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ZAPOJTE SE S NÁMI
Proč byste měl(a) spolupracovat s MyHealth?










Podpoříte zranitelné migranty
Pomůžete komunitě
Budete sociálně zodpovědnější
Ovlivníte aktivity projektu a jeho partnery
Rozšíříte počet odborníků
Na místní a mezinárodní úrovni se
podělíte o osvědčené postupy
Zveřejníte aktivity Vaší organizace
Prostřednictvím
interaktivní
mapy
zveřejníte na lokální, národní a evropské
úrovni profil Vaší organizace
Seznámíte se s místním, národním a evropským vývojem

Jak můžete s MyHealth spolupracovat?
Vyplňte náš dotazník týkající se mapování služeb a představte v naší interaktivní mapě Vaši organizaci:
 Mapování zúčastněných stran
 Mapování zdrojů migrantů
 Mapování současných studií a projektů
 Mapování aplikací/webových stránek/internetových nástrojů
Přidejte nástroj do našeho online úložiště
Vyplňte naše dotazníky týkající se zdraví cizinců:
 Pro odborníky v oblasti péče o zdraví
 Pro zranitelné migranty a uprchlíky
Zůstaňte informovaní a podílejte se:
 Sledujte nás na našem Twitter profilu @MyHealthEU
 Odebírejte náš newsletter a dostávejte naše vědecké zprávy
 Přidejte se k naší Evropské síti
 Kontaktuje nás v případě dotazů, pokud máte zájem o spolupráci nebo osobní setkání

Jak zjistit více o projektu MyHealth




Pro více informací a odkazů navštivte naše internetové stránky
Sledujte nás na Twitteru @MyHealthEU
Odbírejte náš YouTube kanál
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MYHEALTH A MIG-HEALTHCARE SPOJILY SÍLY
S potěšením oznamujeme, že jsme po dobu trvání
projektu MyHealth navázali oficiální spolupráci s
projektem Mig-HealthCare. MyHealth se snaží
spolupracovat s dalšími projekty EU, které se zaměřují
na zranitelné migranty a s projektem Mig-HealthCare
bude spolupracovat na specifických aktivitách. 23.
ledna 2018 se zástupci společností MigHealthCare a
MyHealth setkali v prostorách ICS, aby projednali
možnou spolupráci mezi těmito dvěmi projekty.
Projekty MyHealth a Mig-HealthCare obdržely v rámci stejné výzvy (HP-PJ-2016) finanční
podporu Evropské komise (CHAFEA). Oba projekty mají smluvní závazek při provádění
podobných úkolů v rámci mapování. Oba projekty rovněž vytváří databázi obsahující specifické
informace získané z mapování. Tato databáze zahrnuje kompletní interaktivní mapu
s informacemi o hlavních zdravotních problémech cizinců, hlavních aktérech a zúčastněných
stranách, odkazy na stránky zabývající se zranitelnými migranty a uprchlíky, právní a organizační
aspekty zdravotních systémů v zúčastněných zemích a dostupné nástroje informačních a
komunikačních technologií (ICT).
Oba projekty využívají nově vzniklé spolupráce jako příležitosti k vytvoření větší společné
databáze pro spolupráci (interaktivní mapy). Proto obě konsorcia distribuují online dotazníky do
oblastí zahrnujících třináct evropských zemí.













Rakousko
Bulharsko
Kypr
Česká Republika
Francie
Řecko
Irsko
Itálie
Malta
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

Spolupráce povede k dynamičtějšímu a komplexnějšímu mapování. Díky tomu bude zapojeno
širší publikum. Znamená to, že dotazník sloužící k mapování (WP4), vyvinutý v rámci projektu
MyHealth, bude distribuován do větší geografické oblasti, ve které oba projekty působí.
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KLÍČOVÉ UDÁLOSTI
1. Světový kongres o migraci, etnicitě, rase a zdraví ve Skotsku
V květnu 2018 představila Narine Movsisyan v rámci projektu MyHealth
předběžné výsledky kvalitativní studie provedené v Brně. Došlo k tomu
během posterové sekce na 1. Světovém kongresu o migraci, etnicitě, rase a
zdraví (MERH2018 Congress) ve Skotsku.

