
“ZAČÍT ZNOVU“

představení projektu

k inovaci péče o rodiny                    

s perinatální ztrátou



Nejdůležitější východiska

• cca 600 rodin ročně v ČR zasažených perinatální ztrátou
• charakter péče (zdravotní i psychosociální)
• specifické potřeby rodin
• standardizace péče a její návaznosH, systémový rámec
• koordinace a připravenost poskytovatelů na péči o zasaženou rodinu



Vize projektu

Každá rodina, která zažila prenatální nebo perinatální ztrátu, se může 

pomocí podpory a péče lépe vyrovnat s dopady této ztráty.

Každý přímý/á poskytovatel/ka péče a podpory o rodinu zasaženou 

ztrátou dítěte má relevantní informace a je o něho/ní postaráno.



Cíle projektu
• je dostupná péče odborníků o rodiny zasažené perinatální ztrátou, 

rodina může získat potřebné informace a čerpat podporu po celou 
dobu její potřeby.

• jsou zmapovány jednotlivé profese zapojené do péče,
• je definovaný op4mální nástroj pro propojení jednotlivých profesí v 

poskytování podpory výše specifikovaným rodinám (pravděpodobně síť služeb). 
• tento nástroj a jeho metodiky jsou otestovány v pilotním provozu, díky čemuž 

může být inovována služba testovaná a vyhodnocovaná.



Cílové skupiny

• rodina, které zemře dítě v období kolem porodu 

• zaměstnavatelé a zaměstnanci

• veřejnost – odborná i široká laická



Nejdůležitější výstupy projektu

• detailní analýza potřeb rodin a zainteresovaných profesí,
• prototyp nové nebo upravené služby,
• definována síť návaznosD poskytované péče
• metodika pro práci PA a pro funkční síť 

Ø DEFINOVANÉ
Ø ODZKOUŠENÉ

Ø EVALUOVANÉ



Metodika práce
Human Centered Design 
• soubor metod pro navrhování lepších služeb a produktů
• přístup zohledňující pohled a individualitu uživatele



Aktéři péče

Projekt mapuje míru zapojení všech poskytovatelů péče,    

zejména však porodních asistentek.
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Financování a časový rámec

• ESF / OPZ (výzva č. 083_Nová řešení pro Bživé sociální situace) 
• státní rozpočet

Termín realizace:
1. 10. 2019 – 31. 3. 2021


