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Projekt Saste Roma (= Zdraví 

Romové)
• Řešitel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (Skupina veřejného zdraví)

• Realizace: 1. 4. 2021 – 31. 12. 2023

• Poskytovatel: MF + MZDR; Program Zdraví z fondů EHP (tzv. Norské fondy)

• Cíl: vývoj a implementace nástrojů zaměřených na posílení sekundární prevence 
ve vyloučených lokalitách → snížení zdravotních nerovností

• Partneři: FN Brno, FN Ostrava, MOÚ Brno, SZÚ – Mediátoři zdraví

• Široká síť spolupracovníků a odborníků – sociologové, pedagogové, 
specialisté na podporu zdraví, romské organizace…



Témata projektu



Rozsah projektu

Online nástroje 

• E-learning

• Mobilní hra

• Vzdělávací filmy

• Hudební videoklipy

• Spoty dobré praxe

Offline nástroje

• Osvětové akce 

• Tištěné materiály 

• PR a mediální kampaň 

• Propagační předměty 

Výzkum efektivity nástrojů → Metodika 

pro další projekty



Highlighty projektu 



Spolupráce se SZÚ - BROŽURY

• spolupráce na metodické přípravě brožur 

• revize textů 

• propojení s romskými odborníky

• příběhy pacientů – brožury a další tištěné materiály, 
spoty dobré praxe

• fokusová skupina (JMK pobočka, Tomáš Ščuka) 

• distribuce brožur a práce s klienty 

+ mnohé další – např. účast na zahajovací konferenci, účast na 
osvětových akcích



BROŽURY

Sekundární prevence - zvýšit zájem o zdraví, 

navýšit znalosti o rizikových faktorech 

jednotlivých onemocnění, příznacích, léčbě a 

nutnosti vyhledání včasné pomoci, podpořit 

behaviorální změnu.

 Hlavní zprávy, které chceme komunikovat:



BROŽURY

Obsah a design brožurek vychází z výsledků fokusových 

skupin.

1. Úvodní strana bulvárního stylu  2. Motivační složka –
pravdivý příběh



BROŽURY
3. Metoda převrácené pyramidy 4. Snadné čtení

5. Kulturní specifika 6. Model důvěry ve
zdraví



2022 - zapojení škol

• výzkumný projekt 

• ověření účinnosti e-learningu 
před plošnou propagací

• základní školy z vyloučených 
lokalit

• 7. - 9. třídy 

• předání informačního letáku, 
osobní kontakt



2023 - pokračující spolupáce 

•Navazující spolupráce s mediátory
• naplnění výzkumného záměru projektu Saste 
Roma (COM-B model intervence) 

• pokračování distribuce tiskovin

•Spolupráce s navazujícím SZÚ 
projektem

• E-learning do škol ve vyloučených 
lokalitách 

• Osvětové akce



12

www.sasteroma.com
info@sasteroma.com

https://www.youtube.com/watch?v=mQ2B86tgoME&ab_channel=tynikdy

