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    Vzdělávání s tradicí     
                

• Historické mezníky
1960 – Středisko pro další vzdělávání středních    
                                                 zdravotnických pracovníků

2003 – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 
                                                         zdravotnických oborů 

• Prostorové zázemí
od roku 1968 zázemí pro výuku/ubytovací kapacity





Silné stránky Centra
- zkušenosti v oblasti andragogiky
- ucelený soubor programů SV, AKK, CK
- komfort pro klienty – výukové prostory 

přímo sousedící s ubytováním, resp. 
stravovacím provozem

- úspěšné projektové žádosti
-  proklientský přístup
- vyrovnané hospodaření
- transparentnost (říjen 2019 kontrola NKÚ) 
- certifikace ISO 9001:2015 DNV GL 



obrázek grafu

Pedagogické aktivity Centra



Aktuální ESF projekty
Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a 
kvalitním službám ve zdravotnictví (1. 1. 2017 až 
30. 4. 2020) - realizace 25 a úprava 2 programů SV

Podpora paliativní péče formou vzdělávání 
multidisciplinárních týmů (1. 7. 2018 až 30. 06. 
2020) - proškolení 225 členů týmů paliativní a 
hospicové péče

Vzdělávání pro praxi (1. 3. 2018 až 31. 12. 2022) – 
úhrada  SV pro cca 1400 osob

v roce 2019 cca 20 % rozpočtu 



Financování NCO NZO



Zpětná vazba klientů



Zpětná vazba klientů



Zpětná vazba klientů



Aktivity úseku regulace NZP
Úkoly regulační, expertní, koncepční, analytické, 
metodické, organizační…

Participace na tvorbě národních ošetřovatelských 
postupů

Dekubity.eu

Aprobační zkoušky

Autorizace (manikérka a nehtová designérka, pedikérka a nehtová 
designérka, kosmetička, odborník na permanentní make-up, obsluha 
solária, piercér, tatér, vizážistka, výživový poradce)

 



Příprava vzniku Národní nostrifikační autority – 
posuzování a uznávání zahraničního studia NLZO 

Participace na mezirezortním programu „Vysoce 
kvalifikovaný zaměstnanec“

- od 1. 9. 2019 nahrazuje pilotní projekt „Zvláštní 
postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance 
z Ukrajiny a Indie“ (tzv. Projekt Ukrajina a Indie)

Aktivity úseku regulace NZP



SPIS
Systém Psychosociální Intervenční Služby

Úkoly Centra dle metodického doporučení:
Øpříprava peerů: prevence/pomoc kolegům 

zdravotníkům
Øpříprava interventů: první psychická 

pomoc sekundárně zasaženým
Øvýkon činností spojených 

s administrativním zajištěním SPIS  



Výzvy pro NCO NZO
- konkurence v oblasti CŽV
- zrušení kreditního systému v rámci CŽV
- věková struktura zaměstnanců NCO NZO
- zdroje financování 
-  formy výuky 
- PR Centra
…  

 
 zachování kvality a konkurenceschopnosti 



Děkuji za pozornost

saloun@nconzo.cz