Hodnocení potřeb, MyHealth video
V červnu 2018 bylo publikováno video s předběžnými výsledky průzkumu,
který se zaměřoval na posouzení potřeb zdravotnickými odborníky v
Barceloně. Video je k dispozici zde. Výsledky předběžného průzkumu jsou k dispozici online zde.

Learning Alliance na semináři o paliativní péči a umírání
26. června 2018, Carlos Leguizamon a Migrantas e.V. představili
poskytovatelům paliativní péče, dobrovolným organizacím, menšinovým
skupinám a akademickým výzkumníkům projekt MyHealth na LAPCEL
semináři v Londýně.

Projektové setkání EU BorderCare
5. července 2018 se koordinační tým projektu MyHealth
setkal ve španělské Barceloně se zástupci projektu EU
BorderCare. Vanessou Grotti (hlavní řešitelka, antropoložka)
a Ninou Sahraouim (zástupkyně doktorského výzkumu).
Cílem projektu EU BorderCare je usnadnit přístup ke
zdravotnickým službám pro imigrantky rodící na okraji EU
(zejména v uprchlických táborech blízko vnějších hranic EU).
EU BorderCare se také zaměřuje na empirickou analýzu
osobních a institucionálních vztahů péče a kontroly. Dělá tak v souvislosti s těhotenstvím a
porodem v některých z nejčastěji překračovaných pohraničních oblastí ve Francii, Řecku, Itálii a
Španělsku. Výsledkem projektu EU BorderCare je zvyšování povědomí o rostoucím fenoménu
mateřské péče o imigranty v EU prostřednictvím spuštěním iniciativy „ERCCOMICS“, která je k
dispozici online.
Účastníci si vyměnili názory na současné i průřezové aktivity obou projektů financovaných
Evropskou komisí. Našli společný základ pro spolupráci při šíření výstupů a aktivit obou
projektů, včetně dotazníků MyHealth sloužících k mapování potřeb mezi profesionály.
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KLÍČOVÉ UDÁLOSTI
Learning Alliance - setkání v polovině období
V září 2018 se někteří partneři MyHealth se setkali, aby projednali vývoj a výsledky projektu a
připravili hodnotící zprávu.

Projektový workshop v Consonants, Londýn
Dne 27. září 2018 uspořádali partneři projektu MyHealth workshop za účelem diskuze
zaměřené na vývoj aplikace. Setkání se odehrálo v sídle Consonants v Londýně za účasti
Migrantas e.V a Sheeny Vella (zástupkyně Consonants).

Learning Alliance pro paliativní péči a umírání (LAPCEL)
V souvislosti s událostí, Univerzita v
Greenwich spolu za účasti organizací
Migrantas a Consonants rozšířila 14
anglických
piktogramů
představujících potřeby týkající se
paliativní péče menšin v Anglii. Ty
byli 28. září 2018 pozvány, aby se
spolupodílely na mapování projektu
MyHealth.
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KLÍČOVÉ UDÁLOSTI
Mezinárodní konference o migraci a zdraví v Římě
Na mezinárodní konferenci o migraci a zdraví v Římě
ve dnech 1.-3. října 2018 bylo partnery MyHealth
prezentováno několik oblastí. Kristin Semancik z EIWH
a Anais le Corvec z Asserty představili „Transkulturní a
spravedlivý přístup ke zdraví migrujících žen.“ Inés
Oliveira z VHIR představila „Co zranitelní přistěhovalci
a uprchlíci potřebují k well beeing“. Núria Serre z
VHIR představila „Escape Room-Řím“. Giovani Ragazzi
a Pania Karnaki (MigHealthcare) představili „ Aby byl
přístup k péči chytřejší, mapování zdrojů“.

MyHealth setkání v Bologni
15. listopadu 2018 proběhlo v Bologni třetí valné
shromáždění účastníků projektu MyHealth.
Partneři byli prostřednictvím Metaplan setkání
proškoleni k dalšímu kroku, kterým byl „Vývoj
nástrojů“. 15. listopadu 2018 se v Boloni konalo
druhé zasedání etické komise.

