Příloha č. 7
Popis výstupů a výsledků programu včetně indikátorů
Výsledek programu 1
Indikátor výsledku

1

Počet příjemců nově
vytvořených nebo
zkvalitněných služeb

Definice indikátoru

Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

2

Podíl vyškolených odborníků,
kteří uvádí zlepšení svých
kompetencí v oblasti léčby
duševního zdraví (členěno dle
pohlaví)

Definice indikátoru
Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí
Jednotka
indikátoru

Počáteční
hodnota

Měsíc/rok
stanovení
počáteční hodnoty

Cílová hodnota

Předpokládaný
měsíc/rok
naplnění

Zdroj ověření

Záznamy konečného příjemce (anonymizované
lékařské zprávy / statistická data / anonymizovaná
Počet
0
data z odpovídajících informačních systémů /
prezenční listiny / dotazníky dle pohlaví a etnické
příslušnosti, atd.)
Jedná se o přímého příjemce poskytnutých služeb (nové služby nebo zkvalitněné existující služby). Příjemci se rozumí děti a mladí lidé 0 – 19 let,
rodiče, pečovatelé, odborníci na duševní zdraví (praktičtí lékaři/pediatři vč. studentů medicíny a/nebo psychologie), učitelé, sociální pracovníci, atd.,
kteří měli užitek z kterékoli služby (sociální služby, zdravotní služby, vzdělávací služby atd.) která byla poskytnuta v rámci Výsledku 1.
Počáteční hodnota je stanovena na 0, vzhledem ke stavu na počátku realizace projektu. Cílová hodnota je stanovena na základě kvalifikovaného
odhadu žadatele. Každý jednotlivec se může v rámci jednoho projektu zúčastnit více než jedné služby, ale je nutné předejít dvojímu započítávání
jednotlivců (tj. každý příjemce více než jedné služby se může započítat v rámci jednoho projektu pouze jednou). K jejímu naplnění dojde po
uskutečnění služby v rámci projektu a po doložení záznamu konečným příjemcem.
Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje o jednotlivcích ve členění podle pohlaví (M, Ž) a etnické identifikaci (Rom, ostatní), a
to v souladu s principy o ochraně osobních dat. Členění dle etnické příslušnosti bude založeno na kvalifikovaném odhadu konečného příjemce.

%

0

65%

Dotazník

Jedná se o procentuální vyjádření počtu zdravotnických a nezdravotnických odborníků působících v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících, či
se jinak podílejících na preventivních a jiných aktivitách v této oblasti, kteří budou absolvovat vzdělávací a/nebo tréninkové akce v rámci
podpořených projektů z programu a budou je hodnotit pozitivně ve vztahu ke zlepšení svých odborných kompetencí.
Počáteční hodnota je stanovena na 0, vzhledem ke stavu na počátku realizace projektu. Cílová hodnota 65% byla stanovena na základě
kvalifikovaného odhadu expertů působících v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících, kteří mají zkušenost se vzděláváním odborných

1

pracovníků, kteří s dětmi a dospívajícími pracují. K jejímu naplnění dojde po uskutečnění vzdělávacích akcí v rámci projektu a po doložení osvědčení
o účasti v daném rozsahu/podepsané prezenční listiny. Jedna osoba se může zúčastnit více vzdělávacích akcí, ale započítána bude v rámci projektu
pouze jednou.
Každý účastník vzdělávací akce (školení, workshop, trénink dovedností, konference, atd.) na závěr zhodnotí formou dotazníku, zda je toho názoru, že
se absolvováním dané vzdělávací akce jeho kompetence v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících zvýšily.
Hodnotící dotazník bude nedílnou součástí každé vzdělávací akce.

