
O projekte  

Starostlivosť o milovaných, ktorí sú chorí, môže 

byť prácou na plný úväzok, často bez 

akéhokoľvek oddychu. Opatrovatelia postupne 

zisťujú, že majú problém nájsť si trochu času na 

starostlivosť o seba. Starostlivosť o jednotlivca s 

problémami v oblasti duševného zdravia môže 

prinášať mnoho problémov. Opatrovatelia sa 

môžu cítiť osamotene a musia prekonávať svoje 

hranice, pretože je veľa vecí, ktoré treba robiť či 

vyriešiť a to môže viesť k rôznym obavám a 

ťažkostiam. Tento projekt má za cieľ pomôcť 

opatrovateľom získať informácie a podporu, aby 

mohli zlepšiť svoje zručnosti v starostlivosti 

o blízkeho, a zároveň aby sa dozvedeli viac o 

starostlivosti o seba.   
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Ciele projektu 

• Poskytnúť informácie o problémoch 

v oblasti duševného zdravia a o výzvach, 

ktorým čelia opatrovatelia.                                         

               

                                                                                   

• Poskytovať informácie o stratégiách pre 

opatrovateľov na podporu jednotlivcov 

žijúcich s duševným ochorením. 

 

 

• Rozvíjať zručnosti opatrovateľov, ktoré by 

im umožnili pracovať a riadiť svoje vlastné 

potreby a byť aktívnymi v starostlivosti 

o seba. 

 

 

• Vytvoriť otvorenú a bezplatnú online 

vzdelávaciu platformu a mobilnú aplikáciu 

na podporu opatrovateľov. 

 

• Podporovať a povzbudzovať 

opatrovateľov, aby rozvíjali svoje 

zručnosti v oblasti starostlivosti a hľadali 

informácie a podporu, ktoré im pomôžu v 

ich úlohe. 

 

 

Výstupy projektu 

• Sprievodca zameraný na podporu 

opatrovateľov v rodine: podrobný 

informačný balíček s popismi špecifických 

problémov a usmernení v oblasti 

duševného zdravia a užitočnými radami 

na riešenie problémov súvisiacich s 

opatrovaním. 

 

 

• Sada materiálov na podporu 

opatrovateľov z radov rodinných 

príslušníkov: informačný materiál, ktorý 

vás bude podporovať v starostlivosti o vás 

ako o opatrovateľa osoby s problémami 

v oblasti duševného zdravia. 

 

 

• E-platforma na podporu opatrovateľov: 

otvorená a zdarma pre všetkých, aby sa 

opatrovatelia mohli učiť a vzájomne sa 

podporovať. 

 

 

• Mobilná aplikácia na podporu 

opatrovateľov: otvorená a zdarma pre 

všetkých , aby mali pomoc na dosah ruky.  

 

 

 

Zamýšľaný dopad 

• Pomáhať a podporovať rodinných 

opatrovateľov, aby zlepšili svoje zručnosti 

a cítili sa viac informovaní o starostlivosti, 

ktorú poskytujú svojim blízkym. 

 

• Opatrovatelia by mali zistiť, aké je 

dôležité starať sa o seba a starať sa aj o 

svoje duševné a fyzické zdravie. 

 

 

• Odborníci budú mať zdroje a možnosti na 

komunikáciu s opatrovateľmi, ktorých 

blízkemu bola diagnostikovaná duševná 

choroba, alebo keď budú potrebovať 

podporu. 

 

 

• Opatrujúce osoby budú mať v celej 

Európe prístup k tým istým informáciám 

o projekte, sprievodcovi i k sade 

materiálov, ktoré sú založené na 

aktuálnych znalostiach.  

 

• Materiály by mali pomôcť opatrovateľom 

zlepšiť svoje schopnosti zvládania situácií 

a mať lepšiu predstavu o tom, ako 

najlepšie podporiť svoju milovanú osobu. 