Metaplan setkání s poskytovateli sociálních služeb v Brně
Metaplan schůze se konaly ve dnech 21. a 23. listopadu 2018. Setkání se účastnili poskytovatelé
sociální péče a imigranti, kteří poskytli informace a řešení v oblasti dostupnosti zdravotní péče
pro imigranty.

11. Evropská konference o veřejném zdraví
Narine K. Movsisyan přispěla tématem „Mají migranti v Brně přístup k primárním
zdravotnickým službám? Kvalitativní studie“. Tématem konference, která se konala od 28.
listopadu do 1. prosince 2018, bylo „Vítr změn: směrem k novým způsobům zlepšování
veřejného zdraví v Evropě“. Toto téma bylo zvoleno proto, že
veřejné zdraví čelí novým výzvám pro zlepšení zdraví
obyvatel Evropy. Samotná zdravotní péče nemůže tento
obrovský úkol splnit. Na konferenci jsme prozkoumali
význam vytváření partnerství napříč všemi úrovněmi a
sektory. Partnerství jsou zvláště důležitá na místní úrovni a
komunitách ve které lidé žijí a pracují. Prezentace vysvětlila,
ze k dosažení lepšího zdraví pro všechny vede spolupráce
mezi zákonodárci, odborníky z různých odvětví a nevládními
organizacemi.
www.healthonthemove.net

FOR WOMEN | FOR MINORS | HEALTH PROFESSIONALS | RELATED WORKERS
6

MYHEALTH PROJECT NEWSLETTER 2019

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI
6. Workshop o migraci a zdraví v Madridu
Společnost MyHealth se podílela na organizaci VI.
semináře o zdraví a migraci v režii Saluda entre
Culturase a nemocnice Ramón y Cajal v Madridu.
Partneři představili výsledky MyHealth průzkumů
zaměřených na zdravotní potřeby. 12. prosince 2018 se
mimo workshop také 30 odborníků zúčastnilo únikové
hry s tématikou uprchlictví.

Metaplan setkání s profesionály v Barceloně
19. prosince 2018 se v Barceloně uskutečnilo Metaplan setkání s odborníky. V rámci projektu
MyHealth sloužil k projednání možných řešení zdravotních potřeb nově příchozích imigrantů.

Konference “Duševní zdraví, uprchlíci a migrace”
Na konferenci „Duševní zdraví, uprchlíci a migrace“ v Aténách, která proběhla v prosinci 2018 se
jako hlavní řečník představil Nikos Gkionakis, který prezentoval výsledky
posouzení potřeb.

Metaplan setkání imigrantů - žen v Barceloně
Dne 23. ledna 2018 uspořádal v Barceloně projekt MyHealth setkání s
nově příchozími ženami. Cílem bylo nalézt řešení a prostředky, které by
mohly pomoci této komunitě a následně je podle důležitosti seřadit.

Metaplan setkání mladých imigrantů v Barceloně
23. ledna 2019 se v Barceloně se uskutečnilo zasedání Metaplan s mladými přistěhovalci. Cílem
partnerů projektu MyHealth bylo zorganizovat a zrealizovat participativní činnost s cílem nalézt
řešení v oblasti zdravotních potřeb.

Metaplan setkání v Berlíně
Dne 5. února 2019 se konalo setkání Metaplan se v Berlíně.

Metaplan setkání v denním centru Babel
14. února 2019 se v denním centru Babel (Athény) uskutečnilo zasedání Metaplan. Všichni
zúčastnění odborníci měli pracovní zkušenosti z nevládních nebo veřejných organizací a služeb.
Cílem setkání bylo seřadit dle naléhavosti různé potřeby imigrantů, stejně jako definovat,
rozdělit a uspořádat možná řešení. Výsledky setkání zahrnovaly diskusi, která identifikovala
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největší obtíže v následujících oblastech: „problém“ jazyka; instrumentalizace „zranitelnosti“ a
nedostatku kulturní citlivosti a kompetencí ze strany profesionálů.
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KLÍČOVÉ UDÁLOSTI
Metaplan setkání v Aténách
13. března 2019 se v Aténách, v Babel Day Centru konalo Metaplan setkání s uprchlíky a
migranty. Cílem setkání bylo identifikovat a dle naléhavosti seřadit potřeby přistěhovalců a
jejich možná řešení.
Získané výsledky byly rozmanité. V první debatě byla zdůrazněna integrace a nedostatečnost
poskytovaných služeb. Druhá debata vedla k různým návrhům řešení týkajících se problémů s
integrací a nedostatkem služeb. Řešení zahrnovala proškolení o právech migrantů, jazykové
kurzy řečtiny během výkonu zaměstnání i mimo, povědomí o místní komunitě; otázky řešení
rasismu; a odborná příprava tlumočníků.