Výstup programu 1.1
Indikátor výstupu
1

Počet vytvořených „evidence
based“ programů

Definice indikátoru
Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Výstup programu 1.2
Indikátor výstupu

1

Počet odpilotovaných nových
programů/opatření pro děti a
dospívající trpící duševními
chorobami

Definice indikátoru
Způsob stanovení hodnoty
indikátoru
Počet odpilotovaných
2
preventivních

Realizované programy a/nebo intervence zaměřené na posílení rodičovských dovedností s cílem zlepšení duševního zdraví dětí a dospívajících
Jednotka
indikátoru

Počáteční
hodnota

Počet

0

Měsíc/rok
stanovení
počáteční hodnoty

Cílová hodnota

Předpokládaný
měsíc/rok
naplnění

Zdroj ověření
Metodika/postupy „evidence based“ programu

Jedná se o převzatý/é „evidence based“ program/y zaměřený/é výlučně na zvýšení rodičovských dovedností u rodičů a pečovatelů včetně
rizikovějších rodin s dětmi (rodiny zasaženy duševní nemocí jednoho z rodičů, rodiny s předčasně narozenými dětmi, rodiny s dětmi, u nichž již byla
diagnostikována duševní choroba). Nezahrnuje program Triple P.
Počáteční hodnota je stanovena jako 0 vzhledem ke stavu na počátku realizace projektu. Cílová hodnota je stanovena jako počet „evidence based“
programů realizovaných v rámci projektu. Cílová hodnota je naplněna v momentě, kdy bude program převzat, budou vytvořeny postupy / metodiky
jeho realizace a bude zaveden do praxe.

Uskutečnění intervencí v oblasti duševního zdraví u dětí a dospívajících a v jejich rodinách
Měsíc/rok
Předpokládaný
Jednotka
Počáteční
stanovení
Cílová hodnota
měsíc/rok
indikátoru
hodnota
počáteční hodnoty
naplnění
Počet

Zdroj ověření
Zprávy z realizace nových/rozšířených
programů/pilotních opatření / metodiky a pokyny
k programům / opatřením

0

Jedná se o programy/opatření zaměřené na děti a dospívající trpící duševním onemocněním, které před realizací projektu neexistovaly nebo nebyly
poskytovány v takové míře a rozsahu a/nebo nebyly primárně cíleny na léčbu duševních chorob u dětí a dospívajících (0-19).
Počáteční hodnota je stanovena na 0, vzhledem ke stavu na počátku realizace projektu. Cílová hodnota bude dosažena, jakmile bude
vytvořen/převzat/rozšířen (včetně vytvoření postupů/metodik realizace) a v praxi implementován program/opatření.
Zprávy z realizace nových/rozšířených
Počet
0
programů/pilotních opatření / metodiky a pokyny

2

programů/opatření pro děti a
dospívající ohrožené
rozvinutím duševního
onemocnění
Definice indikátoru
Způsob stanovení hodnoty
indikátoru
Výstup programu 1.3
Indikátor výstupu

1

Počet dětí a dospívajících, jež
absolvovali edukativní
programy

Definice indikátoru

Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

2

Počet pracovníků získajících
certifikát/osvědčení o
odbornosti v oblasti duševního
zdraví

Definice indikátoru
Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

k programům / opatřením

Jedná se o programy/opatření (seminář, přednáška, workshop) zaměřené na podporu duševního zdraví a prevenci duševních onemocnění u dětí a
dospívajících (0 – 19), které budou vytvořeny/převzaty/rozšířeny a zrealizovány v pilotním módu.
Počáteční hodnota je stanovena na 0, vzhledem ke stavu na počátku realizace projektu. Cílová hodnota bude dosažena, jakmile bude
vytvořen/převzat/rozšířen (včetně vytvoření postupů/metodik realizace) a v praxi implementován program/opatření.
Poskytnutí školení/tréninku na zvýšení dovedností v oblasti duševního zdraví
Měsíc/rok
Předpokládaný
Jednotka
Počáteční
stanovení
Cílová hodnota
měsíc/rok
indikátoru
hodnota
počáteční hodnoty
naplnění

