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Světový den duševního zdraví 2015 
Příklady aktivit členů EUFAMI 

 

Při příležitosti Světového dne duševního zdraví 2015 chce asociace EUFAMI pozdravit všechny své 
přátele a kolegy na celém světě a vyzývá všechny, aby pokračovali v práci a úsilí ke zlepšené 

zdravotní péči pro všechny osoby a jejich rodiny, kteří jsou postiženi duševní nemocí. Tématem pro r. 

2015 je „Důstojnost v oblasti duševního zdraví“. V tomto speciálním vydání našeho bulletinu se 
zaměřujeme pouze na průřez aktivit, do kterých jsou zapojeni někteří z našich členů ke Světovému dni 

duševního zdraví 2015.        

Advokátní skupina pro Mentalli Ill (A.G.M.I/KI.PRO.DI.PS.A) - Kypr  
Při příležitosti Světového dne duševního zdraví byla zorganizována akce A.G.M.I. v Lékařském 

muzeu Kuriazis v Larnace. Byla to výstava umění na téma „Planina emocí“. Na této akci hovořil 
pozvaný mluvčí Dr. Kiriakos Veresies, neurolog-psychiatr a profesor University Nikosie o 

„Duševním zdraví a sociálním stigmatu“. Výstava byla organizována pod záštitou komisaře 

dobrovolných a nevládních organizací (N.G.O.), pana Yiannise Yiannaka. 
 

Konfederace SALUD MENTAL ESPAŇA -Španělsko  
Konfederace SALUD MENTAL ESPAŇA (dříve FEAFES) oslavila Světový den duševního zdraví 
2015 řadou aktivit s cílem zvýšení povědomí z hlediska sociálního začlenění osob s psychickými 

problémy. Konfederace očekává posílení svého sociálního dopadu, entit a osob, které reprezentuje: 

jejich potřeby, priority …, prostřednictvím jednotné zprávy v celém Španělsku kolem kampaně ke 
Světovému dni duševního zdraví.   
Letos je motto SALUD MENTAL ESPAŇA „Vžij se do mé situace. 

Připoj se ke mně“. Konfederace FEAFES hostila pamětní konferenci  6. 
října v Madridu. Člen Výboru lidí s duševním onemocněním FEAFAS 

přečetl manifest jménem kolektivu a pak se konaly dvě akce u kulatého 

stolu; „Umět rozumět. Duševní zdraví v první osobě“ a „Odraz a podnět. 
Péče o duševní zdraví od úzdravy a účasti“ a rozhovor na téma „Duševní  

 

 poruchy ze sociální a kulturní oblasti. Hovořili lidé s duševní poruchou, příbuzní a odborníci. 

 Dále oslaví SALUD MENTAL ESPAŇA dne 21. října Den veřejné prezentace s cílem představení 
„Studie situace stigmatu spojeného s duševní nemocí za účelem vypracování národní strategie proti 

stigmatu a na podporu duševního zdraví“. Dále je plánováno, že během příštích několika týdnů se 

uskuteční společná komunikační kampaň pro celé asociativní hnutí zahrnující tyto aktivity: vytvoření 

TitanPad pro Twitter, zhotovení reklamního videa WMHD na bázi svědectví osob s duševní nemocí a 

petice adresované na Google spočívající ve vytvoření kresby (doodle) o duševném zdraví při 

příležitosti WMHD. Viz http://consaludmental.org  
 

ENCONTART+SE - Portugalsko 
Letošní program oslav Světového dne duševního zdraví ENCONTRAR+SE je zaměřen na různé 
cílové skupiny a má přispět ke zvýšení povědomí a podpory širšího závazku k této věci, která se týká 

nás všech. Jedna z aktivit byla organizace konference 9. října „Rehabilitace a sociální začlenění lidí 

s problémy duševní nemoci v metropolitní oblasti Porto, Role obcí“, která je organizována Pomocnou 
sítí pro psychosociální rehabilitaci lidí s duševní nemocí v metropolitní oblasti Porto. Účelem této 

konference je podpora a širší debata a povědomí veřejnosti o místních potřebách a příležitostech na 

této úrovni zdraví a sociální intervence.  
Dne 30. října se koná jednodenní fórum na univerzitě v Porto na téma: „Důstojnost v duševním 

zdraví. Odpoledne bude promítán dokumentární film „Duševní nemoc: Perspektivy, které dělají 

rozdíl“. Tento film je společný projekt dvou výzkumných středisek Katolické univerzity Portugalska. 
Více na: http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/Comemoracoes-Dia-Mundial-Saude_mental   

Hafal - Wales  
Všichni společně Teď!, průkopnická hudební kampaň 2015 vedená lidmi s duševní nemocí a jejich 
pečovateli z Walesu byla slavena v Seneddu, Cardiffský záliv, dne 7.10. Akci navštívili uživatelé 

péče a pečovatelé z celého Walesu a také Vaughan Gething, místopředseda pro zdraví a na akci 

hovořil sponzor akce David Rees, člen výboru pro Aberavon. 
Show putovní hudební kampaně měla 22 zastávek ve Walesu a vystoupili na ní vynikající varietní 

umělci – od hráčů blues a mužských sborů po rockové skupiny a africké bubeníky. Zhlédlo ji tisíce 

lidí s duševní nemocí a jejich pečovatelé.  
Na oslavě v Seneddu návštěvníci slyšeli od asociace Hafal a jeho partnerů Bipolar (UK), Mental 

Health Fundation and Diverse Cymru, jak Hafal podporuje uživatele služeb a kampaň vedenou 

pečovateli. Sdíleli názory o důstojnosti v duševním zdraví (letošní téma WMHD). Navštívili řadu 
informačních stánků a zjišťovali, co dělá Hafal ke zlepšení života lidí s vážnou duševní nemocí a 

jejich pečovatelů ve Walesu. Zúčastnili se bufetového obědu s uživateli péče, pečovateli a odborníky 

z celého Walesu. Na akci v Seneddu byla vydána zpráva o této kampani, která představuje zjištění 
národního průzkumu osamělosti. Zpráva odhaluje, do jaké míry jsou lidé s duševní nemocí a jejich 

pečovatelé ve Walesu postiženi osamělostí a izolací, a jak efektivní byla kampaň na jejich podporu. 

Zpráva vyzývá vládu Walesu k rozvoji cílů pro sociální začlenění lidí s vážnou duševní nemocí a 
jejich pečovatele, a pro duševní zdraví a jiné služby na podporu příležitostí pro širší sociální integraci. 
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