
                                                                       
 

TISKOVÁ ZPRÁVA, 12.11.2015, Praha 

ČTVRTÝ WORKSHOP PROJEKTU PARALELNÍ ŽIVOTY II.: 

 

Včera, ve středu 11.11.2015, se ve Frýdku-Místku uskutečnil ve spolupráci s Terénní službou Charity 

ZOOM již čtvrtý workshop v rámci projektu Paralelní životy II. V příjemném prostředí penzionu 

U křivého psa se workshopu aktivně zúčastnilo přes 40 osob z řad sociálních pracovníků, zástupců 

osob s duševním onemocněním, pracovníků v sociálních službách, zástupců neziskových organizací, 

místních úřadů i široké veřejnosti.  

V první, úvodní části, byli účastníci seznámeni se základními cíli a programem workshopu, dále jim 

zástupci organizátorů představili své zapojení do procesu péče o osoby s duševními onemocněními.  

Následovalo promítání dokumentárního filmu Paralelní životy, který přinesl účastníkům srovnání 

přístupů k reformě psychiatrické péče a návaznosti na sociální a zdravotní systém v několika 

evropských zemích se situací v České republice. Před přestávkou následovala krátká diskuse 

k aktuálnímu stavu v ČR a potřebám jednotlivých cílových skupin zapojených do procesu péče.  

Nejzajímavější částí workshopu bylo vystoupení Dagmar Špinarové, bývalé peer konzultantky 

obecně prospěšné společnosti Iskérka. Úvodem paní Špinarová představila přítomným pojem peer 

konzultant a poté svůj osobní příběh života s nemocí. V kontextu workshopu byl nenahraditelný její 

přínos zejména z hlediska pohledu osoby, která dokáže velmi otevřeně zprostředkovat svůj zážitek 

s nemocí a zároveň se podělit o své poznatky s fungováním systému zdravotní a sociální péče.  

Během závěrečného shrnutí byl krátce představen komiksový příběh na téma integrace duševně 

nemocných osob do běžného života autorky Galiny Miklínové.  

 

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). 

 

Další série workshopů s cílem přispět k destigmatizaci osob s duševním onemocněním se během 

projektu Paralelní životy II. uskuteční v těchto termínech:  18.11, Sedlec u Prahy (sociální firma Jůnův 

statek) a 3.12, Mělník (zasedací sál Městského úřadu Mělník), workshopy na rok 2016 jsou v jednání. 

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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