Zdroj ověření

Anonymizovaná data z odpovídajících
informačních systémů/ osvědčení o účasti /
prezenční listina
Jedná se o počet dětí a dospívajících, kteří budou absolvovat nové nebo zdokonalené vzdělávací programy v oblasti podpory duševního zdraví a
prevence duševních onemocnění. Skupinou dětí a dospívajících se rozumí děti a mladí lidé ve věku 0–19 let, kteří měli užitek z realizovaných
edukativních programů.
Počáteční hodnota je stanovena na 0, vzhledem ke stavu na počátku realizace projektu. Cílová hodnota je stanovena na základě kvalifikovaného
odhadu žadatele. Každý jednotlivec z cílové skupiny se může v rámci jednoho projektu zúčastnit více než jednoho vzdělávacího programu, ale je
nutné předejít dvojímu započítávání jednotlivců (tj. jednotlivec, který absolvuje více edukativních programů, se může započítat v rámci jednoho
projektu pouze jednou). K naplnění cílové hodnoty dojde po realizaci edukativních programů v rámci projektu a po doložení záznamu konečným
příjemcem (tj. po doložení dat z informačních systémů, prezenčních listin, osvědčení o účasti či jiným relevantním dokumentem).
Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje o jednotlivcích ve členění podle pohlaví (M, Ž) a etnické identifikaci (Rom, ostatní), a
to v souladu s principy o ochraně osobních dat. Členění dle etnické příslušnosti bude založeno kvalifikovaném odhadem konečného příjemce.
Počet

0

Počet

0

Certifikát / osvědčení o účasti / prezenční listina

Jedná se o každého pracovníka působícího v oblasti vzdělávání / sociálních služeb / zdravotnictví, který obdržel certifikát/osvědčení o účasti/byl
podepsán na prezenční listině ze specializované školicí akce v oblasti podpory duševního zdraví u dětí a dospívajících.
Počáteční hodnota je stanovena na 0 vzhledem ke stavu na počátku realizace projektu. Cílová hodnota bude žadatelem stanovena na základě odhadu
počtu školení, které se v projektech uskuteční. K jejímu naplnění dojde po uskutečnění vzdělávacích akcí v rámci projektů a po doložení osvědčení o
účasti/certifikátů/podepsaných prezenčních listin. Každý jednotlivec se může v rámci jednoho projektu zúčastnit více než jedné služby, ale je nutné
předejít dvojímu započítávání jednotlivců (tj. každý příjemce více než jedné služby se může započítat v rámci jednoho projektu pouze jednou).
K jejímu naplnění dojde po uskutečnění služby v rámci projektu a po doložení záznamu konečným příjemcem.

3

Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje o jednotlivcích ve členění podle pohlaví (M, Ž) a etnické identifikaci (Rom, ostatní), a
to v souladu s principy o ochraně osobních dat. Členění dle etnické příslušnosti bude založeno na kvalifikovaném odhadu konečného příjemce.
3

Počet vytvořených studijních
materiálů /školení v oblasti
duševního zdraví pro
profesionály včetně studentů

Definice indikátoru

Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

4

Počet pilotních škol s nově
proškoleným/vzdělaným
personálem v oblasti
duševního zdraví

Počet

Školicí plány / curricula / metodiky / studijní
materiály

0

Jedná se o písemné podklady pro školení (metodiky, curricula, školicí plány, studijní materiály apod.), které budou zaměřeny na
zdokonalení/prohloubení/rozšíření znalostí profesionálů/studentů lékařských a psychologických oborů v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících.
Školení bude zaměřeno na 1) studenty – semináře/workshopy/vzdělávací kurzy - lékařských univerzit/psychologických oborů (školení má zlepšit
jejich znalosti v oblasti práce s dětmi a motivaci věnovat se profesím souvisejícím s péčí o duševní zdraví dětí) a/nebo 2) profesionály – lékaře,
zdravotníky a nelékařský personál (učitelé, psychologové, sociální pracovníci, další pedagogický personál).
Počáteční hodnota je stanovena na 0, vzhledem ke stavu na počátku realizace projektu. Cílová hodnota bude dosažena, jakmile budou vytvořeny
školící materiály a proběhnou školení s určenou časovou dotací a pro určený počet účastníků a po doložení osvědčení o
účasti/certifikátů/podepsaných prezenčních listin.
Počet

