Národní ústav duševního zdraví přijme

Lektory v rámci Projektu Destigmatizace
Typ pracovního poměru: Dohoda o pracovní činnosti, předpokládaný rozsah 2–10 hodin měsíčně,
dle dohody
Předpokládaný nástup: průběžně, předpokládáme dlouhodobou spolupráci do konce projektu
(srpen 2022)
Místo výkonu práce: všechny regiony ČR (práce ve zvoleném regionu)
Zajímá Vás tématika duševního zdraví? Chcete se podílet na práci v týmu, který usiluje
o zlepšení situace lidí s duševním onemocněním v české společnosti? Čtěte dál!
Projekt Destigmatizace je realizovaný v rámci reformy psychiatrické péče v ČR. Projekt si klade za cíl
zvyšovat kvalitu života lidí s duševním onemocněním a snižovat jejich stigmatizaci a diskriminaci
prostřednictvím spektra destigmatizačních opatření realizovaných ve všech regionech ČR u různých
cílových skupin. Je postaven na nejlepších zahraničních a tuzemských zkušenostech, pečlivé situační
analýze, spolupráci s předními světovými i českými kapacitami, na široké spoluúčasti lidí s duševním
onemocněním a jejich blízkých. Součástí projektu je kontinuální vyhodnocování efektivity daných
opatření.

V rámci projektu Destigmatizace probíhá iniciativa NA ROVINU. Ta usiluje o snížení stigmatizace
a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Vytváří
prostředí, kde se na rovinu mluví o duševním zdraví a nemoci, dává na jednu rovinu práva lidí se
zkušeností s duševním onemocněním s ostatními lidmi, staví na roveň duševní zdraví se zdravím
fyzickým a vyrovnává vztah pomáhajícího profesionála a člověka s duševním onemocněním. Celkově
tak přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti.
Pracovní náplň:
• provádí školení vybraných modulů destigmatizačních programů pro cílové skupiny projektu
Destigmatizace (lidé s duševním onemocněním; rodinní příslušníci lidí s duševním onemocněním;
zdravotníci – zaměstnanci zdravotnické záchranné služby, praktičtí lékaři, pracovníci urgentních
příjmů všeobecných nemocnic; komunity; veřejná správa a pracovníci poskytovatelů sociálních
služeb) – bližší info k cílovým skupinám a programům na webu.
Lektorem se může stát:
 člověk s vlastní zpracovanou zkušeností s duševním onemocněním,
 peer konzultant v oblasti péče o duševní zdraví,
 rodinný příslušník člověka se zkušeností s duševním onemocněním,
 odborníci se zkušenostmi z různých oborů jako je psychiatrie, (klinická) psychologie,
psychoterapie, ošetřovatelství, zdravotnická záchranná služba, sociální služby, sociální
práce, právo apod.

Oblasti lektorování:
 Příběh člověka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, destigmatizace lidí
s duševním onemocněním, (strukturální) stigma, sebestigmatizace, zotavení, zplnomocnění,
participace, lidská práva v oblasti péče o duševní zdraví, reforma péče o duševní zdraví, síť
služeb, psychoedukace, psychiatrické minimum, komunikace s člověkem s duševním
onemocněním, mindfulness, syndrom vyhoření.
Požadujeme:
 být v souladu s vizí iniciativy NA ROVINU (viz výše);
 odbornost v min. jedné z výše uvedených oblastí
 výborné komunikační a prezentační dovednosti
 lektorské zkušenosti výhodou
 pečlivost, důslednost
 spolehlivost, samostatnost
 flexibilita
Nabízíme:
 smysluplnou práci v největším výzkumném pracovišti v ČR, které se zabývá tematikou
duševních
 onemocnění a jejich dopadů;
 unikátní příležitost aktivního zapojení do procesu reformy péče o duševní zdraví v ČR;
 flexibilní pracovní dobu;
 nadstandardní platové ohodnocení;
 možnost dlouhodobé spolupráce (trvání projektu je do roku 2022).

V případě zájmu pošlete ve strukturované verzi svůj životopis a přiložte i stručný motivační dopis na
email: nabor@nudz.cz a zároveň destigmatizace@nudz.cz. Do předmětu emailu napište název
pozice a preferenci cílové skupiny/cílových skupin, pro které chcete lektorovat. V případě dotazů nás
kontaktujte na stejnou emailovou adresu. V případě, že Vás nebudeme kontaktovat do 14 dnů, byl
vybrán vhodnější uchazeč.

Souhlasím, aby Národní ústav duševního zdraví, Česká republika, Topolová 748, 250 67 Klecany zpracovával
mé osobní údaje za účelem zprostředkování práce (podání, editace, třídění a jejich poskytnutí třetím osobám,
jejíž totožnost bude sdělena mně) v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. až do
odvolání písemnou formou.

