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RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2131 
ze dne  29.8.2022 

k návrhu na schválení Akčního plánu implementace péče o duševní zdraví                                    
v hlavním městě Praze pro období 2022 - 2023 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

s návrhem Akčního plánu implementace péče o duševní zdraví v hlavním městě Praze 
pro období 2022 - 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radní Mgr. Mileně Johnové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení Akční plán implementace péče 
o duševní zdraví v hlavním městě Praze pro období 2022 - 2023 dle bodu            
I. tohoto usnesení 

Termín: 8.9.2022 

2.  MHMP - SML MHMP, MHMP - SOV MHMP, MHMP - ZDR MHMP, MHMP - OBF 
MHMP, MHMP - OMM MHMP, MHMP - KUC MHMP 

1.  v případě schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy realizovat bod I. tohoto 
usnesení 

Kontrolní termín: 30.6.2023 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-45330  
Provede: radní Mgr. Milena Johnová, MHMP - SML MHMP, MHMP - SOV MHMP, MHMP - 

ZDR MHMP, MHMP - OBF MHMP, MHMP - OMM MHMP, MHMP - KUC MHMP 
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2131 ze dne 29. 8. 2022 

Návrh 

Akční plán implementace péče o duševní zdraví v hlavním městě Praze pro období 2022 – 2023                           

Akční plán reaguje na potřebu snížit vysokou zátěž v oblasti duševního zdraví Pražanů. Duševní onemocnění prožije každý rok více než pětina populace. Více 

než polovině z toho se nedostane žádné odborné pomoci nebo léčby. Dle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky z roku 2019 bylo v 

hl. m. Praze ambulantně léčeno 130 tisíc obyvatel (v ČR 640 tisíc). Přestože se podařilo za poslední 3 roky významně posílit kapacitu sítě sociálně zdravotních 

služeb v Praze, například vybudováním prvních pěti center duševního zdraví a dalších komunitních služeb, situace je stále alarmující. Pandemie covid-19 tuto 

situaci ještě zhoršila, dopady pandemie covid-19 na duševní zdraví začínají být velmi markantní. Skupinou, na jejíž duševní zdraví těžce dopadla pandemie 

covid-19 jsou zejména děti. Výraznou měrou se do duševního zdraví promítá i agrese Ruska na Ukrajině a předpokládáme, že se promítne i energetická a 

ekonomická krize. 

Akční plán implementace péče o duševní zdraví v hlavním městě Praze pro období 2022 – 2023 zpracovala mezigesční skupina složená ze zástupců odborů Hl. 

m. Prahy (ZDR, SOV a SLM) a s podporou MZS (příspěvkové organizace HMP, jejímž předmětem činnosti je mimo jiné také koordinace péče o duševní zdraví a 

zdravotní prevence). Akční plán je rozčleněn na 9 témat, které reagují na základní oblasti potřebného řešení. Plnění cíle u každého tématu je pak rozpracováno 

v tabulce s uvedením opatření, realizátora a spolupracujícího subjektu, termínu plnění, náklady potřebné k realizaci opatření a indikátory plnění opatření. 

Témata sledují potřebnou podporu pro hlavní cílové skupiny v péči o duševní zdraví: pro lidi se závažným duševním onemocněním, pro lidi s demencí, pro děti 

a mladistvé, pro lidi ocitající se v krizové psychosociální situaci. Další témata pak sledují potřebnou podporu neformální péče, obhajobu práv a kvalitu služeb, 

téma lidských zdrojů v pomáhajících profesích, prevenci v oblasti duševního zdraví a nezbytnou koordinaci systému péče. Programy zčásti zahrnují i podporu 

uprchlíků z Ukrajiny v oblasti duševního zdraví. 

Akční plán vychází z Plánu regionální péče pro oblast duševního zdraví v Praze 2020 – 2030, který byl zpracován v rámci projektu Deinstitucionalizace, 

realizovaného Ministerstvem zdravotnictví, jakožto jeden z nástrojů implementace Reformy péče o duševní zdraví. Tento plán je v souladu s Národním akčním 

plánem pro duševní zdraví, který byl schválen vládou ČR 27. 1. 2020 i Strategií reformy psychiatrické péče 2013-2023 (MZ, 2013). 
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PODPORA LIDÍ SE ZÁVAŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM (severe mental illness SMI) 

Cíl: V Praze existuje dostatek služeb v oblasti bydlení a zaměstnávání a taková podpora pro lidi s vážným duševním onemocněním (SMI), která umožní, aby se 

lidé s duševním onemocněním mohli plnohodnotně zapojit do běžného života. 

OPATŘENÍ REALIZÁTOR SPOLUPR. SUBJEKT TERMÍN NÁKLADY INDIKÁTOR PLNĚNÍ 

Do konce roku 2023 bude v Praze působit 8 Center 
duševního zdraví a 6 komunitních (sociálních) 
týmů.  