Certifikát / osvědčení o účasti / prezenční listina

0

Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Jedná se o základní/střední/vyšší odborné školy, jejichž zaměstnanci absolvovali školící program/aktivity v oblasti duševního zdraví dětí a
dospívajících. Může se jednat o již existující program/aktivitu nebo o program/aktivitu vytvořenou v rámci projektu.
Počáteční hodnota je stanovena na 0, vzhledem ke stavu na počátku realizace projektu. Cílová hodnota je stanovena jako počet škol, ve kterých
proběhne školení/vzdělávání zaměstnanců v rámci jednoho projektu a bude dosažena, jakmile budou zaměstnanci jednotlivých škol plně proškoleni.

Výstup programu 1.4

Osvětové aktivity týkající se duševního zdraví uspořádány

Definice indikátoru

Indikátor výstupu

1

Počet realizovaných
informačních kampaní
zvyšujících povědomí o
problematice řešené v rámci
projektu

Definice indikátoru

PDP/OV/M
GS
Počet

Jednotka
indikátoru

Počáteční
hodnota

Měsíc/rok
stanovení
počáteční hodnoty

Cílová hodnota

Předpokládaný
měsíc/rok
naplnění

Zdroj ověření

Audio/video/tištěné materiály
vytvořené v rámci kampaně

0

Jedná se o soubor plánovaných koordinovaných komunikačních aktivit, které budou organizovány ve stanoveném období za účelem zvýšení
povědomí definovaných cílových skupin o tématu řešeném v projektu. Všechny aktivity v rámci jednoho takového souboru aktivit (v rámci jedné
kampaně) mají společné téma a předávají společné sdělení. Projekt může zahrnovat více než jednu informační kampaň, ale jejich předmět a cíle musí
být jasně definovány a rozděleny.

4

Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Počáteční hodnota je stanovena na 0 s ohledem na stav na počátku realizace projektu. Cílová hodnota je naplněna, jakmile jsou realizovány všechny
definované části informační kampaně v daném rozsahu. Jednotlivé komunikační aktivity (např. akce, reklama, oznámení na sociálních sítích, atd.)
nejsou považovány za kampaň, ale za její dílčí část. Tyto aktivity tedy nemohou být započítávány odděleně.

Výsledek programu 2

Posílení opatření na podporu prevence přenosných a nepřenosných onemocnění

Indikátor výsledku projektu1

1

Počet obyvatel profitujících ze
zlepšených opatření týkajících
se přenosných a nepřenosných
onemocnění v sociálně
vyloučených lokalitách

Definice indikátoru
Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Výstup programu 2.2
Indikátor výstupu

1

Vytvoření pokynů pro
praktické lékaře poskytující
péči obyvatelům ze sociálně
vyloučených lokalit,
především Romům, v oblasti
sekundární prevence

Jednotka
indikátoru

Počáteční
hodnota

Počet

0

Měsíc/rok
stanovení
počáteční hodnoty

Cílová hodnota

Předpokládaný
měsíc/rok
naplnění

Zdroj ověření

Počet distribuovaných materiálů v tištěné formě /
statistické údaje o návštěvě on-line opatření

Jedná se o celkový počet obyvatel, kterých se dotknou opatření provedená v rámci sekundární prevence přenosných a nepřenosných onemocnění
v realizovaném projektu. Opatření budou zacílena výhradně na obyvatele sociálně vyloučených lokalit, jejichž většinu tvoří romská populace.
Cílová hodnota indikátoru je stanovena jako celkový počet obyvatel profitujících z opatření realizovaných v rámci projektu. Žadatel uvede počet
obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě/lokalitách, kterých se dotkla opatření realizovaná v rámci projektu. Konečný příjemce je povinen uchovávat
informace o celkovém počtu dotčených obyvatel (např. na základě počtu distribuovaných materiálů nebo statistických údajů o návštěvě on-line
opatření).

