studia 
neobsahuje žádnou část 
věnovanou Alzheimerovy 
choroby, resp. demenci. 
  

Gesce: MZ ČR 

Doplnit obsah 
kvalifikačního kurzu pro 
pracovníky v sociálních 
službách dle §37 vyhlášky 
č. 505/2006 Sb. o 
problematiku 
Alzheimerovy choroby, 
resp. demence. 
  

Současná struktura kvalifikačního 
kurzu pro pracovníky v sociálních 
službách neobsahuje explicitně 
žádnou část věnovanou 
Alzheimerovy choroby, resp. 
demenci. 
  

Gesce: MPSV ČR 



Návrhy opatření  

Návrh opatření Výchozí situace Komentář 

Stimulovat nabídku 
celoživotního vzdělávání 
pro pracovníky 
v sociálních službách a pro 
zdravotnické nelékařské 
pracovníky o 
problematiku 
Alzheimerovy choroby, 
resp. demence. 
  

Celoživotní vzdělávání, tj. 
povinnost 24 hod. vzdělávání 
ročně je určeno §111 zák. č. 
108/2006 Sb. V současné době 
existuje však jen cca 1% 
akreditovaných programů, které se 
věnují demence. V případě CŽL 
zdravotních sester nemáme již tyto 
údaje k dispozici. 
  

Stimulovat vznik nových 
vzdělávacích programů 
prostřednictví dotačních 
výzev a programů.  

Podpora neformálních 
pečujících  

Jendou z největších bariér 
neformální péče je absence 
potřebných informací, podpora, 
konzultace. Existuje řada projektů, 
ale bez mezioborové koordinace a 
bez systémového zacílení.  

Vytvořit systémové nástroje 
(legislativa) nebo 
stimulační nástroje 
(dotační politika) 
k organizované podpoře 
neformálních pečujících o 
osoby trpící demencí.  


