TISKOVÁ ZPRÁVA, 19.11.2015, Praha

PÁTÝ WORKSHOP PROJEKTU PARALELNÍ ŽIVOTY II.:
Ve středu 18.11.2015 se konal ve spolupráci s Fokusem – Praha, o.s. pátý workshop projektu
Paralelní životy II. V sociální firmě Jůnův statek v Sedlci u Prahy jsme přivítali odborníky z řad
psychiatrů, psychologů a sociálních pracovníků nad tématem příprava Center duševního zdraví
v kontextu aktuální situace transformace psychiatrické péče.
Úvodem seznámil přítomné MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice
s nejnovějšími informacemi díky svému zapojení do procesu transformace ve spolupráci
s Ministerstvem zdravotnictví. Další, nejvíce podnětnou částí workshopu byla řízená diskuse, jejímž
tématem byla identifikace priorit, kterým se bude ve spolupráci přítomných nutné v následujícím
období věnovat. Jednalo se např. o vztah budoucích CDZ a denních stacionářů, rozšířených ambulancí
a dalších služeb, další rozvoj standardů a metodik CDZ, jaké kroky dále podnikat, jaké zvolit indikátory
pro hodnocení kvality. Neméně důležitým bodem byla diskuse k právnímu ukotvení a odlišné míře
odpovědnosti v péči o klienty jednotlivých zapojených profesí.
Poslední částí pátého workshopu bylo promítání dokumentárního filmu Paralelní životy, které bylo
pro přítomné doplněním jejich teoretických i praktických znalostí s různými přístupy k reformě
psychiatrické péče v několika evropských zemích (včetně ČR).
Během workshopu 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).

Poslední letošní workshop s cílem přispět k destigmatizaci osob s duševním onemocněním se během
projektu Paralelní životy II. uskuteční 3.12 na Mělník u(zasedací sál Městského úřadu Mělník,
náměstí Míru 51/18). 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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