Vytvoření/realizace nástrojů zlepšujících prevenci/včasné rozpoznání příčin onemocnění ve vyloučených oblastech se zaměřením na romskou
populaci
Měsíc/rok
Předpokládaný
Jednotka
Počáteční
stanovení
Cílová hodnota
měsíc/rok
Zdroj ověření
indikátoru
hodnota
počáteční hodnoty
naplnění

Binární

Ne

Ano

1

Uveřejnění pokynů na webu příslušné odborné
lékařské společnosti

Indikátor projektu přispívá k naplnění programového indikátoru „Odhad podílu romské populace profitující ze zlepšených opatření týkajících se přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených
lokalitách“.

5

přenosných a nepřenosných
nemocí
Definice indikátoru
Způsob stanovení hodnoty
indikátoru
Počet vytvořených programů
na tvorbu/šíření praktických
doporučení pro obyvatele
2
z vyloučených lokalit,
zejména Romy

Jedná se o souhrn léčebných a praktických doporučení určených pro praktické lékaře poskytující péči osobám ze sociálně vyloučených lokalit,
především Romům. Pokyny budou obsahovat praktické rady a doporučení ohledně přístupu a poskytování zdravotní péče v oblasti osobám ze
sociálně vyloučených lokalit, které často vyžadují specifický přístup. Pokyny budou rovněž obsahovat doporučení týkající se poskytnutí zdravotní
péče s důrazem na specifické diagnózy a zdravotní problémy obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit, především Romů.
Počáteční hodnota je stanovena na NE vzhledem k tomu, že v rámci projektu dojde k vytvoření nových pokynů. Cílová hodnota ANO je naplněna,
jakmile budou pokyny vypracovány a uveřejněny na webu příslušné odborné lékařské společnosti.
Počet

0

Praktická doporučení uveřejněná v online formě /
distribuovaná v tištěné formě

1

Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Jedná se o program implementující praktická doporučení pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit, zejména pro Romy, jak včasně rozpoznat
příznaky vybraných přenosných a nepřenosných onemocnění, předejít jejich rozvinutí a lépe tyto nemoci nebo zdravotní problémy v rodině
zvládnout. V rámci programu rovněž dojde k vytvoření specifických diagnostických a léčebných metod v oblasti specializované péče pro obyvatele
ze sociálně vyloučených lokalit, zejména Romy, kteří tuto péči musí vyhledat v případě rozvinutí komplikovaných přenosných a nepřenosných
onemocnění. Předpokládá se zpracování jedné „metodiky“ (setu preventivních materiálů) týkající se vybraných přenosných a nepřenosných
onemocnění a její distribuci mezi cílovou skupinu pomocí spolupráce s Mediátory zdraví (v rámci projektu Státního zdravotního ústavu) a rovněž
distribuci mezi praktické lékaře působící ve spádových oblastech sociálně vyloučených lokalit.
Počáteční hodnota je stanovena jako NE vzhledem k tomu, že v rámci schváleného projektu/projektů dojde k vytvoření programu. Cílová hodnota
ANO je naplněna, jakmile bude vytvořen a implementován program včetně distribuce praktických doporučení.

Výstup programu 2.3

Realizace školení/vzdělávání v oblasti odhalení/ léčby nemocí

Definice indikátoru

Indikátor výstupu

1

Počet odborníků
proškolených/vzdělaných
v prevenci, včasné
detekci/léčbě/řešení
antimikrobiální
rezistence/přenosných a
nepřenosných onemocnění

