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Podrobný popis zaměření jednotlivých aktivit 
 
 
Výzva malého grantového schématu Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací 
 

Oblast podpory A – Profesionalizace a podpora činnosti pacientských organizací 

Aktivita č. 1 

Posílení personálních kapacit pacientských organizací 

Budou podporovány aktivity vedoucí k posílení personálních kapacit pacientských organizací. Žadatel bude moci podpořit navýšení 
personálních kapacit své organizace prostřednictvím financování nových a/nebo navýšení stávajících pracovních úvazků pro 
zaměstnance zajišťující běžný chod organizace, poskytování služeb svým členům a další činnosti související s rozvojem pacientských 
organizací. Jedná se aktivitu směřující k profesionalizaci pacientských organizací a tím k jejich větší stabilitě a udržitelnosti.1 

 

Aktivita č. 2 

Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit jejich znalosti 
a dovednosti v rámci managementu, finančního řízení, vyjednávání, advokacie, PR atd. 

Bude podpořeno vzdělávání zástupců pacientských organizací a jejich členů. Vzdělávání může být zaměřeno na aktivity týkající se 
samotného chodu organizace (manažerské kurzy, kurzy projektového řízení, administrace, financování, PR, event. management apod.), 
stejně jako na prohlubování znalostí souvisejících s pracovním zaměřením jednotlivých pacientských organizací (kurzy v oblasti 
advokacie, relevantních oblastí práva apod.). Podporovány budou rovněž vzdělávací aktivity zaměřené na členy pacientských organizací 
a jejich dobrovolníky. Vybrané vzdělávací kurzy by měly jít nad rámec kurzů, které jsou nabízeny pacientským organizacím zdarma např. 
v rámci Pacientského hubu.  Preferovány jsou akreditované kurzy. 
 

Aktivita č. 3 

Podpora rozvoje aktivit a služeb pacientských organizací, které poskytují pacientům nebo 
dalším pacientským organizacím, které sdružují 

Bude podporován rozvoj aktivit nebo služeb, které pacientské organizace realizují v rámci své běžné činnosti. Podpora se týká i nových 
služeb, které organizace chtějí poskytovat svým členům nebo lidem s chronickým onemocněním či postižením. Může se například jednat 
o implementaci poraden, vytvoření asistenční linky, internetové poradny nebo jiných služeb či zahájení advokační činnosti.  

 

Aktivita č. 4 

Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci, onemocnění či o činnosti 
pacientských organizací včetně realizace kampaní a osvětových akcí 

Budou podporovány aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o prevenci, samotném onemocnění či postižení i o životě s nimi. Dále je 
možné realizovat aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o pacientských organizacích obecně a toho, proč je podpora pacientských 
organizací v rámci systému zdravotnictví důležité. 

  

 
1 Pokud dojde k navýšení již existujícího úvazku, je možné z projektu hradit jen navýšenou část úvazku. Rovněž se musí jednat o nově 

financované pracovní místo – nelze pouze změnit zdroj financování pro již existující pracovní místo.  Finance lze žádat na stejné pracovní 
místo na navazující období, pokud původní zdroj financování daného pracovního místa skončil (např. grant, dotace).  
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Oblast podpory B – Vznik a rozvoj střešních organizací zastupujících segment pacientských 

organizací nebo jeho vybrané části 
 
 
 

Podporovány budou aktivity související se založením střešní organizace, samotným vznikem nové právnické osoby a rozvojem činnosti 
střešní organizace. Podpora se týká přípravných setkání, facilitace, konzultací, vzdělávání či školení a zajištění personálních kapacit 
organizace. 

V průběhu realizace projektu musí dojít ke vzniku právnické osoby (zápisem do rejstříku) a k následnému rozvoji činnosti založené střešní 
organizace. Střešní organizace by měla pomoci konsolidovat segment pacientských organizací v České republice tím, že bude sloužit 
jako servisní organizace členským pacientským organizacím, poskytovat prostor pro jejich spolupráci a diskuzi a bude je demokraticky 
reprezentovat jako partner pro veřejnou správu zastupující v ní sdružené organizace. 