Koordinační setkání v Londýně VHIR,
Consonant a ICS
27. března 2019 byla realizována událost
organizovaná koordinačním týmem MyHealth
a partnerem projektu, Consonant. Setkání se
konalo v kancelářích Consonat v Londýně.
Hlavním úkolem Consonantu je pomoci lidem z
různých prostředí, aby se ve Velké Británii cítili
jako doma a obohatili britskou společnost.
Snaží se o to prostřednictvím budováním
komunity založené na vzájemném respektu a
setkávání.
Koordinační tým v MyHealth se 27. března setkal v Londýně s Kyriaki Kafyrou (komunitní
koordinátorka v organizaci Consonant), která pracovala na projektu SUMIGRE („Podpora
profesního rozvoje pedagogů v oblasti migrace“). Projekt SUMIGRE podporuje spolupráci v
oblasti rozvoje inovací a výměny osvědčených postupů na evropské úrovni.
Účastníci si vyměnili názory na současné průřezové aktivity obou projektů financovaných
Evropskou komisí. To je důvod, proč Myhealth souhlasilo s odkazováním sekce o nástrojích a
řešeních Webového úložiště nástrojů MyHealth. Také známých jako e-Learningová platforma
vytvořená projektem SUMIGRE. Více informací o projektu SUMIGRE naleznete na webových
stránkách projektu: http://sumigre.eu/.
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KLÍČOVÉ UDÁLOSTI
10.EVENTS
Workshop zaměřený na významné infekční choroby
Ve dnech 28. a 29. března 2019 se v Turíně konal
workshop, věnovaný problému importovaných infekčních
chorob. Tento projekt byl realizován organizací TropNet
„Evropská síť pro tropické lékařství a zdraví při cestování“
a byl představen Nuriou Serre v rámci projektu MyHealth.
Přednáška byla zaměřena na informace, studie, jejich
výsledky a klinické případy v kontextu tropického
lékařství.

MyHealth meeting na Univerzitě v Greenwich
Dne 28. března 2019 se tým MyHealth a členové
University v Greenwich setkali, aby pokračovali ve
spolupráci na dalším zkoumání metodologie Learning
Alliance a její použitelnosti jakožto nástroje průřezového
hodnocení.

Úniková hra v Master One Health (UAB) v Barceloně
1. dubna 2019 se shromáždilo 28 studentů různých národností,
aby se zapojili do únikové hry vytvořené MyHealth. Účastníky
byli magisterští studenti oboru veřejné zdraví na Autonomní
univerzitě v Barceloně (UAB). Escape room je nástrojem ke
zvýšení povědomí o obtížných situacích, kterým uprchlíci v
současnosti čelí.

Workshop o psychosociálním přístupu a přenosných chorobách u žadatelů o azyl
a imigrantů ve zranitelných situacích
Ve dnech 11. a 12. dubna 2019 uspořádala Nemocnice Vall d'Hebron, Výzkumný ústav Vall
d'Hebron (VHIR) a Katalánský zdravotní ústav v rámci projektu MyHealth seminář zaměřený na
zdravotní problémy nezletilých osob bez doprovodu a různé pracovní programy a nástroje ke
zlepšení zdravotní situace nejzranitelnějších přistěhovalců.
Účastnili se Dr. Francisco Collazos, odpovědný za interkulturní psychiatrii ve Vall d'Hebron, Dr.
Jordi Gómez, vedoucí oblasti zdravotnické komunity Mezinárodního programu zdraví v
Katalánském institutu zdraví a Dr. Núria Serre, vedoucí Linky výzkumu zdraví a imigrace ve
společnosti PROSICS a zároveň i koordinátorka evropského projektu MyHealth, který byl na
semináři představen.
Cílem sociálních platforem je podpořit muže a ženy k dosažení jejich autonomie. Podle
Collazose však stále existuje nedostatečná koordinace mezi institucemi „musíme být silnější
www.healthonthemove.net
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abychom se vyhnuli přestimulování minorit. Prostřednictvím nadměrné intervence bráníme
jejich autonomii”.