SOV MHMP 
ZDR MHMP  

MZS 
Poskytovatelé komunitních 
služeb, zdravotní pojišťovny 

12/2023 

Bez dodatečných 
nákladů HMP 

Náklady zdravotní 
pojišťovny 

vznik 3 nových CDZ  doplněním 
zdravotního personálu ke stávajícím 

komunitním sociálním týmům. 
Předpokládaná celková kapacita 600 

klientů 

Podpora pro poskytování sociálních bytů od 
MHMP i MČ (v roce 2023 bude poskytnuto 
minimálně 20 bytů). Podpora zabydlování a 
podpora bydlení bude probíhat ve spolupráci s 
komunitními službami poskytujícími sociální 
služby, příp. s využitím konceptu Housing First 
v rámci výzvy ESF.  

OBF HMP 
 

sociální (komunitní) služby 
MZS, MČ 

Asociace komunitních služeb 
 

průběžně 
Bez dodatečných 

nákladů 

Pro účely bydlení lidí s duševním 
onemocněním poskytnuto v roce 

2023 alespoň 20 bytů.  
 

Vytvoření kapacit pro osoby vyžadující intenzívní 
podporu v individualizovaných pobytových 
zařízeních celkem 6 míst. 

SOV MHMP 
MZS 

sociální komunitní služby 
1/2023 

Alokováno v nákladech 
na zajištění grantového 
titulu pro sociální služby 

6 klientů využívá kapacity pobytové 
služby s intenzivní podporou 

Převádění osob z dlouhodobé hospitalizace (50 
osob) v Psychiatrické nemocnici Bohnice do 
běžného bydlení. (Projekt Akcelerace rozvoje 
komunitních pobytových služeb na území Prahy)  

SOV MHMP 

MZS 
Psychiatrická nemocnice 

Bohnice 
Poskytovatelé Komunitních 

služeb 
 

průběžně 

Kalkulovány prostředky 
z grantu na Transformaci 

pobytových sociálních 
služeb a  z rozpočtu 

HMP 

50 klientů bylo propuštěno z 
dlouhodobé hospitalizace v PN 
Bohnice a jsou jim poskytovány 

komunitní služby  

Bude připravena strategie pro podporu 
zaměstnávání osob s SMI (např. v rámci sociálního 
podnikání)  - nejvíce ohrožených nezaměstnaností, 
včetně sběru a vyhodnocení dat. 

MZS 
 

MZS 
ÚP 

Zaměstnavatelé, MHMP 
sociální (komunitní) služby,  

Tessea 

12/2023 
Bez dodatečných 

nákladů 
 vytvořená strategie a domluvená 

spolupráce 

Pokračování pilotního projektu  Forenzního 
multidisciplinárního týmu realizovaného PNB a 
Green Doors 

SOV MHMP 
PN Bohnice, Green Doors, 

VZP 
1/2023 

Alokováno v nákladech 
na zajištění stávajícího 
grantového titulu pro 

sociální služby a státního 
rozpočtu 

Fungující forenzní MD tým, 100 
klientů s ochrannou léčbou v péči 

Nastavení systematické spolupráce služeb 
poskytující podporu osobám s duševním 
onemocněním (SMI) se službami pro jiné cílové 
skupiny, které zároveň mají ve službách také osoby 
s SMI – např. služby pro osoby s mentálním 
postižením, osoby bez domova, osoby s duální 
diagnózou, osoby v seniorském věku. 

MZS 
sociální služby 

odbor sociálních věcí, 
Asociace komunitních služeb, 

poskytovatelé 
 

průběžně 
Bez dodatečných 

nákladů 

služby péče o duševní zdraví 
poskytují ostatním službám 
odpovídající podporu, aby byly 
zajištěny kvalitní a odborné služby 
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PODPORA LIDÍ S DEMENCÍ 

Cíl: Posílit komunitní péči a služby pro seniory s kognitivním deficitem (demencí) včetně rozvoje koordinace péče (case management) mezi jednotlivými 

zapojenými službami a rodinou, mezi službami zdravotními a sociálními i pro zajištění materiální a finanční podpory (např. příspěvek na péči, sociální dávky, 

kompenzační pomůcky). 

OPATŘENÍ REALIZÁTOR SPOLUPR. SUBJEKT TERMÍN NÁKLADY INDIKÁTOR PLNĚNÍ 
Realizace služeb pro lidi s demencí, včetně 
koordinace péče pro tuto cílovou skupinu, 
zmapování dostupné péče a služeb v závislosti na 
konkrétních potřebách lidí s demencí. 

MČ, příspěvkové organizace MČ a 
MHMP, nestátní neziskové 

organizace, MZS  

ZDR  MHMP, Asociace 
poskytovatelů sociálních 

služeb, SOV MHMP 
průběžně 

Bez dodatečných 
nákladů, využití 

grantových programů a 
EU fondů 

MČ podpořené v oblasti koordinace 
péče a služeb pro lidi s demencí 

mapa dostupné péče a služeb pro lidi 
s demencí. 

Sestavení plánu pro další rozvoj v koordinaci péče 
a služeb pro lidi s demencí. 

SOV MHMP 
ZDR  MHMP, MČ, MZS, 

poskytovatelé 
6/2023 

Bez dodatečných 
nákladů 

sestavený plán rozvoje v koordinaci 
péče a služeb pro lidi s demencí 

Dojednání modelu zabezpečení včasné detekce a 
diagnostiky demence a informování o návazné 
pomoci pro dotčené osoby a jejich rodiny (v 
návaznosti na opatření NAPAN). 

