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Referen?ní zpráva vyplývající ze
studií (A7. Hloubkové interview,
A8. Dotazník, A9. Diskuzní
skupiny) za ú?elem vypracování
Zásadního výstupu 1. Zpráva o
výsledku: Byla diskutována
Analýza a vzd?lávací pot?eby pro
rozvoj sociální inkluze a
komunikace pro zdravotnické
odborníky na evropské úrovni.
Dosp?lo se k záv?ru, ?e
komunika?ní dovednosti
nebudou v soukromém sektoru
stejné jako ve ve?ejném sektoru,
proto se musíme soust?edit na
ve?ejný sektor, proto?e to je
místo, kde se ?asto vyskytují
r?zné problémy.Také se ve
v?t?in? p?ípad? znevýhodn?né
skupiny obrací na ve?ejný sektor,
nebo? je to jediná mo?nost z
finan?ního hlediska. Dal?í poloha
vzájemné komunikace (v kontextu
zdravotního sektoru) vyplývá v
partnerských zemích ? slovenské
sestry p?echází do ?eské
republiky, irské sestry do Británie,

USA nebo Austrálie, loty?ské
sestry do N?mecka, Británie nebo
Norska. Dal?í výsledky jsou
následující: Videa ? podle
výsledk? pr?zkumu existuje
pot?eba informace o právech
star?ích lidí - m?la by být
zahrnuta do vzd?lávacího
programu a pozd?ji do videí;
Videa ? podle výsledk? pr?zkumu
existuje pot?eba informací k
sociální inkluzi, zvlá?t? v Loty?sku
a ?esku ? toto by m?lo být
zahrnuto do u?ebních osnov a
pozd?ji videí; My?lenka rovného
zacházení s nerovnocennými
lidmi by m?la být zahrnuta do
vzd?lávacího programu;
Vzd?lávací program ? jedna ?ást
vzd?lávacího programu bude
v?nována zdravotnímu systému v
ka?dé partnerské zemi; Návrh na
zahrnutí dal?ích mo?ností p?i
polo?ení otázek týkajících se
rodinného stavu (neomezuje se
tedy pouze na ?enatý / rozvedený
/ svobodný).
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DRUHÁ NADNÁRODNÍ KONFERENCE, RIGA, LOTY?SKO
S cílem dokon?it pracovní balí?ek (WP) a vyhodnotit pln?ní realizace
projektu (metodika, cíle, období, rozpo?et, výsledky, ...) a ?í?ení do
ur?itého data, analyzovat záv?ry z WP2 a plánovat pracovní balí?ek 3,
partnerství uskute?nilo druhé mezinárodní projektové setkání v Rize v
Loty?sku ve dnech 23.-24. listopadu 2017. B?hem prvního dne setkání
partnerství p?ezkoumalo aktuální aktivity projektu. Doporu?uje se
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zlep?it komunikaci v sociálních médiích, aby se dosáhlo v?t?ího po?tu
u?ivatel?. Druhý den zasedání uskute?nilo partnerství studijní
náv?t?vu Fakultní nemocnice v Rize, aby projednalo se zdravotníky
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záv?ry studie. Komentá?e odborník? byly v souladu s výsledky studie,
?e komunika?ní dovednosti by m?ly být rozvíjeny z hlediska sociální
inkluze.

?There is nothing
more unequal than
the equal treatment
of unequal people.?
-Thomas Jefferson

