Popis projektu
Mnoho lékařů, sester a dalších pracovníků ve
zdravotnictví v Evropě má zájem zapojit se
zásadním způsobem do boje s nadváhou a
obezitou a koronárními onemocněními a do
podpory pohybové aktivity. V současnosti
však nemají dostatek znalostí a velká část
z nich nezahrnuje pohybovou aktivitu do
svých doporučení.
Kontinuální lékařské vzdělávání (CME) nabízí
pracovníkům ve zdravotnictví příležitost
doplnit si znalosti v oboru zdravotní péče,
vylepšit klinické dovednosti a spolupracovat
s ostatními profesionály ve zdravotnictví.
Pracovníci ve zdravotnictví v EU jsou svědky
rostoucí úrovně nadváhy a obezity a
zvyšujícího se počtu lidí s koronárním
onemocněním. Nadváha a obezita jsou
jedním
z nejrozšířenějších
zdravotních
problémů v Evropě 21. století. Lékaři, sestry a
další pracovníci ve zdravotnictví v EU se stále
více obávají dopadu nadváhy a obezity na
koronární onemocnění.
V rámci EU naneštěstí neexistují v této oblasti
žádné profesní rozvojové programy.
Tento projekt je odvozen od zdravotnického
vzdělávacího programu určeného pro lékaře,
sestry a ostatní pracovníky ve zdravotnictví ve
Spojeném království. Cílem projektu je přenos
znalostí z tohoto programu do dalších
evropských zemí.
V rámci projektu vznikne webový portál a dva
školicí soubory materiálů, které budou
k dispozici ke stažení. Jedním z nich bude
vzdělávací materiál pro příjemce školení
(lékaře, sestry a pracovníky ve zdravotnictví v
Evropě) a tím druhým bude vzdělávací
materiál pro školitele k realizaci tvůrčích dílen
určených pro pracovníky ve zdravotnictví.
Tyto materiály budou k dispozici zdarma
v šesti jazycích.
Důležitou přidanou hodnotou tohoto projektu
je dostupnost materiálů v 6 evropských
jazycích a potenciál vychovat přenosem
tohoto produktu dobře proškolené a
erudované
evropské
pracovníky
ve
zdravotnictví.

Závěry z výchozí analýzy potřeb provedené
ve spolupráci s evropskými pracovníky ve
zdravotnictví a školiteli naznačují, že v
současnosti nemají evropští zdravotničtí
profesionálové adekvátní zdroj v oblasti
podpory zdraví a veřejného zdraví.
Práce
v partnerství
zaručí
vytvoření
uznávaného evropského zdroje CME pro
lékaře, sestry a pracovníky ve zdravotnictví.
Tento zdroj bude následně začleněn do
národních školicích systémů a postupů
v každé partnerské zemi.
Cíle projektu
Cílem projektu je vytvoření:
-

-

akreditovaného
evropského
školicího
zdroje (vzdělávací materiál pro školitele a
příjemce školení), který bude dostupný
online a bude sloužit organizacím VET,
lékařům, sestrám a pracovníkům ve
zdravotnictví v celé Evropské unii (ke
stažení v angličtině, španělštině, němčině,
češtině, portugalštině a rumunštině).
webového portálu vyhrazeného pro účely
projektu, kde bude možné jednotlivé
materiály najít a stáhnout.

Během trvání projektu budeme schopni
vytvořit a přizpůsobit zdroj CME pro lékaře,
sestry a pracovníky ve zdravotnictví, který
bude zaměřen na rizikové faktory srdečních a
oběhových onemocnění, jako jsou nadváha a
obezita a diabetes, na lokální úrovni
prostřednictvím intervencí podpory pohybové

aktivity, které bude možné integrovat do
klinické praxe.
Partneři z šesti evropských zemí budou mít
možnost zhodnotit dopad projektu na cílové
skupiny v jednotlivých zemích.