METODOLOGIE LEARNING ALLIANCE
Projekt MyHealth použil Learning Alliance (LA) jako inovativní metodologii, která přispěla ke
členění obsahu projektu do různých pracovních balíčků:
1. Podpora při zapojení spolupracujících zúčastněných stran v oblasti zdraví zranitelných
migrantů a uprchlíků (VMR) a institucionalizace výsledků learning alliance.
2. Zajištění strategií vedoucích k budování kapacit pro přizpůsobení modelů.
3. Zdůrazňování důležitosti dokumentace a šíření jako inovativních postupů mezi
zúčastněnými stranami, včetně akademiků, organizací občanské společnosti, zdravotníků
a dalších.
4. Posílení propojení komunity zranitelných migrantů a uprchlíků, které zajistí udržitelnost
projektu.
Použití této inovativní metodiky zajistilo začlenění zranitelných migrantů a uprchlíků do modelů,
s cílem jejich zapojení do podílení se a na vytváření.
Během prvních dvou let projektu bylo hlavním přínosem metodiky learning alliance zvyšování
povědomí o kulturně odlišných názorech, zkušenostech, historickém pozadí a potřebách
různých přehlížených skupin z hlediska jejich práv na lokální úrovni, služeb, a účasti. Tato
metodika navíc zajistila spravedlivou a demokratickou účast tím, že odstranila překážky, které
brání
zranitelným
migrantům
a uprchlíkům
v zapojení
do různých
procesů.
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HLAVNÍ AKTIVITY
Koordinace a management
V červnu 2017 byly vytvořeny Interní projektové směrnice. Jedná se o dokument, jehož cílem je
definovat úkoly, povinnosti a postupy na všech úrovních realizace projektu a nastínit strukturu
managementu projektu.
V projektu MyHealth funguje také koordinační tým tvořený koordinátorem, projektovým
manažerem a zástupci různých pracovních balíčků. Úvodní setkání se konalo v květnu 2017 v
Lucemburku. Nyní se koordinační tým schází k monitorování úkolů dvakrát ročně osobně a
dvakrát měsíčně telekonferencí.
V Barceloně (říjen 2017), Berlíně (duben 2018), Bologni (říjen 2018) a Barceloně (duben 2019)
se konala čtyři valná shromáždění. K monitorování
koordinace a vědeckých výzev byly kromě valných
shromáždění realizovány také pravidelné hovory. Příští
valné shromáždění se bude konat v říjnu 2019 v Londýně.
Všechny koordinační akce byly kontrolovány, aby se
zajistil provoz projektu. V případě potřeby byla přijata
nápravná opatření, byla učiněna rozhodnutí o finančních
otázkách a udržitelnost projektu MyHealth byla zaručena
na jeden rok
po jeho dokončení.
MyHealth podporují tři výbory: Vědecký řídící výbor (SC), Etický výbor (EthC) a Poradní výbor
(AdvB).

Evaluace
Evaluační plán byl naplánován na červenec 2017. Jeho úkolem bylo po dobu tří let projektu
kromě prezentace finálního cíle, hodnotících otázek, cílových skupin, metod a výsledků (vstupů
a výstupů) i správné načasování, sledování a hodnocení hlavních činností projektu. Evaluační
plán vymezuje kroky, které jsou potřeba dodržovat při hodnocení procesu a získaných výsledků
(vstupů a výstupů) projektu MyHealth. Plán hodnocení a první prozatímní hodnotící zpráva byly
prezentovány v listopadu 2018.
Byl vytvořen soubor hodnotících nástrojů přizpůsobených schůzkám hodnotícího výboru a
learning alliance, který sleduje průběh vývoje projektu během jeho trvání. Rovněž byla použita
šablona se seznamem definovaných procesních ukazatelů a cílů, kterých má být dosaženo. Za
přísného dodržování deklarovaných milníků byla provedena jedna roční kontrola a kontrola v
www.healthonthemove.net
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terénu. Dokumentární zprávy primárně mapující úspěchy se zaměřily na potenciálně kritické
body. Kontrolu naplánoval a provedl vedoucí hodnotící komise Carlos Moreno z University v
Greenwich. Na kontrole se rovněž podílel externí hodnotitel Marcel Tovar-Restrepo a partnerští
členové. Návštěvy se zaměřily nejprve na vedoucí jednotlivých pracovních balíčků WP a poté na
přidružené partnerské skupiny.