MZS, Sdružení praktických lékařů 
ČR, ZDR  MHMP 

SOV MHMP, Česká 
alzheimerovská společnost 

 
12/2023 

Bez dodatečných 
nákladů 

Sjednání postupu pro základní 
screening demence, prováděný 

praktickými lékaři 

Pokračování transformace pečovatelských služeb 
tak, aby byly schopny poskytovat péči a podporu i 
osobám s demencí 

SOV MHMP, MČ 
ZDR  MHMP, poskytovatelé, 

MZS, externí odborníci 
 

průběžně 
Bez dodatečných 

nákladů 

 pečovatelská služba je schopná 
poskytovat individualizovanou péči a 

podporu i osobám s demencí; 
zmapovaný počet lidí s demencí, 

kterým je poskytována pečovatelská 
služba  

Příprava rozvoje  odlehčovacích služeb pro lidi s 
demencí a zapojení agentury domácí péče tak, aby 
byla v maximální možné míře zajištěna péče o 
osoby s demencí v domácím prostředí. 

SOV MHMP 
MČ, poskytovatelé 

 
12/2023 

Bez dodatečných 
nákladů 

Připravený plán rozvoje  
odlehčovacích služeb pro lidi s 
demencí. 

Příprava rozvoje  programů komunitních a denních 
programů tak, aby byly schopny  pracovat i s lidmi 
s demencí.  

SOV MHMP, MČ 
Poskytovatelé sociálních 

služeb 
12/2023 

Bez dodatečných 
nákladů 

dostupné komunitní a denní 
programy  schopné pracovat i s lidmi 
s demencí. 

Vyjednávání o posílení kapacity geriatrických a 
gerontopsychiatrických ambulancí, v návaznosti na 
vzdělávací programy MZ ČR, příp. o posílení 
kompetence praktických lékařů v péči o lidi s 
demencí.  

ZDR  MHMP, MZ ČR, MZS 

SOV MHMP, VZP, Sdružení 
praktických lékařů ČR, 

Psychiatrická společnost ČLS 
JEP 

 

12/2023 průběžně 

Navýšení  kapacity geriatrických a 
gerontopsychiatrických ambulancí; 
posílené kompetence praktických 
lékařů v péči o lidi s demencí 
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PODPORA DĚTÍ A MLADISTVÝCH V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

Cíl: V Praze existuje systém podpory dětí a mladistvých i jejich rodin v oblasti duševního zdraví tak, aby děti mohly harmonicky rozvíjet svou osobnost, 

seberealizovat se, zapojit se do společnosti a naplnit své aspirace i potřeby (viz Úmluvu o právech dítěte). Systém zahrnuje spolupráci mezi školami a školskými 

zařízeními, sociálními a zdravotními službami i neformální pomocí a občanskou podporou. 

OPATŘENÍ REALIZÁTOR SPOLUPR.SUBJEKT TERMÍN NÁKLADY INDIKÁTOR PLNĚNÍ 
Vyjednávání o posílení prevence a časné 
identifikace dětí v psychosociálním riziku zejména 
posílením kompetencí dětských lékařů v 
ambulancích a jejich zapojení do časné identifikace 
dětí v psychosociálním riziku. 

ZDR  MHMP 

MZS 
Sdružení praktických lékařů 

pro děti a dorost, externí 
odborníci, MZ ČR 

průběžně 
Bez dodatečných 

nákladů 
Počet zapojených praktických lékařů 

pro děti a dorost 

Zajistit větší dostupnost multidisciplinární terénní 
péče pro děti s potřebou podpory v oblasti 
duševního zdraví – existence 3 MD týmů.  

 neziskové organizace 
VZP, MZS, UNICEF, MHMP – 

SOV, MHMP – ZDR 
6/2023 

Předpokládané finanční 
náklady 12.000 tis. Kč 

z podpory UNICEF pro 2 
nové týmy, pro stávající 

MD tým alokováno 
v nákladech na zajištění 
stávajícího grantového 

titulu pro sociální služby 
a státního rozpočtu 

Fungující 3 MD týmy, s kapacitou 
celkem alespoň 360 dětí a 

mladistvých / rodin 

Připravit plán rozvoje kapacit individualizované 
intenzívní podpory v komunitě v Praze pro děti 
aktuálně dlouhodobě či opakovaně 
hospitalizované v lůžkových psychiatrických 
odděleních. 

SOV MHMP 
Poskytovatelé sociálních 

služeb, MZS 
12/2023 

bez dodatečných 
nákladů 

 Plán rozvoje kapacit v komunitních 
pobytových službách pro děti. 

Podpora dalších služeb, které pracují s dětmi a 
mladistvými v kompetencích v oblasti duševního 
zdraví (např. NZDM, SAS, ad.). 

 MZS 
externí odborníci SOV 

MHMP 
12/2023 

Bez dodatečných 
nákladů 

Počet pracovníků služeb zapojených 
do programu vzdělávání v oblasti 

podpory v duševním zdraví 

Posílit programy  prevence v oblasti duševního 
zdraví ve školách, posílení kompetencí pracovníků 
ve školství, v OSPOD. 

