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Informace o projektu 

 název projektu:  Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče 
pro osoby bez domova 

 operační program: Operační program Zaměstnanost 

 příjemce: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 název dotačního programu: Poskytování zdravotně sociálních služeb 
osobám bez přístřeší 

 podrobné informace o  projektu a výzvě 
http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/poskytovani-zdravotne-socialnich-sluzeb-
osobam-bez-pristresi_4061_8.html  
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Co tomu předcházelo ? 

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v  České 
republice do roku 2020  

Iniciovat jednání a hledat cestu k zapojení MZ, zdravotních pojišťoven, krajů a 
obcí do možnosti  fungování a spolufinancování ordinací pro lidi bez domova, 
obsahující jejich specifické vymezení a alternativy v oblasti financování.  

Na základě situace v jednotlivých regionech a průzkumu stanovit potřebný 
počet ordinací na velikost regionu. (Ordinace neznamená, že zde bude sloužit 
každý den lékař, může  se zde střídat praktický lékař s odborným, některé dny 
zde může sloužit registrovaná všeobecná sestra.) 

 



Cíle projektu 

 zvýšení dostupnosti zdravotních služeb a zdravotní péče v lokalitách 
ohrožených bezdomovectvím (primární ambulantní péče a zdravotní péče 
v sociálním prostředí pacienta) pro osoby bez přístřeší a osoby ztrátou 
přístřeší ohrožené 

 lokality nejvíce ohrožené bezdomovectvím jsou města nad 100 tis. obyvatel 
tj. města, ve kterých dochází ke koncentraci osob bez přístřeší a osob 
ztrátou přístřeší ohrožených 

 posílení primární prevence u osob bez přístřeší a osob ztrátou přístřeší 
ohrožených 

 

 



Cílové skupiny  

Cílovou skupinou pro poskytování zdravotních služeb jsou:   

 osoby bez přístřeší, osoby žijící „na ulici“  

 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách či nevyhovujícím bydlení, 
osoby bez domova, hledající legální či nelegální ubytování 

 osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, 
do kterého se v důsledku nepříznivé zdravotní nebo sociální situace 
nemohou zapojit (propuštění z dětských domovů, zdravotních a sociálních 
institucí, propuštění vězni atd.) 



Očekávané přínosy z hlediska poskytování ZP 

Poskytování ambulantní zdravotní péče v ordinacích a preventivní péče 
umožní: 

 včasné rozpoznání infekčních onemocnění, čímž bude zabráněno šíření 
závažných infekčních nemocí, 

 předcházení krajních medicínských  a finančně nákladných řešení, jako   
je např. dlouhodobá hospitalizace či rozsáhlé chirurgické výkony 

 edukace cílové skupiny ve smyslu prevence kardiovaskulárních a 
onkologických onemocnění  

 



Očekávané společensko - ekonomické přínosy 

 snižováním nákladů na zdravotní péči (úhrady z veřejného zdravotního 
pojištění) 

 snižováním nákladů na sociální služby  

 zlepšení zdraví a nasměrování k sociálnímu začleňování 

 zlepšení zdraví populace a snížení nemocnosti  

 výrazné snížení nákladů na léčbu a úspora finančních prostředků nejen v 
rezortu zdravotnictví 

 projekt významně přispěje k celoplošnému řešení stávající zdravotní situace 
u osob bez přístřeší v ČR 



 
Klíčové kroky v rámci DP 
 

 

 pilotní provoz ambulancí u 6 poskytovatelů (města nad 100 tis. obyvatel) - 
Plzeň, Liberec, Praha, Olomouc, Brno, Ostrava  

 metodické vedení (6 metodiků a gestor věcné garance) 

 evaluace přínosů KA pro CS, poskytovatelé a zúčastněná města (případně 
kraje), návrh udržitelného fungování 

 



Služby Pilotní ordinace 

 ošetření v rámci poskytování neodkladné péče a standardní zdravotní péče 
včetně preventivní péče, zajištění očkování, terénní služby 

 preventivní působení ve vztahu k zneužívání návykových látek a rozvoji 
adiktologických poruch  

 zlepšení informovanosti o infekčních onemocněních  

 zdravotní prevence a osvěta cílové skupiny  



Na co nezapomenout 

 jedná se o zdravotní projekt 

 podpořeny budou aktivity, které se týkají zdravotních služeb 

 v rámci projektu lze hradit zdravotní služby, které jsou uvedeny  
v metodice projektu 



Závěrem 

 

Kontakt: 

E-mail: ordinaceOBP@mzcr.cz 

ID datové schránky MZ 
ČR:          pv8aaxd  

„Týká se dotačního programu 
Poskytování zdravotních a 
sociálních služeb osobám bez 
přístřeší“ 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST 


