Akademie
pacientských
organizací
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
www.aifp.cz
+420 224 832 553
IBC Pobřežní 3, Praha 8, 186 00

www.pacientskaakademie.cz

Akademie pacientských organizací (APO) je edukační projekt určený pro česká
pacientská sdružení, snaží se přispět k řešení jejich hlavních problémů a umožnit
jim lépe hájit práva i potřeby pacientů. Za jeho zrodem stojí Asociace inovativního
farmaceutického průmyslu.

Vznik APO Rady

APO Alumni II

dd Vývoj

70 účastníků:
dd Pacientské organizace
dd UK ambasador
dd Evropské pacientské fórum
dd Ministerstvo zdravotnictví
dd Ministerstvo práce a sociálních věcí
dd Odborné společnosti ČLS JEP
dd Zdravotní pojišťovny
dd Státní ústav pro kontrolu léčiv
dd Světová zdravotnická organizace

Akademie
dd Curriculum APO
dd Koncept pacientského
Think Tanku
dd Udržitelné financování
Akademie
dd Podpora pacientským
organizacím a jejich
zasazení ve zdravotním
a sociálním systému ČR

Cíle APO:

Hlavní témata:

aa Podpořit nezávislost českých
pacientských sdružení.

aa Fundraising

aa Umožnit jejich dlouhodobý rozvoj.

aa Projektové myšlení a příprava projektu

aa Naučit je efektivněji získávat
prostředky z různých českých
i evropských zdrojů.

aa EU granty a programy, Strukturální fondy

APO Alumni I

aa Práva a povinnosti pacientů

70 účastníků:
dd Pacientské organizace
dd USA ambasador
dd Ministerstvo zdravotnictví
dd Zdravotní pojišťovny
dd Světová zdravotnická organizace
dd Státní ústav pro kontrolu léčiv

aa Zkvalitnit jejich prezentační
a vyjednávací dovednosti.

aa Daně a účetnictví neziskové organizace

aa Vyjednávací a komunikační dovednosti
aa Legislativní proces
Online poradna
Znám své léky

Kurz Manažer neziskové
a příspěvkové organizace
Osmnáctidenní intenzivní kurz akreditovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Pomáhá pacientům vyznat
se v lécích, které užívají
a odhalit případné
interakce a duplicity.

Setkání zástupců pacientských
sdružení s představiteli
odborných společností ČLS
JEP s cílem navázat užší
spolupráci a zvýšit erudici
pacientských organizací.

Záštita náměstka
Ministra zdravotnictví ČR

Záštita ministra
zdravotnictví ČR

2016
2015

Spuštění
projektu

10/2012

APO letní škola

2014
2013

30
12

pacientských
organizací
celodenních
seminářů

Edukační kurzy APO mi pomáhají získat
mnoho nových informací a poznatků z řízení
neziskových organizací. Zároveň si uvědomuji,
co dělám správně a na druhou stranu,
kde změnit přístup v řešení různých situací
a problémů, které sebou tato činnost přináší.
Ing. Edita Šimáčková
Předsedkyně Svazu diabetiků ČR ÚO K. Vary

57
25

pacientských
organizací
celodenních
seminářů

71
24

pacientských
organizací
celodenních
seminářů

Získané informace a možnost konzultovat
problematiku naší organizace s odporníky
nám dodalo sílu v rozhodování a posunulo
nás o krok dál. Velmi cenné bylo i setkávání
se s ostatními pacientskými organizacemi
a sdílení zkušeností.

Díky
seminářům
se
lépe
orientuji
v problematice řízení neziskové organizace,
mám jasnější představu o tom, co organizace
potřebuje, aby byla úspěšná. Hodně jsem
se naučila o strategickém plánování,
fundraisingu a prezentaci organizace, což
jsou zásadně důležité věci pro budoucí rozvoj
ČAVO.

PhDr. Martina Pfeiferová
Předsedkyně Občanského sdružení
pacientů s idiopatickými střevními záněty

Mgr. Hana Čapková
Koordinátorka Česká asociace
pro vzácnáonemocnění (ČAVO)

Účast v Akademii je pro Mladé sklerotiky
velice přínosná. Vzděláváme se a získáváme
dovednosti potřebné pro efektivní fungování
organizace. Takové, aby mohla pacientům,
co nejlépe pomáhat. Úloha pacientských
organizací je totiž komplexní a nese v sobě
notnou dávku zodpovědnosti. Pohybují se
ve velice křehkém prostředí – života lidí
s nemocí. Akademie navíc poskytuje prostor
pro setkávání organizací a možnost sdílení
zkušeností a myšlenek. Můžeme tak lépe
spolupracovat a vzájemně se podpořit.
Mgr. Jana Hlaváčová
Předsedkyně Občanského sdružení SM