SOV MHMP 
Poskytovatelé programů 

prevence,  
SML MHMP 

12/2023 
Řešeno v Koncepci 

primární prevence a 
rizikového chování 

Navýšení objemu prostředků 
v grantovém programu pro prevenci 

v oblasti duševního zdraví 

Edukace a podpora pro školy a pedagogy v 
přístupu k individualitě dítěte, prevenci, oblasti 
duševního zdraví vč. rozpoznání symptomů 
duševního onemocnění, respektujícím přístupu, 
vyhodnocování potřeb dítěte. 

SML MHMP, MČ  

Poskytovatelé programů 
prevence, MŠMT 

SOV MHMP 
MZS, externí odborníci 

průběžně 

Částečně řešeno 
v Koncepci primární 

prevence a rizikového 
chování, grantové 
programy MŠMT 

Počet zapojených škol a pedagogů 
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KRIZOVÁ PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOC 

Cíl: Lidem, které tíží krizová situace v oblasti duševního zdraví bude poskytnuta kvalitní, efektivní, neprodlená podpora cílená na charakter jejich problémů. 

Bude zajištěn systém triage a dobrá kooperace zapojených služeb tak, aby byla zajištěna následná kontinuita péče. Krizová pomoc bude zajišťována vhodnou 

formou (telefonická, terénní, ambulantní či stacionární, konciliární, příp. lůžková. Péče bude geograficky rovnoměrně rozložena tak, aby se zvýšila dostupnost 

péče pro všechny Pražany, počet psychiatrických lůžek na jednom místě bude omezen (120 lůžek max.) tak, aby se necentrovala psychiatrická péče na jednom 

místě a nevytvářela určité ghetto. 

OPATŘENÍ REALIZÁTOR SPOLUPR.SUBJEKT TERMÍN NÁKLADY INDIKÁTOR PLNĚNÍ 

Posílení krizových psychosociálních služeb, 
terénních, ambulantních i pobytových.  

SOV MHMP 
ZDR  MHMP, MZS, 

poskytovatelé krizových 
služeb 

3/2023 

Alokováno v nákladech 
na zajištění stávajícího 
grantového titulu pro 

sociální služby a státního 
rozpočtu 

Navýšení kapacit krizových služeb 
Zastavení nárůstu hospitalizací v 

psychiatrických lůžkových zařízeních 

Bude připravena koncepce systému krizové 
pomoci a následně realizační plán v oblasti 
duševního zdraví v Praze, která bude zahrnovat 
kromě krizových služeb a služeb IZS HMP také 
akutní psychiatrická lůžková oddělení i další služby 
v oblasti duševního zdraví.  

MZS 

ZDR  MHMP, SOV MHMP, 
poskytovatelé krizových 

služeb, ZZS HMP, 
poskytovatelé zdravotních a 

sociálních služeb, externí 
odborníci, VZP (SZP)  

12/2023 
Bez dodatečných 

nákladů, využití EU 
fondů 

Koncepce systému  krizové pomoci a 
následně realizační plán v oblasti 

duševního zdraví v Praze. 
Zvýšená spolupráce mezi službami, 
zajišťováno v rámci projektu ESF. 

Nastavení systému spolupráce mezi všemi 
službami zapojenými v krizové pomoci. 

MZS 
ZDR  MHMP, SOV MHMP, 
poskytovatelé krizových 

služeb 
12/2023 

Bez dodatečných 
nákladů 

Fungující spolupráce mezi službami, 
počet předaných klientů, metodika 

spolupráce 

Vyjednávání o posílení dostupnosti psychoterapie 
pro všechny cílové skupiny. 

MZS, VZP 

ZDR  MHMP, SOV MHMP, 
SML MHMP, Česká asosiace 
pro psychoterapii, Asociace 

klinických psychologů ČR, MZ 
ČR 

12/2023 
Bez dodatečných 

nákladů 
Strategie pro posílení dostupnosti 

psychoterapie  
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NEFORMÁLNÍ PÉČE A DALŠÍ PODPORA 

Cíl: Podpořit rozvoj neformální a sdílené péče pro cílové skupiny (SMI, děti s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví, senioři žijící s demencí), podpořit 

projekty komunitní a občanské podpory. 

OPATŘENÍ REALIZÁTOR SPOLUPR. SUBJEKT TERMÍN NÁKLADY INDIKÁTOR PLNĚNÍ 

Podpora a posilování rodičovských dovedností, 
zejména u rodin v psychosociální zátěži  

SOV MHMP, MČ MZS, poskytovatelé služeb průběžně 

Alokováno v nákladech 
na zajištění grantového 
programu SOV, využití 

EU fondů 

existence programů pro pečující a 
existence komunitně zaměřených 
aktivit a využívání dobrovolníků z řad 
širší občanské společnosti či 
sousedství 

Podpora a vzdělávání uživatelů služeb a rodinných 
příslušníků zejména v orientaci v problematice 
duševního zdraví, systému služeb, zotavení, 
advokačních aktivitách. (návaznost na informační 
středisko Reformy a Pacientskou radu MZ) 

ZDR  MHMP, SOV MHMP 
SOV MHMP, MČ, MZS, 
organizace uživatelů a 

pečujících, MZ ČR 
12/2023 

Alokováno v nákladech 
na zajištění grantového 

programu ZDR+SOV 
Počet proběhlého vzdělávání 

Podpora programů pro pečující včetně 
svépomocných skupin, jako jsou např. Čaje o páté 
a Pečuj doma či komunitně zaměřené aktivity 
(kavárny pro SMI či seniory apod.). 

