
 

 

Státní zdravotní ústav Vás zve na seminář 

 

SSS NNN III ŽŽŽ OOO VVV ÁÁÁ NNN ÍÍÍ    ZZZ DDD RRR AAA VVV OOO TTT NNN ÍÍÍ CCC HHH    NNN EEE RRR OOO VVV NNN OOO SSS TTT ÍÍÍ    

ZZZ ddd rrr aaa vvv ííí    vvv    kkk ooo nnn ttt eee xxx ttt uuu    sss ooo ccc iii ááá lll nnn ěěě    

eee kkk ooo nnn ooo mmm iii ccc kkk ýýý ccc hhh    ddd eee ttt eee rrr mmm iii nnn aaa nnn ttt    III III ...    

111 222 ... ppp rrr ooo sss iii nnn ccc eee       222 000 111 777 ,,,    111 000 ::: 333 000    –––    111 444 ::: 000 000 ,,,    SSS ttt ááá ttt nnn ííí    zzz ddd rrr aaa vvv ooo ttt nnn ííí    úúú sss ttt aaa vvv ,,,    

ŠŠŠ rrr ooo bbb ááá rrr ooo vvv aaa    444 888 ,,,    PPP rrr aaa hhh aaa    111 000 ,,,    bbb uuu ddd ooo vvv aaa    ččč ... 222 333       

   

SSS eee mmm iii nnn ááá řřř     je určen především pro pracovníky sociálních služeb, veřejného 

zdravotnictví, školství, pracovníky státní správy a samosprávy, neziskového 

sektoru a všechny, kteří se ve své práci setkávají s obyvateli vyloučených lokalit 

a lidmi ohroženými sociálním vyloučením. 

Program:  

Nerovnosti ve zdraví u osob ohrožených sociálním vyloučením – situace v ČR, 

faktory způsobující nerovnosti, efektivní nástroje a metody snižování 

nerovností, podpora zdraví a možnosti preventivních programů, praktické 

zkušenosti z realizace projektu „Snižování zdravotních nerovností“, zdroje 

financování.   

Garant odborného programu:  MUDr. Hana Janata, CSc., Centrum podpory 

veřejného zdraví,  Státní zdravotní ústav, předsedkyně pracovní skupiny  MZ ČR  

pro nerovnosti ve zdraví 

Přihlásit se můžete s uvedením jména a instituce na e-mail: eva.ulicna@szu.cz   

tel.: 267 08 25 01. Účast je bez poplatku. 

Další  informace o tématu naleznete na  http://www.szu.cz/tema/podpora-

zdravi/nerovnosti-ve-zdravi     
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