TISKOVÁ ZPRÁVA, 8.12.2015, Praha

ŠESTÝ WORKSHOP PROJEKTU PARALELNÍ ŽIVOTY II.:
Poslední letošní workshop se konal ve spolupráci s Fokusem – Praha, o.s se uskutečnil ve čtvrtek
3.12.2015 v zasedacím sále Městského úřadu Mělník. Nad tématem aktuální situace v transformaci
psychiatrické péče se sešli sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, psychiatři a další
odborníci z celého Středočeského kraje.
V úvodní části představil Pavel Novák (ředitel Fokusu Praha, o.s.) přítomným situaci v ČR v porovnání
s evropskými reáliemi (podobnost ČR se zdravotními systémy v post-sovětských republikách) .
Zároveň seznámil účastníky s přípravou Center duševního zdraví a předpokládanou provázaností na
současnou podobu sociálního systému. Na tyto informace navázala ing. Matějková z Ministerstva
zdravotnictví ČR, která shrnula aktuální stav přípravy transformace ze strany MZ, zejména
v souvislosti se schválením dokumentu ZDRAVÍ 2020: Národní strategie ochrany a podpory zdraví a
prevence nemocí, respektive akčního plánu 3 (duševní zdraví) pro implementaci Národní strategie.
Následovala řízená diskuse nad aktuálními problémy v praxi přítomných účastníků, kteří konstatovali
setrvalý nárůst klientů s různými formami duševních nemocí v minulých letech. Další částí
odpoledního workshopu byla přednáška peer konzultantů, kteří seznámili účastníky s náplní své
činnosti a její efektivitou směrem k dlouhodobému stavu osob s duševními nemocemi.
Jako již tradičně, poslední částí šestého workshopu bylo promítání dokumentárního filmu Paralelní
životy, po kterém následovala diskuse nad závěry filmu. Diskuse se vzhledem k převaze sociálních
úředníků vedla nad možnostmi zaměstnávání osob s duševními nemocemi a motivací jejich
potenciálních zaměstnavatelů.

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 workshop projektu Paralelní životy II. se pravděpodobně uskuteční 11.2.2015 v Brně,
informace budou včas upřesněny na webových stránkách (viz níže ). 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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