ZDR  MHMP, SOV MHMP 
SOV MHMP, MČ, MZS, 
organizace uživatelů a 

pečujících 
12/2023 

Alokováno v nákladech 
na zajištění grantového 

programu ZDR+SOV 

Počet podpořených a fungujících 
programů, počty klientů 
v programech 
 

Podpora svépomocných skupin rodičů, podpora 
dobrovolnictví, peerství 

ZDR  MHMP, MZS, SOV MHMP 
MČ, SOV MHMP, organizace 

uživatelů a pečujících 
12/2023 

Alokováno v nákladech 
na zajištění grantového 

programu ZDR 

Fungující svépomocné organizace 
pečujících a uživatelů 

Průběžná informovanost o existujících programech 
pro pečující, o svépomocných skupinách a 
komunitně zaměřených aktivitách.  

SOV MHMP, MČ MZS, poskytovatelé 06/2023 
Bez dodatečných 

nákladů, využití EU 
fondů 

uskutečněná setkání, semináře, 
workshopy, publikace dobré praxe 

Podpora komunitních center, programů pro volný 
čas, programů kreativních a kulturních aktivit 
v oblasti duševního zdraví (spontánní umění / art 
brut).  

MZS 
ZDR MHMP, SML MHMP SOV 

MHMP, odbor kultury, MČ, 
MZS, KUC MHMP 

3/2023 
Rok 2023 financováno 

z rozpočtu 2022 

Vytvořený systém financování 
komunitních center a programů 
podpory spontánního umění / art 
brut na rok 2024 
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OBHAJOBA PRÁV A KVALITA 

Cíl: Osoby se zkušeností s duševním onemocněním a rodinní příslušníci jsou zapojeni do rozhodovacích procesů týkajících se oblasti péče o duševní zdraví. Je 

zjišťována a podporována kvalita poskytovaných služeb zejména s ohledem na naplňování Úmluvy o právech lidí s postižením. 

OPATŘENÍ REALIZÁTOR SPOLUPR.SUBJEKT TERMÍN NÁKLADY INDIKÁTOR PLNĚNÍ 

Podpora uživatelského hnutí, jehož zástupci se 
budou podílet na připravovaných systémových 
změnách v oblasti duševního zdraví v Praze. 

MZS 
osoby s duševním 

onemocněním 
12/2023 

Bez dodatečných 
nákladů 

uživatelé se pravidelně setkávají, 
účastní se jednání Krajské 

koordinační skupiny a dalších 
důležitých jednání  

Vytvoření fóra uživatelů a rodinných příslušníků 
v oblasti duševního zdraví, jako poradní skupinu 
HMP pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. 

MZS 
osoby s duševním 

onemocněním 
ZDR  MHMP, SOV MHMP, 

03/2023 
Bez dodatečných 

nákladů 
Pravidelná setkání fóra, zápisy z 

jednání 

Příprava na vytvoření role „uživatelského 
ombudsmana“ na úrovni kraje se samozřejmou 
účastí uživatelů na řešení stížností na kvalitu služeb 
/ Podpora projektu ombudsmana v psychiatrické 
péči v Praze 

MZS 

PN Bohnice, osoby s 
duševním onemocněním, 

externí odborníci, ZDR 
MHMP 

12/2023 
Bez dodatečných 

nákladů, využití EU 
fondů 

Plán na vytvoření role ombudsmana  
s vymezenou agendou 

Příprava pro nastavení systému hodnocení úrovně 
naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením ve zdravotnických a sociálních službách 
pro duševní zdraví na území Hl.m.Prahy a v 
organizacích, které MHMP zřizuje. 

SOV MHMP, MZS 
externí odborníci, ZDR 

MHMP 
12/2023 využití EU fondů Připravený pilotní projekt 
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LIDSKÉ ZDROJE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH 

Cíl: Posilovat odborné kompetence a dovednosti pracovníků služeb i pracovníků úřadů (MČ, PSSZ, ÚP) a jejich citlivost pro práci s cílovými skupinami (SMI, děti 

s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví, senioři žijící s demencí), zajišťovat dostatečnou kapacitu pracovníků v oblasti duševního zdraví.  