In2Health, vzdělávací a školicí společnost
In2Health (I2H) je nezávislou neziskovou
společenskou organizací, která organizuje
kvalitní tvůrčí dílny v rámci Národní zdravotní
služby Spojeného království (NHS) pro
zaměstnance NHS. In2Health organizuje
přibližně 50 tvůrčích dílen ročně. Vedoucí
tvůrčích dílen jsou ve svých oborech
specialisté a působí na národním i
mezinárodním poli.
Univerzita Palackého
v Olomouci

Partneři projektu
Projekt HELP je realizován ve sdružení
následujících partnerů:
Univerzita v
Gloucestershire
(koordinátor)
Univerzita v Gloucestershire (UOG) má přes
9000 studentů v různých pregraduálních i
postgraduálních
programech
a
je
poskytovatelem VET pro různé profesní kurzy
včetně kurzů pro pracovníky ve zdravotnictví.
Při Univerzitě v Gloucestershire funguje
School of Sport and Exercise, která je hlavním
poskytovatelem sportu a pohybové aktivity, a
která je zaštítěna výzkumem s nadprůměrným
mezinárodním hodnocením. Dobře zavedená
partnerství jsou zárukou, že budování a
výměna znalostí mají jasný aplikovaný směr.
Prosperita a lepší kvalita života se dostávají
do středu zájmu; School of Sport and Exercise
má všechny předpoklady naplňovat tyto
priority prostřednictvím různých oblastí
výzkumu a zájmem o udržitelnost v rámci
univerzity jako celku.

Univerzita
Palackého
v Olomouci
(UPOL)
je
druhou
nejstarší
univerzitou
v České
republice. V současnosti UPOL tvoří osm
fakult, z nichž jednou je Fakulta tělesné
kultury (FTK) – pracoviště, kde je projekt
realizován. UPOL má 1500 akademických
zaměstnanců a 21000 studentů včetně 1500
zahraničních
studentů
(převážně
ze
Slovenska) a přibližně 200 studentů z celého
světa na výměnných stážích.
UPOL je velmi zkušená organizace a bude
spolehlivým
partnerem
projektu
HELP
vzhledem k předchozím zkušenostem s celou
řadou projektů týkajících se evropských
vzdělávacích programů (více než 30 od roku
1999).
Transylvánská univerzita Brašov
Transylvánská univerzita Brašov
(UTB) má více než 21000 studentů
v bakalářských a magisterských programech,
přibližně 900 vyučujících a více než 600
dalších zaměstnanců. Při tvorbě výzkumných
a vzdělávacích programů spolupracuje tato
instituce se 152 evropskými univerzitami.
Univerzita realizovala přes 30 projektů (včetně
FP5, FP6, Comenius, Erasmus, Minerva,
Networks či Leonardo). Lékařská fakulta UTB
má ročně 100 absolventů v oboru lékařství a
120 vystudovaných sester. Lékařská fakulta
se účastnila 2 projektů Tempus týkajících se
tvorby učebních osnov pro ošetřovatelství, 2
projektů mobility Leonardo da Vinci, 1 projektu
DISS, 1 projektu FP7 a dalších projektů

realizovaných ve spolupráci se zdravotnickými
zařízeními.
Univerzita Castilla-La
Mancha
Univerzita Castilla-La Mancha (UCLM) byla
založena v roce 1985 a má čtyři kampusy
v regionu Castilla-La Mancha: Ciudad Real,
Albacete, Toledo a Cuenca. Výuka rovněž
probíhá ve městech Talavera, Almadén a
Puertollano. UCLM má přibližně 28000
studentů a 2325 odborných asistentů, docentů
a profesorů.
Katedra pohybové aktivity a sportovních věd
na Fakultě sportovních věd byla založena v
roce 1999. Fakulta nabízí doktorské programy
v oboru pohybové aktivity a sportovních věd.
Zaměstnanci fakulty koordinovali a účastnili se
velkého počtu národních a evropských
programů v oblasti pohybové aktivity a
podpory zdraví.

