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Vítejte v newsletteru projektu STAMINA, který bude pravidelně informovat o novinkách 
a výsledcích. STAMINA je projekt H2020 (č. 883441), který vyvíjí platformu inteligentní 
podpory, která bude pomáhat odborníkům v oblasti pandemického krizového řízení na 
regionální, národní a mezinárodní úrovni. Soubor nástrojů STAMINA bude 
doprovázen souborem pokynů pro účinné provádění zásad krizové komunikace a 
osvědčených postupů v mezioborových plánech připravenosti a reakce. 
Konsorcium STAMINA sdružuje nejrůznější odborníky a organizace, včetně 
koncových uživatelů, tvůrců politik, národních plánovačů, veřejných orgánů, 
zdravotnických pracovníků, regionálních agentur pro řešení mimořádných situací, 
záchranářů, nevládních organizací, sociálních vědců, (bio) informatiků, výzkumných 
organizací a IT odborníků. 
 
Více o projektu zde, níže posíláme nejnovější informace. 
 
 
Novinky 
 
Tisková zpráva: Byl zahájen nový 
projekt financovaný EU, jehož cílem je 
vybudovat platformu inteligentní 
podpory pro predikci a řízení 
pandemie.  
 
Přenosné nemoci, které se šíří z 
jednoho člověka na druhého, mohou mít 
za následek vážné přeshraniční 
ohrožení veřejného zdraví. V reakci na 
to se 37 organizací z celé EU (i mimo ni) 
spojilo, aby realizovalo dvouletý 
inovační projekt Horizont 2020. Řešení 
STAMINA pomůže národním 
plánovačům, regionálním agenturám 
pro řešení krizí, záchranářům a 
občanům dosáhnout pěti klíčových cílů. 
Více zde  
 
 
Z perspektivy koncového uživatele – interview s Charon van der Ham z Crisisplanu 
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Během prvních měsíců projektu 
STAMINA museli partneři koncových 
uživatelů definovat uživatelské 
požadavky projektu, jako je struktura, 
použitelnost, rozsah funkcí a výstup 
plánovaného systému. Setkali jsme se 
s Charonem van der Hamem, 
poradcem CPLAN, abychom zjistili 
více o jejich přístupu ke 
shromažďování požadavků uživatelů. 
Více zde  

 
 
STAMINA shromažďuje poznatky od odborníků 
z celé Evropy 
  
Práce s koncovými uživateli byla pro STAMINu 
zásadním počátečním krokem. Během prvních 
měsíců projektu byli partneři zaneprázdněni 
pořádáním 5-ti lokálních virtuálních workshopů 
pro koncové uživatele po celé Evropě a jednoho 
kolektivního celoevropského semináře, jehož 
hlavním cílem bylo identifikovat výzvy, kterým 
čelí profesionálové pracující v oblastech 
strategického a krizového managementu 
pandemií. Více zde   
 
 
 
 
 
Události 
 
Prezentace na otevření Institute for Digital Futures  
 

 
STAMINA byla předvedena při 
zahájení nového Institute for Digital 
Futures na Brunel University 
v Londýně. Virtuální akce akcentovala 
význam digitálního výzkumu a inovací 
pro řešení mnoha velkých výzev, 
kterým společnost čelí. Více zde  
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Jak záchranáři trénují na reálnou akci?  
 
Partneři z projektu STAMINA se zúčastnili 
úspěšné akce o ochraně veřejnosti a 
odstraňování následků katastrof. Událost se 
konala 20. listopadu 2020 a hostilo ji Public 
Safety Communications Europe Forum. Byla 
představena některá konkrétní řešení 
připravená ve třech projektech financovaných 
EU - STAMINA, IN-PREP a iTRACK. Více zde  
 
 

Příprava na další pandemii: role civilní 
ochrany  
 
Nicosia Risk Forum je inovativní hub pro 
oblast jihovýchodní Evropy, která 
sdružuje akademické, průmyslové, 
vládní, politické a další společenské 
instituce s významným zájmem o 
societální bezpečnost. #NRF2020 
„Příprava na další pandemii - důležitá 
role civilní ochrany: regionální pohled“ 
byla organizována pod záštitou ministra 

zahraničních věcí Kyperské republiky Dr. Nikose Christodoulidesa. Více zde  
 
 
Další zprávy  
 

Misinformace na sociálních sítích 
podněcují odmítání vakcíny: globální 
studie ukazuje spojitost   
 
Odmítání vakcinace je podle Světové 
zdravotnické organizace (WHO) vážnou 
hrozbou pro globální zdraví. Tento 
termín označuje zpoždění v přijetí nebo 
odmítnutí vakcín, a to navzdory 
dostupnosti očkovacích služeb. Je to 
vážné riziko jak pro lidi, kteří nejsou 
očkováni, tak i pro širší společnost. Více 

zde 
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Jaké jsou rozdíly mezi COVID-19 
kandidátními vakcínami a jak fungují?  
 
Tři kandidátní vakcíny COVID-19 vedou 
závod o imunizaci populace. Existují však 
mezi nimi podstatné rozdíly, včetně jejich 
složení, ceny a distribuční kapacity. Zde je 
pohled na tři vakcíny proti koronaviru, pro 
které jsme obdrželi předběžné výsledky. 
Více zde 
 
G20 vydává zprávu Report on Digital Health Implementation Approach to Pandemic 
Management  
 
První zpráva skupiny G20 v oblasti digitálního zdraví, Zpráva o přístupu k provádění 
pandemie v oblasti digitálního zdraví, byla vydána před summitem G20. Tato zpráva 
popisuje situaci v oblasti digitálních zdravotních mimořádných událostí a navrhuje 
opatření a prováděcí doporučení. Více zde 
 

 
 
 
For more information on the STAMINA project please visit our website: 
www.stamina-project.eu 
 
Connect with us on Twitter and LinkedIn 
Email: info@stamina-project.eu  
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