OPATŘENÍ REALIZÁTOR SPOLUPR. SUBJEKT TERMÍN NÁKLADY INDIKÁTOR PLNĚNÍ 

Příprava strategie zajištění dostatku pracovníků v 
oblasti péče o duševní zdraví (zdravotních i 
sociálních službách) 

ZDR  MHMP, SOV MHMP, SML 
MHMP, mezigesční expertní 

skupina  
MZS, MČ 12/2023 

Bez dodatečných 
nákladů 

sestavená strategie zajištění dostatku 
pracovníků v oblasti péče o duševní 
zdraví, včetně zajištění nástrojů pro 
realizaci strategie 

Podpora vzdělávání odborných pracovníků 
v pomáhajících profesích ve službách v tématech, 
jako je multidisciplinární přístup, recovery přístup, 
znalost lidských práv a jejich uplatňování v praxi, 
znalosti konceptu na člověka orientované péče, 
znalost komunitní péče, a podpora zajištění 
supervize těchto pracovníků. 

SOV MHMP, MČ, MZS  
ZDR  MHMP, poskytovatelé 

vzdělávání v oblasti 
duševního zdraví 

Průběžně 
využití grantových 

programů a EU fondů 

Bude zapracováno do grantových 
programů MHMP pro rok 2024. 
uskutečněná setkání, semináře, 

workshopy, publikace dobré praxe 

Vybudování pilotní „kamenné“ Akademie zotavení 
(Recovery college) jako inspirace pro rozvíjení 
modelu zotavení. 

SOV MHMP MČ, MZS, externí odborníci   12/2023 
využití grantových 

programů a EU fondů 
Existence Akademie zotavení 
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PREVENCE V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

Cíl: Hlavní město Praha zviditelňuje a podporuje prevenci v oblasti duševního zdraví 

OPATŘENÍ REALIZÁTOR SPOLUPR. SUBJEKT TERMÍN NÁKLADY INDIKÁTOR PLNĚNÍ 
Podpora informačních aktivit o duševním zdraví 
pro veřejnost, např. formou grantových programů. 

ZDR  MHMP,  
MZS, odbor marketingu a 

médií (OMM) 
průběžně  program ZDR 

průběžně probíhají informační akce 
a kampaně 

Vytvoření pražské komunikační strategie péče o 
duševní zdraví Hlavním městem Praha. 

OMM MHMP, MZS 
externí odborníci, ZDR 

MHMP 
12/2023 Bez dodatečných nákladů Existence komunikační strategie 

Příprava zajištění informačního centra pro duševní 
zdraví a pilotní odzkoušení jeho fungování. 

MZS 
OMM MHMP, externí 

odborníci, poskytovatelé 
služeb 

12/2023 
Bez dodatečných 

nákladů, využití EU fondů 
připravuje se informační centrum a 
jeho fungování pro duševní zdraví 

Zajištění informačního portálu pro služby v oblasti 
duševního zdraví Hlavním městem Praha. 

MZS, ZDR MHMP, OMM MHMP,  
OMM MHMP, externí 

odborníci, poskytovatelé 
služeb 

12/2023 
předpokládané finanční 
prostředky 250 tis. Kč 

z rozpočtu 2022 

existuje a funguje informační portál 
pro duševní zdraví 

Pořádání kampaní a akcí v rámci prevence v oblasti 
duševního zdraví.  

MZS 
OMM MHMP, ZDR  MHMP, 

poskytovatelé služeb 
12/2023 Bez dodatečných nákladů 

průběžně probíhají akce v rámci 
Praha duševní 

Každoroční podpora programů prevence v oblasti 
duševního zdraví, zejména pro děti a mládež. 

ZDR  MHMP, SOV MHMP 
Poskytovatelé programů 

prevence 
SML  MHMP 

průběžně 
Řešeno v Koncepci 

primární prevence a 
rizikového chování 

existují a jsou každoročně 
podporovány programy prevence v 
oblasti duševního zdraví zejména 

pro děti a mládež 

Každoroční podpora destigmatizačních a 
edukačních aktivit pro jednotlivé cílové skupiny – 
pracovníky veřejné správy včetně IZS, pracovníky 
zdravotních a sociálních služeb a školství, lidi s 
duševním onemocněním a jejich rodinné 
příslušníky, místní komunity. 

ZDR  MHMP, SOV MHMP MZS, realizátoři aktivit, 
OMM MHMP 

průběžně 
Grantový program ZDR, 
grantový program SOV  

existuje a je realizován  každoroční 
plán  destigmatizačních  kampaní a 

akcí 
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KOORDINACE 

Cíl: Existuje systém koordinace a spolupráce mezi hlavními aktéry – Magistrát hl. m. Praha, Městské části Prahy, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, 

uživatelé zdravotních a sociálních služeb, rodinní příslušníci uživatelů, IZS ad.) v oblasti duševního zdraví včetně systému vyhodnocování. 

OPATŘENÍ REALIZÁTOR SPOLUPR.SUBJEKT TERMÍN NÁKLADY INDIKÁTOR PLNĚNÍ 
Existuje stálá mezigesční skupina pro plánování, 
realizaci i hodnocení změn v oblasti péče o duševní 
zdraví.  

ZDR MHMP, SOV MHMP,  SML 
MHMP 

MZS 9/2022 
Bez dodatečných 

nákladů 
Zápisy ze setkání 

Průběžné setkávání jednotlivých aktérů v oblasti 
péče o duševní zdraví a všech dotčených cílových 
skupin (osoby se závažným duševním 
onemocněním (SMI), děti s potřebou podpory v 
duševním zdraví, senioři s kognitivním deficitem, 
osoby v psychosociální krizi, příp. pro osoby na 
rozhraní cíl. Skupin. Zároveň pracovní skupiny 
vznikají na některá klíčová témata (např. bydlení, 
zaměstnávání, apod.).. 

