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ULOŽTE SI DATUM! 
 

19. – 20. ZÁŘÍ 2015 
 

 

„Když se sejde Východ se Západem – 

Rodiny v srdci Evropy“ 
6. Hlavní evropský kongres EUFAMI se  

uskuteční 19. – 20. září 2015 v Sofii, Bulharsko 
 

Předběžný program je již k dispozici. 

Je zahájena registrace. 

Přihlaste se na www.eufami.org  
 

 

ENCONTRAR+SE získává ocenění  

Jeden z portugalských členů EUFAMI, ENCONTRAR+SE, byl vybrán Světovou federací 

pro duševní zdraví na získání ceny Richarda C. Huntera Memorial Award of Excellence 

2014 za svou vynikající činnost ke Světovému dni duševního zdraví v Portugalsku. 

Gratulujeme jak k obdržení tohoto ocenění, tak k příkladnému vzdělávacímu a 

propagačnímu úsilí, které se odrazilo v tento den v jejich aktivitách. 
 

 

Bulharsko uvádí Zdravotní partnerství 

Bulharská iniciativa zvaná „Zdravotní partnerství“ byla oficiálně uvedena 26. března v Radě 

ministrů v Sofii. Iniciativa spadá do dokumentu „Cíle pro zdraví 2000“ bulharského 

ministerstva zdravotnictví a sleduje model platformy evropského partnerství v přístupu 

k pacientům, vydané v lednu 2015. Bulharský premiér, pan Bojko Borisov, který zahájil 

setkání, vítá tuto iniciativu pro nalezení konsensu ve zdravotních otázkách a vyjádřil plnou 

podporu vlády. Tohoto zahajovacího setkání se zúčastnili klíčoví vládní zástupci 

zdravotních institucí, zástupci profesních sdružení lékařů a pečovatelé, organizace pacientů, 

odborníci z průmyslu, akademie a zdravotnictví. 
 

Stanovisko k nedávné letecké nehodě Germanwings 

Německá asociace  pro psychiatrii, psychoterapii a psychosomatiku (DGPPN), Profesionální 

asociace německých specialistů pro neurologii a psychiatrii (BVDN) a Profesionální 

asociace německých specialistů v psychiatrii a psychoterapii (BVDP) jsou hluboce otřeseni 

tragedií letecké nehody letu Germanwings 4U9525. Jejich stanovisko si můžete přečíst na 

http://tinyurl.com/oryr43o  
 

InformCare, infromační středisko EU o neformální péči 

Tato iniciativa byla zahájena v Bruselu, dne 6. května. 

Webová platforma, která je k dispozici ve 27 členských 

státech EU a adresována neformálním pečovatelům, 

zaměstnavatelům a odborníkům na péči, bude 

poskytovat tři cílové skupiny s užitečnými 

ionformacemi, jak běžné, tak národně specifické. Byla 

vyvinuta Euro-pečovateli a Národním italským ústavem 

pro zdraví a vědu o stárnutí (INRCA) v rámci 

Evropského projektu FP7 „INNOVAGE – sociální 

inovace podporující aktivní a zdravé stárnutí“. 
 

 

Mlha paranoiy: Sestřina cesta přes bratrovu schizofrenii 

Když se u milované osoby rozvine duševní nemoc, 

pátráme v písku paměti a hledáme stopy. Jak prochází přes 

naši ruku jemná píska, zkoumáme minulé události, nejasné 

vzpomínky, poznámky. Při vzpomínce se ptáme sami sebe: 

Byl toto ten okamžik, kdy jsme věděli, že něco není 

v pořádku? Nebo tenhle? Nebo tento? Díváme se na před 

tím a potom. Protože potom se tolik změnilo a nikdy se to 

nevrátí. V této knize s námi sdílí Sarah Rae nejen 

procházení vzpomínek na dobu, kdy vyrůstala s bratrem, 

na pomalé odkrývání jeho schizofrenie, ale také na přechod 

na potom – žití s jakousi vinou přeživšího, který teď žije 

svůj život a přitom podporuje svého sourozence. 
 

  

Informace členů – Datum pro vaše diáře – Valná hromada EUFAMI 2015 se uskuteční 

v Sofii, Bulharsko, v sobotu, 19. září 2015 dopoledne. 
 

  
 

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