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pro studenty s duševním onemocněním

- zavedení a pilotní ověření služby v plzeňském regionu



Podporované vzdělávání
pro studenty s duševním onemocněním

- zavedení nové služby a její pilotní ověření v plzeňském regionu

projekt v rámci grantového schématu Zkvalitňování
vzdělávání ve školách a školských zařízeních MŠMT ČR

realizace: 2. listopadu 2006 - 31. června 2008

Cílem projektu je vytvořit službu podporovaného vzdělávání
pro český vzdělávací systém a jejím pilotním ověřením zlepšit 
podmínky pro vzdělávání studentů s duševním onemocněním 
v plzeňském regionu, a přispět tak k jejich psychické
rehabilitaci, sociální integraci a lepšímu pracovnímu 
uplatnění. 



Co je podporované vzdělávání?

Podporované vzdělávání (dále PV) je služba pro lidi s 
psychickými problémy nebo duševním onemocněním, 
jejich blízké a pedagogické pracovníky, která je 
poskytována prostřednictvím podpůrné sítě
zdravotnických, sociálních a pedagogických institucí.

Služba zahrnuje:
1. podporu studenta v dosažení studijních cílů před 
zahájením nebo v průběhu studia,
2. podporu rodiny a blízkých, kteří představují přirozené
zázemí studenta, 
3. podporu pedagogických pracovníků v práci se studenty 
s psychickými problémy nebo duševním onemocněním.





Výsledky projektu

V rámci projektu

- bylo poskytováno poradenství studentům, rodinným 
příslušníkům a pedagogům
- byl studentům nabízen individuální podpůrný program
- byla studentům nabízena asistence
- běžela podpůrná skupina
- proběhly semináře pro pedagogy o duševním onemocnění
studentů
- proběhly semináře pro studenty Jak se pozná, že už jsem se 
zbláznil
- byla ustavena síť podporovaného vzdělávání v regionu
- byla publikována metodika podporovaného vzdělávání



Výsledky projektu

Poradenství

710Pedagogů, 
lékařů, 3

1722Rodinných 
příslušníků

3546Studentů

5993Celkem

OsobyIntervence



Výsledky projektu

Další programy pro studenty

2krát doprovod,

3krát doučování

5 studentůAsistence

7 studentůIndividuální
podpůrný 
program

(účast na skupině
nejméně 3krát)

8 studentůPodpůrná
skupina



Výsledky projektu

Semináře

860 studentů55 seminářůPro studenty

80 pedagogů8 seminářůPro pedagogy

podpořených osobseminářů



Výsledky projektu

Systémové aktivity

- ustavena síť podporovaného vzdělávání v regionu

- komunikace a setkávání pracovníků subjektů, které
studentům s duševním onemocněním poskytují podporu:

- Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

- Psychiatrická klinika FN Plzeň

- Úřad práce Plzeň – město, sever, jih

- Středisko výchovné péče Plzeň

- Odbor školství PK

- 3



Výsledky projektu

Systémové aktivity

- byla publikována metodika podporovaného vzdělávání

- vznikla příručka podporovaného vzdělávání a byla 
distribuována školám a odborným pracovištím v regionu

- vznikla příručka pro studenty BLÁZNÍM, TEDY JSEM –
normalnestuduju.cz, byla distribuována školám a 
odborným pracovištím

- byla vytvořena metodika nových aktivit  - individuální
podpůrný program a asistenční program



Výsledky projektu

Systémové aktivity

- byl zřízen portál www.normalnestuduju.cz, kde jsou 
zpřístupněny všechny informace a kontakty ke službě





Shrnutí projektu

- Všechny aktivity projektu byly splněny

- Potvrdila se potřebnost i účelnost služby, hlavně
poradenských preventivních a síťových aktivit 

- Díky novosti služby není stále jasná velikost cílové skupiny



Děkujeme vám za pozornost!

Tým podporovaného vzdělávání Ledovec

normalnestuduju@volny.cz


