
                                                                       

 

TISKOVÁ ZPRÁVA, 5.10.2015, Praha 

DRUHÝ WORKSHOP PROJEKTU PARALELNÍ ŽIVOTY II.: 

 

V neděli 4.10.2015 se v Plzni ve spolupráci s občanskými sdruženími EPOCHÉ a LEDOVEC uskutečnil 

druhý workshop s cílem destigmatizace osob s chronickým duševním onemocněním v ČR. Místem 

setkání byl multifunkční kulturní prostor Moving Station/Hemžící se zastávka (nádraží Jižní 

předměstí, most Ivana Magora Jirouse 2, Plzeň). Po zahájení a úvodu do tématu následovalo 

promítání dokumentárního filmu Paralelní životy, který přináší srovnání zahraničních přístupů 

k reformě psychiatrické péče s Českou republikou. Dále následovala diskuse s psychiatrem 

MUDr. Jiřím Bláhovcem z psychologické ordinace Smrková,s.r.o., který účastníkům workshopu 

přiblížil své dlouholeté zkušenosti s psychiatrickou péčí v plzeňském regionu. Ve svém vstupu také 

připomněl reformní činnost předního českého klinického psychologa a psychoterapeuta PhDr. Leoše 

Horáka, zakladatele o.s. Epoché, který v minulém roce zemřel.  

Workshop byl součástí programu festivalu Dny pro duševní zdraví 2015, který se každoročně koná 

v Plzni.  

 

Motto: „Stigmatizující kampaň za ochranu společnosti před duševně nemocnými je ostudná a primitivní. Lidé 

s duševní poruchou je naopak třeba do společnosti integrovat.“ (listy Cyrila Höschla). 

Projekt  

Podobné workshopy s cílem přispět k destigmatizaci osob s duševním onemocněním se během 

projektu Paralelní životy II. uskuteční v několika regionech ČR. Aktuální termíny a místa konání: 

11.10, Řevnice (kavárna Modrý domeček, sociální podnik, o.s.Náruč), 11.11, Frýdek – Místek  

(penzion U Křivého psa), 18.11, Sedlec u Prahy (sociální firma Jůnův statek), 3.12, Mělník 

(zasedací sál Městského úřadu Mělník).  

Pro nejbližší období také připravujeme soutěž o interpretaci komiksového příběhu na sociálních 

sítích a webových stránkách projektu. Autorkou komiksu je animátorka Galina Miklínová 

(cena Magnesia Litera za knihy „Lichožrouti“). Projekt připravuje Art Movement, o.s. ve spolupráci 

 s partnerem Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. 

 

Aktuální informace o projektu najdete na: www.facebook.com/ArtMovement.cz, 

www.artmovement.cz, https://plus.google.com/+ArtMovementCz/posts, https://twitter.com/paralelky 

 

Kontaktní osoba: Dagmar Skůpová, dagmar.skupova@artmovement.cz 
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