MZS 
ZDR  MHMP, SML MHMP, 

SOV MHMP, aktéři v systému 
průběžně 

Bez dodatečných 
nákladů 

Zápisy ze setkání, sdílené informace 
mezi účastníky 

Probíhá průběžné vyhodnocení efektivity systému, 
procesu reformy péče o duševní zdraví péče  i 
potřeb v systému. Jsou dané parametry a způsoby 
hodnocení  

MZS 
ZDR  MHMP, SML MHMP, 

SOV MHMP, externí 
odborníci 

6/2023 
Bez dodatečných 

nákladů 
Zpráva o stavu procesu reformy a 

efektivitě systému. 

Vytvoření platformy poskytovatelů služeb 
(sociálních, zdravotních, školských) pro jednotlivé 
oblasti cílových skupin (SMI, lidé s demencí, děti 
s potřebou podpory v duševním zdraví, lidé 
v psychosociální krizi) s napojením na MHMP a MČ 
s cílem sdílení dobré praxe a domluv spolupráce. 
Nastavit mechanismus spolupráce a definovat role 
a způsob koordinace. 

MZS 
ZDR  MHMP, SML MHMP, 

SOV MHMP, 
3/2023 

Bez dodatečných 
nákladů 

mechanismus spolupráce a způsob 
koordinace 

Spolupráce HMP s PN Bohnice při plánování a 
realizaci transformace PNB, směřující k zásadní 
proměně péče směrem k poskytování v komunitě. 
Součástí spolupráce je i společné vypracování 
záměru využití areálu PNB pro občanskou 
vybavenost pro občany HMP. 

SOV MHMP 
ZDR  MHMP, SML MHMP, 
SOV MHMP, PN Bohnice, 

MZS 
9/2023 

Bez dodatečných 
nákladů 

Mechanismus spolupráce, zápisy ze 
setkání, společný záměr využití 

areálu PNB. 

Připravit Plán regionální péče pro oblast duševního 
zdraví v hlavním městě Praze 2024 - 2027 
Plán se bude týkat všech výše uvedených cílových 
skupin a bude provázán s koncepcí a strategií 
protidrogové politiky, bezdomovectví i dalších 
relevantních koncepcí a strategií HMP. 

ZDR  MHMP, SML MHMP, SOV 
MHMP, MZS 

mezigesční skupina 6/2023 
Bez dodatečných 

nákladů 

Plán regionální péče pro oblast 
duševního zdraví v hlavním městě 

Praze 2024 - 2027 

 



Důvodová zpráva k tisku R-45330/Z-10738 

V návaznosti na usnesení RHMP č. 985 ze dne 2. 5. 2022 se Radě hl. m. Prahy předkládá k odsouhlasení 

Akční plán implementace péče o duševní zdraví v hlavním městě Praze pro období  

2022 – 2023 (dále jen „Akční plán“). Definuje konkrétní cíle a opatření hl. m. Prahy pro zlepšení systému 

péče o duševní zdraví pro Pražany. 

Akční plán vychází z Plánu regionální péče pro oblast duševního zdraví v Praze 2020 – 2030 (dále jen 

,,Plán regionální péče“), který byl zpracován v rámci projektu Deinstitucionalizace, realizovaného 

Ministerstvem zdravotnictví, jakožto jeden z nástrojů implementace Reformy péče o duševní zdraví. 

Plán regionální péče, i  Akční plán je v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví, který byl 

schválen vládou ČR 27. 1. 2020 i Strategií reformy psychiatrické péče 2013-2023 (MZ, 2013). Plán 

regionální péče byl vytvářen v úzké spolupráci s odbory ZDR MHMP a SOV MHMP a za spolupráce 

široké odborné veřejnosti, uživatelů péče i jejich rodinných příslušníků zejména v rámci Krajské 

koordinační skupiny Reformy péče o duševní zdraví a byl schválen Výkonným výborem pro řízení 

implementace strategie reformy psychiatrické péče při Ministerstvu zdravotnictví v dubnu 2021 a 

projednán Výborem pro zdravotnictví ZHMP v listopadu 2021.  

Plán regionální péče vzala Rada hl. m. Prahy dne 2. 5. 2022 usnesením č. 985 na vědomí a uložila ZDR 

MHMP zřídit mezigesční pracovní skupinu a připravit návrh Akčního plánu implementace péče o 

duševní zdraví v hlavním městě Praze pro období 2022 – 2023 a následně do 30. 6. 2023 i Plán 

regionální péče pro oblast duševního zdraví v hlavním městě Praze 2024 - 2027. Tedy plán, který už 

bude plánem HMP. 

