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Akademie pacientských organizací (APO) je
edukační projekt AIFP, určený pro pacientská
sdružení v Česku. Cílem projektu APO je primárně podpořit nezávislost pacientských sdružení,
umožnit jejich dlouhodobý rozvoj, naučit je efektivněji získávat prostředky z různých českých i evropských zdrojů a zkvalitnit jejich prezenční a vyjednávací dovednosti.
Projekt APO odstartoval v roce 2012 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Mezi výjimečné hosty patřila mimo jiné paní Mary Baker (ECB).
Setkání se zúčastnili rovněž zástupci 30 pacient-

ských organizací, kteří byli zastoupeni 44 reprezentanty a absolvovali celkem 12 eduka
čních seminářů.
Na první část APO navázal rekvalifikační kurz
s názvem „Manažer neziskové a příspěvkové
organizace“ – oficiální kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Tohoto osmnácti denního intenzivního kurzu se
účastnilo 18 zájemců z řad pacientské akademie.
Na základě alespoň 80% účasti, sepsání a obhajoby závěrečné práce mohli v listopadu 2013 získat certifikát MŠMT.

APO v roce 2014
Druhá fáze APO 2013-2014 odstartovala na setkání v Senátu České republiky v říjnu 2013. Oficiální záštitu nad Akademií převzal ministr zdravotnictví České republiky MUDr. Martin Holcát, MBA.

Akademie pacientských
organizací v číslech
30 pokračujících pacientských organizací
27 nově registrovaných pacientských organizací
57 CELKOVĚ zapojených českých pacientských organizací do APO
(seznam všech pacientských organizací najdete v příloze).

Semináře
21 celodenních seminářů
Skupina “A” - pokračující pacientské organizace
Skupina “B” - nové pacientské organizace

Zpětná vazba a zhodnocení projektu
Na konci APO 2013-2014 se účastníci zapojili do dotazníkového šetření – z šetření se vrátilo 70 % vyplněných dotazníků:

Jak, prosím, hodnotíte celkovou úroveň
vzdělávacího programu APO 2013-2014?
Vynikající
74%
Velmi dobrá
26%
Dobrá
0%
Špatná
0%
Nevyhovující
0%

Měl pro Vás vzdělávací program významnější
přínos z hlediska praktického, každodenního využití?
Ano
61%
Spíše ano
36%
Spíše ne
3%
Ne
0%

Jaké téma bylo z Vašeho pohledu nejvíce prospěšné?
Daně nevládních organizací a účetnictví (Ing. Miroslava Zbořilová)		

100%

Pacientská práva a povinnosti (JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. LL. M.)

100%

Fundraising (Ing. Jana Ledvinová)				

92%

Lékové interakce (PharmDr. Josef Suchopár, MUDr. Michal Prokeš)

90%

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (Mgr. Hana Potměšilová)

90%

Vyjednávací a komunikační dovednosti (Ing. Vratislav Svatoň)

88%

Internet a sociální media (Jan Perla)

86%

Inovace v léčbě (MUDr. Tomáš Doležal, PhD.)

76%

Efektivní projektové myšlení a praktické kroky (MUDr. Jiří Ježek)

75%

HTA System (Mgr. Aneta Dostálová, Kateřina Mrkvičková)

72%

Lázeňství v ČR (Ing. Terezie Písařová)

66%

Jak hodnotíte zázemí a organizaci projektu APO?
Vynikající
92%
Velmi dobré
8%
Dobré
0%
Špatné
0%
Nevyhovující
0%

Byl/a jste spokojen/a s doprovodným webem
www.pacientskaakademie.cz?
Ano
72%
Spíše ano
26%
Spíše ne
2%
Ne
0%

Účastníci, kteří splnili požadovanou účast
obdrželi certifikát o absolvování projektu APO.

Harmonogram témat pro rok 2015 vyplývající
z diskuze s účastníky:
•

Které z témat vyžaduje hlubší představení během roku 2015, dle stávajících účastníků?

•

Které z témat by mělo být námětem v rámci APO 2015, dle nových participantů?

Harmonogram roku 2015
V roce 2015 se nově registrovalo 14 pacientských organizací.
Celkový počet tak činí 71 pacientských organizací.

30. 1. 2015,		
31. 1. 2015
12. 2. 2015,		
14. 2. 2015
6. 3. 2015,		
7. 3. 2015
27. 3. 2015,		
28. 3. 2015		
3. 4. 2015,		
4. 4. 2015
17. 4. 2015, 		
18. 4. 2015
15. 5. 2015,
16. 5. 2015
29. 5. 2015,		
30. 5. 2015
12. 6. 2015,		
13. 6. 2015
18. 9. 2015,		
19. 9. 2015
9. 10. 2015,
10. 10. 2015		
6. 11. 2015,
7.11. 2015		

Řízení neziskové organizace a práce s lidmi
Vyjednávací a komunikační dovednosti
Daně a účetnictví neziskové organizace
Fundraising
Pokročilý Fundraising
Projektové myšlení a příprava projektu
EU granty a programy strukturální fondy
Práva a povinnosti pacientů
PR a komunikace s médii
Internet a sociální média
Zaměstnávání osob OZP
Inovace v léčbě

Celkem 22 celodenních seminářů v roce 2015

Monitoring – otevřené výzvy a zdroje financování
Zdarma pro účastníky APO (do tohoto data bylo zaznamenáno zhruba 90 výzev). Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že účastníci považují monitoring za velice užitečný a uvítají ho tedy i v dalším
ročníku APO 2015.

Nově aktualizované webové stránky APO
www.pacientskaakademie.cz
•

Oživení APO webových stránek

•

Seznam pacientských organizací, s možností odkazu na jejich webové stránky

•

Medailonky mluvčích APO

•

Pravidelné aktuality

•

Hlavní strana v anglickém jazyce

•

Nová kategorie „Tipy pro vás“, kde jsou vkládány zajímavé dokumente a odkazy

APO Alumni setkání v U.S. rezidenci v Praze

Setkání se konalo v Rezidenci Amerického Velvyslance v Praze ve čtvrtek 2. října 2014.
AIFP obdržela pozitivní ohlas ze všech zúčastněných stran. APO je jeden z nejúspěšnějších projektů, který
obdržel druhou záštitu, a to ze strany prof. MUDr. Josefa Vymazala, DSc., náměstka ministra zdravotnictví
České republiky. Dalším krokem plánovaným do budoucna je organizace pacientského Think Tanku.
Více informací najdete na webových stránkách www.pacientskaakademie.cz

