
                                                                       
 

TISKOVÁ ZPRÁVA, 29.1.2016, Praha 

 

POSLEDNÍ WORKSHOP PROJEKTU PARALELNÍ ŽIVOTY II.: 
 
Sedmý workshop projektu Paralelní životy II. se uskutečnil ve čtvrtek 28.1.2016 v prostorách 
Psychosociálního centra Přerov (náměstí Přerovského povstání 2803/1) MUDr. Juraje Rektora.  
U posledního setkání nad tématem transformace psychiatrické péče a přípravou Center duševního 
zdraví se setkali psychiatři a zdravotnický personál z oblasti Přerovska.  
Úvodní část posledního workshopu byla věnována představení východisek filmového dokumentu 
Paralelní životy a aktuální situaci v přípravě reformy psychiatrické péče. Další částí úvodu bylo 
seznámení s možností zapojení do soutěže o nejlepší interpretaci komiksového příběhu na téma 
integrace lidí s duševním onemocněním do většinové společnosti.  
Na úvod navázala poslední projekce dokumentárního filmu Paralelní životy, která přinesla 
přítomným srovnání přístupů k transformaci psychiatrické péče v několika evropských zemích a 
v České republice. Každá z vybraných zemí využívá rozdílné metody a zároveň se nachází v různém 
stupni procesu deinstitucionalizace. Jejich dosavadní výsledky tak slouží jako inspirace pro přípravu 
reformy v České republice.  
Závěr posledního workshopu v rámci projektu Paralelní životy II. patřil sdílení zkušeností. Zvlášť cenné 
byly informace od účastníků, kteří byli v některých ze zemí, uvedených v dokumentu na stáži, či byli 
přímo zaměstnaní a mohli tak doplnit vlastní zkušenosti.  
 
Projektové aktivity dále pokračují soutěží o nejlepší interpretaci komiksového příběhu, který ztvárnila 
Galina Miklínová (cena Magnesia Litera za "Lichožrouty"). Soutěže se může účastnit každý, kdo zašlou 
svou verzi komiksového příběhu do konce března 2016 na kontakt, uvedený na webové stránce:  
http://www.artmovement.cz/paralelni-zivoty-ii-soutez.htm 
 
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 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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