HLAVNÍ AKTIVITY
Komunikace a šíření
EIWH (Evropský institut pro zdraví žen)
vede s aktivní podporou všech partnerů
projektu pracovní balíček věnovaný
komunikaci a šíření, který byl v červnu
2017 za přispění všech partnerů
vypracován. Plán zahrnuje strategie
zapojení zúčastněných stran s cílem
jednat a aplikovat výstupy projektu,
změnit politiku, programování a praxi.
V červnu 2017 byly vytvořeny webové
stránky projektu. Mimo jiné i proto, aby
sloužili jako nástroj šíření výstupů projektu. Nově se na webu objevila služba obsahující veškeré
novinky a aktualizace od partnerů projektu, novinky o projektu a vytvořených materiálech.
Účinek webu byl hodnocen pomocí statistik sledování, jako jsou přístupy a online zpětná vazba
uživatele. Informace, které byly šířeny měly za úkol informovat o průběhu projektu, včetně
letáků, aktualizací novinek, newsletterů, tiskových zpráv a prezentací. Tyto aktivity byly
realizovány s ohledem na diverzitu cílových skupin.
Databáze příslušných zákonodárců, zdravotnických orgánů a zúčastněných stran v partnerských
zemích je neustále aktualizována, aby bylo zajištěno řádné šíření a budoucí využití výsledků
projektu. Konsorcium MyHealth identifikovalo seznam zdravotních středisek a migrantů se
zvláštním zaměřením na ženy a nezletilé osoby bez doprovodu.
Pro šíření byly použity různé aktivity realizované během a po skončení projektu. Příkladem
může být seminář „Transkulturní a
spravedlivý přístup ke zdraví migrujících
žen“ organizován EIWH a organizací
Asserta. Další aktivity spojené se šířením
projektu byly realizovány v souvislosti s
Mezinárodní konferencí o zdraví migrace,
která se konala v říjnu 2018 a
spolupracovali na ní všichni partneři
MyHealth projektu a projekt Migwww.healthonthemove.net
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Healthcare. Jednalo se především o verbální prezentaci a plakáty.
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HLAVNÍ AKTIVITY
Mapování zdraví migrantů
Hlavní činnosti byly zaměřeny na mapování stávajících iniciativ v oblasti zdraví zranitelných
migrantů a uprchlíků, přičemž hlavní cílovou skupinou projektu byly ženy, nezletilé osoby bez
doprovodu a hlavní aktéři zapojení do zdraví migrantů a uprchlíků. Mapování podporuje vývoj
online interaktivní mapy (a databáze). Různé exponované komponenty, (fakta v oblasti zdraví v
dané zemi, stránky s užitečnými odkazy a ICT nástroje) poskytující podporu migrantům a
uprchlíkům, kteří jsou omezení na úzkou síť a již otevření pro vstupy z jiných zemí.
Teoretický základ pro intervenci při sběru dat je poskytován dvěma referenčními rámci.
Konkrétně (a) studiemi o sítích, zejména o sociálních sítích a (b) akčním výzkumem
inspirovaným Lewinem, který úzce souvisí také s paradigmatem Learning Alliance. Plán sběru
dat vymezil následující kroky k realizaci procesu vytvoření databáze, ze které vychází online
interaktivní mapa. Shromažďování údajů bylo provedeno pomocí dotazníkových průzkumů
zaměřených na sběr informací o zdrojích migrantů, studiích a projektech, aplikacích /
internetových stránkách / internetových nástrojích.
Údržba interaktivní mapy musí být zajištěna dva roky během projektu a dva roky po skončení
projektu. Byl vyvinut nástroj pro sběr dat a protokol pro shromažďování stránek s odkazy,
projekty a nástroji ICT zabývajících se migrující populací.