Kompetence a odborná kvalifikace byla
rovněž dosažena v sociologii a managementu
sportu. V tomto kontextu byl proveden
projektový výzkum zaměřený na depresi,
civilizační choroby a zvláštní populace.
Univerzita je také zapojena do široké
spolupracující sítě sportovních organizací,
místních společností, charitativních organizací
a obecních úřadů. Řešitelé v rámci svých
dřívějších výzkumů prokázali své schopnosti
(např. v rámci projektu European Students'
Health Survey).
Universidade do Porto
Sférou působnosti Fakulty
sportu (FADEUP) a Výzkumného centra
pohybové aktivity, zdraví a volného času
(CIAFEL) na Universidade do Porto (UP) je
podpora základního a aplikovaného výzkumu
v oblasti zdraví podporující pohybové aktivity
s přihlédnutím k vztahům mezi pohybovou
aktivitou a sportem na straně jedné a zdravím
a volným časem na straně druhé. Podpora a
spolupráce v rámci projektů základního a
aplikovaného výzkumu na národní a
mezinárodní úrovni v oblasti zdravotních
aspektů pohybové aktivity kladou aktuální a
důležité otázky týkající se vztahu mezi
zdravím
(zejména
chronickými
onemocněními), pohybovou aktivitou a volným
časem. FADEUP nabízí prostřednictvím
CIAFEL komunitní programy zaměřené na
podporu pohybové aktivity u starší populace a
obézních dětí.
Miscode – komunikace,
design a informační

Technická univerzita Saská
Kamenice
Technická univerzita Saská Kamenice (CUT)
má více než 10000 studentů a má úzké vazby
na průmyslové a zdravotnické instituce. CUT
si vybudovala jedinečné vědecké prostředí
s inovativními koncepty zaměřenými na
interdisciplinární akademické a vzdělávací
oblasti
odpovídající
mezinárodnímu
standardu.
Fakulta
humanitních
a
společenských věd zajišťuje nadprůměrnou
infrastrukturu
pro
sportovní
medicínu,
pohybovou vědu a fyziologický výzkum.

systémy
Miscode
(MISC)
je
společností
specializovanou na ICT a na oblast
vzdělávání a podpory podnikání. Zabývá se
internetovým marketingem, crm/erp, tvorbou
webových stránek, internetovým průzkumem,
modellingem
a
vývojem
informačních
systémů. Společnost v současnosti pracuje na
tvorbě nových oblastí podpory malých,
středních a mikro podniků prostřednictvím ICT
a nástrojů sociálních sítí za účelem stimulace
učení a obchodního rozvoje. Miscode
spolupracuje s regionálními i národními klienty
po celém Portugalsku a má bohaté zkušenosti

s tvorbou
struktur
e-podpory
v rámci
evropských
projektů
realizovaných
v mezinárodní
spolupráci.
Společnost
Miscode disponuje 18 specialisty a může tak
projektu přispět výraznou odborností a
nabídnout husté komunikační kanály pro
diseminaci aktivit.
Všichni
partneři
mají
zkušenosti
s mezinárodní spoluprací a každý se aktivně
zapojí do projektových aktivit.

Trvání projektu
Projekt je plánován na
zahájením v říjnu 2011.
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Jednotlivé projektové aktivity budou probíhat
až dokonce trvání projektu.
Kontakt
http://www.help-project.com
Přínos projektu EU
Krátkodobým dopadem projektu bude tvorba
evropských
e-materiálů
prostřednictvím
webového portálu určených organizacím VET
a lékařům, sestrám a pracovníkům ve
zdravotnictví s možností stahování nového
produktu VET, a to jak školiteli, tak příjemci
školení.
Dlouhodobý dopad projektu se týká akreditace
národními
a
evropskými
institucemi.
Odhadujeme, že po tomto zdroji by mohly
sáhnout stovky tisíc evropských profesionálů
ve zdravotnictví, pro které se stane vysoce
relevantním řešením jejich potřeb profesního
školení a následné klinické praxe; potenciální
dlouhodobý dopad tohoto projektu je tedy
obrovský.

