
ORGANIZACE ADVOKAČNÍ CÍLE

ANULIKA z.s.
Změna přístupu FN Ostrava a Ministerstva zdravotnictví, aby 
byla poskytována stejná zdravotní péče nemocným dětem 
v Moravskoslezském kraji jako v jiných krajích ČR.

Centrum Anabell, z.ú.

Vznik meziresortní skupiny (minimálně MŠMT, MZ a MPSV), 
která zapracuje nově zpracovanou podkladovou zprávou do 
strategických dokumentů a platné/nové legislativy v České 
republice. Krajské samosprávy podpoří ve svých strategických 
dokumentech a dotačních titulech prevenci v tématu poruch 
příjmu potravy.

Česká asociace pro vzácná 
onemocnění, z.s.

Vytvoření, prosazení a přijetí Národní strategie pro vzácná 
onemocnění na léta 2021 - 2030 na úrovni MZ ČR a Vlády ČR. 
Vytvoření Konceptu komplexního uceleného systému péče 
o pacienty se vzácným onemocněním a jeho schválení MZ ČR.

Jdeme Autistům Naproti z.s. Zlepšení přístupu osob s PAS ke kvalitní bezplatné lékařské 
péči na území Olomouckého kraje.

Klub nemocných cystickou 
fibrózou, z.s.

Prosazení změny zákona 48/1997 o veřejném zdravotním 
pojištění, konkrétně prosazení nového paragrafu na úhradu 
léků na vzácná onemocnění. 

Mobilní hospic Nejste sami

Ovlivnění prostředí na dětských odděleních nemocnic 
v Olomouckém kraji tak, aby byl prakticky umožněn 
neomezený doprovod dětských pacientů rodiči.
Úprava zákonné normy tak, aby dostupnost zdravotních 
pomůcek pro chronicky nemocné děti byla reálně 
zabezpečena a nároková za pevně stanovených podmínek.

Péče bez překážek, z.s.

Vznik minimálně jedné fungující pobytové odlehčovací služby 
v Praze pro děti se závažnými typy postižení, kam bude 
možné umístit dítě na pobyt delší než týden 
(např. na 10 - 14 dnů).

Perinatální hospic Dítě v srdci, 
z.s.

Zákonné ukotvení obecně používané terminologie 
v souvislosti s perinatální paliativní péčí.
Standardizace perinatální hospicové péče ve zdravotnických 
zařízeních, včetně využívání metodiky multidisciplinární 
spolupráce v rámci paliativní péče o rodinu očekávající dítě 
s vážnou vývojovou vadou.

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením 

v České republice

Zapojení aktivních rodičů dětí s komplexními potřebami 
(ve věku 7 - 18 let) do advokační činnosti za dosažení 
komunitních služeb na místní a krajské úrovni.

Spolu, z. s.

Snížení počtu dětí neoprávněně odmítaných ze strany škol 
a úleva pro rodiny dětí se vzdělávacím znevýhodněním 
alespoň v oblasti akceptace dítěte (potažmo celé rodiny) 
ze strany školy i většinové společnosti.
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