Vyhodnocení potřeb
Byly zahájeny pilotní průzkumy týkající se hodnocení potřeb přizpůsobené pro VRM a
odborníky. Cílem je shromažďovat informace o stavu fyzického a duševního zdraví a poskytovat
kvalitativní vhled do současného zdravotního stavu zranitelných migrantů a uprchlíků spolu s
kvantitativními údaji z literatury. Cílem vyhodnocení potřeb bylo jejich posouzení a zvýšení
povědomí o obtížích, s nimiž se migranti potýkají. Především jde o přístup ke zdravotnickým
službám a jejich využívání. Ty jsou
přímo spojeny se sociálně
určujícími faktory zdraví a
překážkami
v
tradičním
zdravotním systému. Ve zprávě o
posouzení potřeb a kapacit byly
identifikovány současné zdravotní
problémy týkající se infekčních
nemocí a duševního zdraví a byl
vytvořen ICT nástroj na podporu,
propagaci a doprovázení zdraví
migrantů.

www.healthonthemove.net
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HLAVNÍ AKTIVITY
Vývoj nástrojů
Vývoj nástrojů je založen na vědeckých
výsledcích
posouzení
potřeb
prováděných v rámci jejich posouzení.
MyHealth pracuje na identifikaci
existujících nástrojů a vývoji nových, za
účelem zlepšení přístupu zranitelných
imigrantů a nově příchozích uprchlíků ke
zdravotní péči. Byly identifikovány obavy
spojené se zdravotním stavem a
zdravotními potřebami, stejně jako nejlepší strategie pro screening, strategie vedoucí ke zdraví
komunity v oblasti duševního zdraví a infekčních chorob. Projekt MyHealth představil údaje o
zdraví a migraci spojené s primární péčí a chorobami. Aby byly aplikovatelné a funkční v
evropském prostředí, byly spojeny s danými komunitami. MyHealth identifikoval nejlepší
strategie pro zdraví komunity v odlišném sociálním a kulturním prostředí. Uskutečnilo se školení
partnerů v technice Metaplan a stále probíhá identifikace existujících a vývoj nových nástrojů.

Zkušební začlenění
Zkušební začlenění nemocnic a zdravotních center bude provedeno v posledním roce projektu.
Realizovány budou ve třech zemích, ve Španělsku, Německu a České republice. Cílem bude
otestovat funkčnost z hlediska lidských potřeb, očekávání, ekonomické a sociální udržitelnosti a
z hlediska aplikovatelnosti v jiných oblastech a zemích.

Zapojení komunity
Do projektu MyHealth, který je posílen o metodologií Learnig Alliance byl přidán pracovní
balíček WP8, který se týká zapojení komunity a hraje klíčovou roli. Tento participativní a
sociálně inovativní přístup zajišťuje, že zranitelní migranti a uprchlíci budou centrem projektu,
ale i smysluplné a aktivní zapojení členů komunity do navrhování, vývoje, provádění,
poskytování a hodnocení zdravotnických služeb.
Systematický přístup používaný k oslovení cílových skupin byl vyvinut a podrobně popsán v
Modelu pro účast v komunitě, který byl vydán v prosinci 2017. Vzdělávací materiál byl vytvořen
a zpřístupněn online v březnu 2018. Workshopy a školení byly tvořeny a vedeny partnery
projektu MyHealth se zaměřením na rozdílné zúčastněné strany. Partneři projektu vždy počítali
s přítomností pracovníků působících v oblasti zdraví na úrovni komunit a zranitelných migrantů
a uprchlíků.

Tento newsletter je součástí projektu 738091 / MyHealth, který získal finanční prostředky z programu Evropské unie v oblasti zdraví (2014–
2020). Obsah tohoto newsletteru představuje pouze názory autora a je na jeho výlučné odpovědnosti; obsah nelze považovat za vyjádření
názorů Evropské komise a / nebo Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny nebo jiného orgánu Evropské unie.
Evropská komise a agentura nepřijímají žádnou odpovědnost za použití informací, které obsahuje.

www.healthonthemove.net

FOR WOMEN | FOR MINORS | HEALTH PROFESSIONALS | RELATED WORKERS
16

