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FinFami vyhrává NGO TIME SHOW – Zdravotní a sociální zabezpečení   
Na fóru ke Dni světové nevládní organizace 2014, které se konalo ve Finsku dne 27. a 28. února, byla 

asociace FinFami (Finsko) oceněna na NGO Time Show (Zdravotní a sociální zabezpečení) za svůj 
program Prospect, který se rozšířil po celé zemi. FinFami je členem EUFAMI a Prospect je 

plnohodnotný tréninkový program vytvořený a vedený rodiči duševně nemocných dětí pod vedením 

EUFAMI. Používá se ve více než 14 evropských zemích. Výhra znamená pro FinFami hodně, protože 
Prospect byl vždy velmi důležitý projekt v jejích aktivitách. Mezinárodní den pro nevládní organizace 

„Světový den NGO“ byl slaven v několika jiných zemích s místními akcemi v Pákistánu, Afganistánu, 

Jižní Africe a USA; včetně různých pozdravů nevládních organizací, prostřednictvím sociálních médií z 
několika nevládních organizací po celém světě, jako je Plan International, Oxfam, Fundsforngos.org, 

Americký Červený kříž, Street Kids International a mnoha dalších. Gratulujeme našim kolegům ve 

FinFami. 
 

  V kontaktu s evropským výzkumem - HorizonHealth.eu 
www.HorizonHealth.eu je webový portál pro 

snadný přístup k aktuálním informacím o 

projektech evropského výzkumu pro veřejnost a 
média. Všechny projekty na webovém portálu jsou 

inovativní evropské výzkumné projekty zabývající   

  

se vyšetřováním chorob a hledáním nových způsobů, jak pomoci pacientům. Nové projekty a články 
jsou publikovány každý týden s různými tématy od rakoviny a cukrovky k méně běžným onemocnění, 

jako je Chagasova nemoc.  
 

Závěry z historicky prvního celoevropského semináře zainteresovaných subjektů o 

zdravotnických aplikacích 
V nové Bílé knize publikované dne 12. března, jež vznikla společně s 

myhealthapps.net a sítí britské vlády ICT Knowledge Transfer 
Network, jsou uvedeny klíčové závěry ze společného semináře, 

konaného v Londýně za přispění Královské fondu dne 28. října 2013.  

 

 

 

Seminář byl setkáním evropských zainteresovaných subjektů, zaměřeným na standardy kvality u 
zdravotnických aplikací. Podnětem bylo blízké zveřejnění Zelené knihy EU o mobilním zdraví, které se 

uskutečnilo koncem března 2014. Přítomni byli hlavní výrobci mobilního zařízení, vývojáři aplikací, 

zástupci z oblasti zdravotnictví, akademici, organizace pacientů i zástupci Evropské komise DG 

CONNECT. Všech 60 účastníků se shodlo na tom, že je třeba řešit pět klíčových úkolů – důkladnou 

prohlídku a revizi systémů zdravotní péče tak, aby byly zaměřeny na pacienta: aplikace jako urychlující 

činitel, zapojování lékařů do předepisování zdravotnických aplikací, dohled nad standardy kvality pro 
zdravotnické aplikace, zajištění, aby zdravotnické aplikace zůstaly na vysoké úrovni po celou dobu 

jejich životnosti, a úvahy pro politické činitele, kteří chtějí na zdravotní aplikace dohlížet. Kompletní 

informace o tiskové zprávě naleznete na http://tinyurl.com/p7kexgaa 
 

Duševní zdraví pro všechny – Sdružování lidí a sdílení zkušeností 
Světová federace pro duševní zdraví (WFMH) a francouzští psychiatričtí 

partneři se spojili dohromady, aby zorganizovali první ročník 

mezinárodního kongresu - Duševní zdraví pro všechny. Kongres se bude 
konat v Lille Grand Palais, Francie, od 28. do 30. dubna 2015. Bude 

zaměřen na integraci duševního zdraví do primární péče s globálním   

 náhledem. Kongres bude také odrážet akční plán Globálního duševního zdraví WHO a odpovídající 
platformu mezi profesionály (praktický lékař a psychiatr) a interakce se širokou veřejností. Registrace 

na kongres je nyní zahájena a byla vydána výzva k předkládání abstraktů. Webové stránky kongresu 

jsou www.imhclille2015.com  
 

Mezinárodní kongres o duševním zdraví – Život se schizofrenií 
Mezinárodní kongres o duševním zdraví se uskuteční v Athénách, 
ve dnech 9. - 11. října 2014. Kongres pořádá Světová federace 

pro duševní zdraví a Helénská psychiatrické asociace. Jeho téma 

je "Život se schizofrenií". Je to velmi aktuální téma Světového 
dne duševního zdraví 2014. Informace o Kongresu, plakát a loga   

 organizátorů lze nalézt na www.wfmh2014.gr . Organizace rodin a pečovatelů, například EUFAMI, se 

bude aktivně podílet na kongresu. 
 

 

 
 

 

E U F A M I - Evropská federace organizací rodičů duševně nemocných 
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