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Zdraví 2020 – nová dlouhodobá evropská strategie WHO 

přijata na 62 Regionálním výboru v září 2012 

Stanovuje strategické směřování a 4 prioritní oblasti pro politická opatření: 

 

• Investování do zdraví v průběhu celého životního cyklu a vytváření  

možností pro posilování zodpovědnosti občanů ke zdraví 

•  Řešení největších zdravotních výzev v evropském regionu – přenosné a 

nepřenosné nemoci 

• Posilování zdravotnických systémů, v jejichž centru jsou lidé 

• Vytváření zdravých komunit a podpůrného prostředí pro zdraví občanů 

 



Zdravé komunity reagují aktivněji na nové výzvy nebo 
nepříznivé situace, jsou lépe připraveny na změny či krize 
ekonomické, sociální nebo životního prostředí 
 
Oživení WHO komunitních přístupů  
zaměřených na města, školy, pracoviště 
 
Zaměření se na skupinu populace – komunitu, charakterizovanou společně 
sdíleným prostředím – Komunitní programy 
 
Networking - propojení do sítí, spolupráce, předávání informací, sdílení stejných 
metodik, poučení z dobré i špatné praxe   
 
Plánovaný rozvoj, ne jednorázové akce 
 
Vyhodnocení 

 

 

Vytváření zdravých komunit a 

podpůrného prostředí pro zdraví občanů 

– prioritní oblast Zdraví 2020 

 



Komunitní projekty WHO realizované v ČR 

- snaha o jejich propojení 

• Zdravá města 

• Zdravé školy, školky 

• Podpora zdraví na pracovišti 

• Bezpečná komunita – Bezpečná škola 

• Nemocnice podporující zdraví (HPH) 

 

Propojení komunitních projektů a jejich aktivit: 

Zkvalitnění postupů, zvýšení efektivity 
prováděných intervencí na místní úrovni 

                     

 

 



Zdravá města, obce, regiony v ČR  

2016 

129 členů NSZM (města, kraje, mikroreg., MAS, obce) – 57% obyvatel ČR 



www.DobraPraxe.cz 
[ 1500 inspirací z ČR i zahraničí, týdně nové ] 

http://www.dobrapraxe.cz/


Fórum  
Zdravého města 
Probíhá v řadě měst  

proběhne 50 akcí 
cca 3000 lidí  

 

Plánování s veřejností [komunitní] 



 
 
 

Novinka: 
Školní fóra 

Zdravého města 

www.MestoMladym.cz 

http://www.mestomladym.cz/


• 

„Mladé stoly“  
Zdravého města 

(od 2011) 
 

•Místo pro život všech generací 



BEZPEČNÁ KOMUNITA 
• Projekt WHO od r. 1989 Spolupracující centrum WHO – Koordinátor 

Karolinska univerzita Stokholm  

• Cíl – snížení incidence a závažnosti úrazů a vytvoření sítě 
bezpečných komunit;  

 od r.2000 systematicky řešen projekt v ČR –  

        

 v provázanosti na Zdravá města:  

 První česká Bezpečná komunita Kroměříž – designovaná WHO, 
další města Chrudim, Třeboň 

   

 BEZPEČNÁ ŠKOLA – školy ve Zdravém městě a Bezpečné 
komunitě Kroměříž 

  

  Koordinace programů : Centrum prevence úrazů, násilí a podpory 
bezpečnosti pro děti, ustaveno ve FN Motol 
 



Projekt HPH  
Podpora zdraví v nemocnicích a zdravotnických 

zařízeních  

Program HPH zaměřen na změnu kultury v systému zdravotní péče  

 začlenění podpory zdraví do systému kvality s cílem jejího zvyšování 

– zaměřuje se na pacienty – zaměstnance – komunitu 

Projekt koordinovaný WHO CC – Bispebjerg Univerzity Hospital, 
Kodaň, Dánsko 

 

Standardy pro podporu zdraví v nemocnici – metoda sebehodnocení 

 

Zdravotnická zařízení sdružena do národních  i mezinárodní sítě 

V ČR zapojeno 9 nemocnic do mezinárodní sítě HPH 

 

Projekt HPH svým přístupem  podobný  záměru projektu: 

 Podpora zdraví na pracovišti – koordinovaný v ČR Státním 
zdravotním ústavem 

 



HBSC - Mezinárodní studie kolaborativního charakteru 

zkoumající životní styl školních dětí (11,13,15 let) ve 

čtyřletých intervalech již 42 zemí Evropy a Severní 

Ameriky 

ČR zapojena od r.  

- Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta tělesné 

kultury 











Užívání alkoholu v posledních 30 dnech – chlapci (15-16 let) 

Studie ESPAD realizovaná v r.2011, publikovaná v r. 2012 



Užívání alkoholu v posledních 30 dnech - dívky  

Studie ESPAD realizovaná v r.2011, publikovaná v r. 2012) 



• Kouření marihuany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a 

podpory zdraví a prevence nemocí 

 

Národní program přijat těmito usneseními: 

• Usnesení vlády ČR z 8.ledna 2014 

• Usnesení Poslanecké sněmovny z 20.března 2014 

 

l13 akčních plánů k Národní strategii Zdraví 2020 

schváleny usnesením vlády č.671 z 20.8.2015  
 

• Provázání cílů Zdraví 2020 a jeho akčních plánů se 

strategiemi na úrovni  krajů a měst. 

• Zapojení veřejnosti do formulace a řešení místních 

problémů v podpoře zdraví, v návaznosti na Z2020. 

• Zpracování, realizace a vyhodnocování koncepcí 

podpory zdraví pro města a kraje, školy v 

návaznosti na Z2020.   

 

 



Dovolte mi poděkovat všem, kteří program 

WHO Škola podporující zdraví v ČR realizují či 

jeho realizaci napomáhají.  

 

              

 

 

 

 
 http://www.who.int/       http://www.euro.who.int 

       http://www.who.cz 
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