1. NÁZEV: Edukačně motivační program pro mladé dospělé s diabetem typu 1
(EMP MD DM1T)
2. DOTAČNÍ PROGRAM PŘEDLOŽENÉ ŽÁDOSTI: Nejlepší projektová vize
3. SUMÁŘ PROJEKTU:
Vzdělávání (edukace) a motivace mladých osob s diabetem typu 1, (závislých na inzulínu) ve
věku 18 – 30 let, které přecházejí, nebo přešli z péče dětského diabetologa do standardní
diabetologické ambulance a nedosahují potřebných terapeutických cílů.
Forma: 4 denní pobyt s motivačními a edukačními workshopy.
Zaměření: motivace ke spolupráci na své léčbě, k zodpovědnosti za své zdraví a dosažení
plnohodnotného uplatnění ve společnosti.
Realizace: ubytovací zařízení v ČR, se schopností připravit stravu vhodnou pro diabetiky,
s podmínkami pro edukaci a optimální fyzickou aktivitu.
4. ŽADATEL, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, HLAVNÍ ČINNOST:
DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s. - spolek aktivních diabetiků a edukátorů
ReDIam, Dělnická 24a, Havířov – Město 736 01
http://www.diaktiv.cz
E-mail: info@diaktiv.cz
IČ: 26680521
-

realizace edukačních projektů se zaměřením na motivaci k aktivnímu přístupu k léčbě
obhajoba oprávněných zájmů osob s diabetem
spolupráce s dalšími pacientskými organizacemi v ČR a v zahraničí, s odbornou
veřejností, ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími subjekty

5. PARTNEŘI PROJEKTU
Diabetik KV, zapsaný ústav
U Řempa 895/14, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role
http://www.diakar.cz

Email: simackova@diakar.cz

IČ: 04226500

– pořádání osvětových, preventivních a vzdělávacích akcí
– poskytování poradenství
– podílení se na zlepšování podmínek pro pacienty (dostupnost léčby, nové možnosti léčby)
Občanské sdružení DIASTYL
V malých domech I 392/10, 147 00 Praha – Braník
MASANTA s.r.o., Dolnocholupická 915/65, 143 00 Praha 4
http://www.diastyl.cz
Email: redakce@diastyl.cz
IČ: 26999803
– vydávání jediného specializovaného časopisu pro diabetiky DIAstyl
Realizační tým:
Edukační tým bude složen z odborníků z oblasti diabetologie, dietologie a psychologie.
Organizační tým ze zkušených členů spolupracujících organizací DIAKTIV a Diabetik KV.
Časopis DIAstyl – mediální partner.

6. CÍL PROJEKTU
V letošním roce DIAKTIV, Diabetik KV a DIAstyl zahájili projekt „Žijeme na hraně“, ve kterém
vzdělávají lidi s diabetem tak, aby zvládali balancování při aplikaci inzulínu, optimálního
stravování a fyzické aktivity, bez příliš velkého rozkolísání, které může vést ke vzniku akutních
a pozdních komplikací diabetu.
Cílem projektu je, akceptovatelnou formou předat mladým dospělým znalosti potřebné
ke zvládání diabetu v počátcích dospělosti, motivovat k jejich maximálnímu využití
a dosahovaní optimální kompenzace, jako prevence komplikací diabetu.
7. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE PROJEKTU
V současné době neexistuje žádný podobný projekt, který by pomohl zvládat mladým
dospělým s diabetem změnu podmínek zdravotní péče. Ta spočívá v jiné organizaci léčby,
odlišných možnostech čerpání prostředků zdravotnické techniky hrazených z veřejného
zdravotního pojištění a dalších změn.
Od spolupracujících pacientských organizací, které sdružují rodiče dětí s diabetem víme, že je
o tuto možnost edukace zájem.
Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. upozorňuje na problematiku i v rámci přednášek pro
odbornou lékařskou veřejnost.
8. DATUM OČEKÁVANÉHO ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PROJEKTU, dílčí harmonogram projektu
Fáze projektu:
Prosinec 2017 - výběr vhodného ubytovacího zařízení pro 50 účastníků
Leden 2018 – zveřejnění výzvy pro zájemce prostřednictvím ambulancí, časopisu DIAstyl,
webových stránek (vlastních, partnerských a spolupracujících organizací),
facebooku
Únor 2018 – sestavení odborného programu
Březen 2018 – uzávěrka příjmu přihlášek
Květen 2018 - realizace projektu
Program a obsah setkání:
- Motivovat k upřednostnění optimální životosprávy (fyzická aktivita, energetický příjem,
odhad sacharidů a dávkování inzulínu), řešení mimořádných situací (např. hospitalizace,
stresové situace, atd.)
- Naučit a motivovat k optimálnímu selfmonitoringu (sebekontrole) a správné reakci na něj
- Informovat o aktuálních možnostech úhrady zdravotnických prostředků pro osoby s DM
- Naučit stanovovat vlastní cíle léčby diabetu a komunikovat s léčebným týmem
- Informovat a motivovat k vlastní aktivní spolupráci na své léčbě (Role pacienta v léčbě)
9. VÝSTUPY PROJEKTU, ZÁVAZNÉ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY
Z projektu bude zpracována fotodokumentace, která bude součástí závěrečné hodnotící
zprávy. Reportáž z realizované akce bude zveřejněna na webových stránkách organizátorů
akce a v časopise DIAstyl. Účast na akci bude nabídnuta Českému rozhlasu a České televizi,
případně dalším sdělovacím prostředkům. Součástí bude i dotazníkové šetření, provedené
před zahájením a za 3 a 6 měsíců po skončení projektu.

10. PŘÍNOS PRO CÍLOVOU SKUPINU
Mladí dospělí s diabetem budou motivováni k uplatňování získaných znalosti a doporučení
v životě, aby minimalizovali riziko vzniku akutních a pozdních komplikací diabetu, které
mohou způsobit invaliditu a smrt. Převezmou spoluzodpovědnost za své zdraví.
Předpokladem je i lepší uplatnění ve společnosti.
11. RIZIKA PROJEKTU UDRŽITELNOSTI
Minimalizovat riziko lze pečlivým výběrem místa konání a splněním všech zadaných
požadavků na ubytovací zařízení (strava, prostory pro edukaci a sport) a pečlivým výběrem
zkušených edukátorů a organizátorů.
12. INDIKATIVNÍ ROZPOČET PROJEKTU

Ubytování a strava 4 dny/3 noci (50 osob)
Odměny lektorům za 4 dny – 5 lektorů
Projektový management – 3 osoby
Materiálové náklady, pronájmy prostor, tisk
Náklady celkem

700 Kč osoba/noc
3 000 Kč/osoba
3 000 Kč/osoba
5 000 Kč

105 000 Kč
15 000 Kč
9 000 Kč
5 000 Kč
135 000 Kč

Spoluúčast pacienta – 42 osob
Podpora projektu z grantu APO
Podpora od dalších partnerů projektu
Příjmy celkem

1 500 Kč/osoba

63 000 Kč
40 000 Kč
32 000 Kč
135 000 Kč