Hl. m. Praha tak bude mít strategický dokument, který poskytne strukturální oporu pro plánování a 

strukturování zdravotních, sociálních a dalších služeb v kraji tak, aby vnikla synergická a efektivní síť 

péče o duševní zdraví, která odpovídá poskytované péči ve vyspělých zemích. Promítnutí do více 

resortních oblastí, zejména do oblasti sociální, zdravotní a oblasti školství zároveň umožní komplexní 

řešení problematiky. Plán bude zároveň naplňovat Memorandum o spolupráci mezi hl. m. Prahou a 

Ministerstvem zdravotnictví v oblasti realizace reformy psychiatrické péče (usnesení RHMP číslo 1380 

ze dne 29. 6. 2020) a bude propojen na další strategie a plány hl. m. Prahy. 

Plán umožní systémové a komplexní řešení složité situace v oblasti péče o duševní zdraví a měl by být 

nástrojem řešení této vysoké zátěže v oblasti duševního zdraví Pražanů, zároveň by měl dávat 

perspektivu širokému řešení. Duševní onemocnění prožije každý rok více než pětina populace. Více než 

polovině z toho se nedostane žádné odborné pomoci anebo léčby. Dle dat Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky České republiky z roku 2019 bylo v hl. m. Praze ambulantně léčeno 130 tisíc 

obyvatel (v ČR 640 tisíc). Přestože se podařilo za poslední 3 roky významně posílit kapacitu sítě sociálně 

zdravotních služeb v Praze, například vybudováním prvních pěti center duševního zdraví a dalších 

komunitních služeb, situace je stále alarmující. Pandemie covid-19 tuto situaci ještě zvýraznila, její 

dopady na duševní zdraví začínají být velmi markantní. Skupinou, na jejíž duševní zdraví těžce dopadla 

pandemie covid-19 jsou zejména děti. Výraznou měrou se do duševního zdraví promítá i agrese Ruska 

na Ukrajině a předpokládáme, že se promítne i energetická a ekonomická krize. 

Akční plán zpracovala mezigesční skupina složená ze zástupců odborů hl. m. Prahy (ZDR, SOV a SLM) a 

s podporou MZS (příspěvkové organizace HMP, jejímž předmětem činnosti je mimo jiné také 

koordinace péče o duševní zdraví a zdravotní prevence). Akční plán je rozčleněn na 9 témat, která 



reagují na základní oblasti potřebného řešení. Plnění cíle u každého tématu je pak rozpracováno 

v tabulce s uvedením opatření, realizátora a spolupracujícího subjektu, termínu plnění, náklady 

potřebné k realizaci opatření a indikátory plnění opatření. 

Témata sledují potřebnou podporu pro hlavní cílové skupiny v péči o duševní zdraví: pro lidi se 

závažným duševním onemocněním, pro lidi s demencí, pro děti a mladistvé, pro lidi ocitající se 

v krizové psychosociální situaci. Další témata pak sledují potřebnou podporu neformální péče, 

obhajobu práv a kvalitu služeb, téma lidských zdrojů v pomáhajících profesích, prevenci v oblasti 

duševního zdraví a nezbytnou koordinaci systému péče. Programy z části zahrnují i podporu uprchlíků 

z Ukrajiny v oblasti duševního zdraví. 

Z hlediska potřebné alokace finančních prostředků na realizaci Akčního plánu je většina opatření bez 

dodatečných nákladů z rozpočtu HMP (jsou realizovány jednotlivými odbory HMP nebo příspěvkovou 

organizací HMP – Metropolitním zdravotnickým servisem). Část potřebné alokace je zajištěna např.  

z grantových titulů jednotlivých odborů nebo z dotací pro sociální služby ze státního rozpočtu. Část 

nákladů na některá opatření by měla být kryta plánovanými projekty ESF, příp. ze zdravotního pojištění. 

Plánovaný rozpočet odboru ZDR MHMP na rok 2023 však neobsahuje položku na úhradu informačního 

portálu pro služby v oblasti duševního zdraví Hlavním městem Praha a podpory komunitních center, 

programů pro volný čas, programů kreativních a kulturních aktivit v oblasti duševního zdraví. 

Některá opatření jsou řešena v rámci jiných strategií nebo plánů, například v rámci Strategie Hlavního 

města Prahy pro oblast závislostního chování nebo Akčního plánu školské primární prevence rizikového 

chování v hl. městě Praze, proto nejsou podrobně rozpracována nebo nejsou naceněny náklady na 

jejich realizaci. 

Akční plán je zaměřen na konkrétní potřebné kroky v roce 2022 – 2023, zároveň ale sleduje priority 

v rámci celého systému péče. Některá uvedená opatření rozpracovávají dlouhodobé systémové kroky.  

Výsledkem Akčního plánu by mělo být zlepšení kvality života Pražanů v oblasti duševního zdraví a také 

zlepšení nastavení systému péče. 

 

Přílohy tisku: 

Příloha č. 1 k usnesení – návrh Akčního plánu implementace péče o duševní zdraví v hlavním městě 
Praze pro období 2022 – 2023 
Příloha č. 1 k důvodové zprávě – návrh usnesení ZHMP 
Příloha č. 2 k důvodové zprávě – usnesení RHMP č. 985 ze dne 2. 5. 2022 
Příloha č. 3 k důvodové zprávě - Plán regionální péče pro oblast duševního zdraví v Praze 2020 – 2030 
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