Definice indikátoru

Jednotka
indikátoru

Počáteční
hodnota

Počet

0

Měsíc/rok
stanovení
počáteční hodnoty

Cílová hodnota

Předpokládaný
měsíc/rok
naplnění

Zdroj ověření

Certifikát / osvědčení o účasti / prezenční listina

Jedná se o každého jednotlivce – člena zdravotnického personálu - lékaře, který obdržel certifikát/potvrzení o účasti/byl podepsán na prezenční listině
ze školící/vzdělávací akce v rámci projektu o včasné detekci/léčbě přenosných a nepřenosných onemocnění.
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Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

2

Počet školení/vzdělávacích
inciativ/připravených pokynů
uskutečněno/implementováno

Definice indikátoru
Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Výstup programu 2.4
Indikátor výstupu

1

Počet realizovaných
informačních kampaní
zvyšujících povědomí o
problematice řešené v rámci
projektu

Definice indikátoru
Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Počáteční hodnota je stanovena na 0 vzhledem k tomu, že v rámci projektů dojde k proškolení zdravotnického personálu – lékařů a/nebo dalších
zdravotnických pracovníků. Cílová hodnota osob bude žadatelem stanovena na základě odhadu počtu školení a průměrného počtu jejich účastníků.
K jejímu naplnění dojde po uskutečnění vzdělávacích akcí v rámci projektů a po doložení osvědčení o účasti/certifikátů/podepsaných prezenčních
listin. Každý jednotlivec se může v rámci jednoho projektu zúčastnit více než jedné služby, ale je nutné předejít dvojímu započítávání jednotlivců (tj.
každý příjemce více než jedné služby se může započítat v rámci jednoho projektu pouze jednou). K jejímu naplnění dojde po uskutečnění služby
v rámci projektu a po doložení záznamu konečným příjemcem.
Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje o jednotlivcích ve členění podle pohlaví (M, Ž) a etnické sebeidentifikaci (Rom,
ostatní). Členění dle etnické příslušnosti bude založeno na sebeidentifikaci a / nebo kvalifikovaném odhadu konečného příjemce.
Počet

Školící materiály, prezenční listiny, certifikáty,
potvrzení účasti

0

Jedná se o školení a/nebo vzdělávací akce pro lékaře, které budou vyvinuty a realizovány v rámci ČR a budou zaměřeny na prevenci, včasné
odhalení/léčbu/řízení přenosných a nepřenosných onemocnění.
Počáteční hodnota je stanovena na 0, vzhledem ke stavu na počátku realizace projektu. Cílová hodnota je stanovena jako počet souborů vytvořených
a implementovaných vzdělávacích akcí v dané oblasti. Cílová hodnota bude dosažena, jakmile budou vytvořeny školící materiály a proběhnou
školení a/nebo vzdělávací akce s určenou časovou dotací a pro určený počet účastníků a po doložení osvědčení o účasti/certifikátů/podepsaných
prezenčních listin.

Realizace osvětových akcí
Jednotka
indikátoru

Počáteční
hodnota

Měsíc/rok
stanovení
počáteční hodnoty

Cílová hodnota

Předpokládaný
měsíc/rok
naplnění

Zdroj ověření
Audio/video/tištěné materiály vytvořené v rámci
kampaně

Počet

0

Jedná se o soubor plánovaných koordinovaných komunikačních aktivit, které budou organizovány ve stanoveném období za účelem zvýšení
povědomí definovaných cílových skupin o tématu řešeném v projektu/ech. Všechny aktivity v rámci jednoho takového souboru aktivit (v rámci jedné
kampaně) mají společné téma a předávají společné sdělení. Projekt může zahrnovat více než jednu informační kampaň, ale jejich předmět a cíle musí
být jasně definovány a rozděleny.
Počáteční hodnota je stanovena na 0 s ohledem na stav na počátku realizace projektu. Cílová hodnota je naplněna, jakmile jsou realizovány všechny
definované části informační kampaně v daném rozsahu. Jednotlivé komunikační aktivity (např. akce, reklama, oznámení na sociálních sítích, atd.)
nejsou považovány za kampaň, ale za její dílčí část. Tyto aktivity tedy nemohou být započítávány odděleně.
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