Cena za výzkum mozku – Výzva k zaslání nominací na r. 2015

Květen 2014

Probíhají nominace na cenu za výzkum mozku pro r. 2015; cena za výzkum mozku byla založena
soukromou dánskou nadací Grety Lundbeck (Grete Lundbeck European Brain Research Foundation).
Tato cena uznává vysoce originální a zásadní pokrok ve výzkumu nervového systému. Pokud přispělo
několik výzkumných pracovníků podstatně k tomuto úspěchu, může být cena udělena více osobám.
Nominované osoby mohou být jakékoliv národnosti, ale výzkum, za který jsou nominovány, musí být
proveden v Evropě nebo ve spolupráci s výzkumnými pracovníky v Evropě. Tato cena je určena ke
zvýšení povědomí o evropské vědě o neurologii a má být stimulem pro tuto důležitou oblast výzkumu.
Nominace mohou být podány na https://lundbeckfonden.clients.ubivox.com/relay/1655305/3094179/.

Schizofrenie – Zpráva zdůrazňuje potřebu globální akce
Zatímco pracuje na zprávě o postupech v oblasti schizofrenie, naše bývalá
prezidentka, Sigrid Steffen, poskytla rozhovor s NAMI, americkou organizací členů
rodin, která byla následně publikována v jejich časopise „Advocate“. Webové stránky
organizace si můžete prohlédnout na www.nami.org.
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Zpráva o prosazování změny
Zpráva o prosazování změny je založena na rozhovorech s nevládními organizacemi pro
oblast duševního zdraví (NGO) po celém světě, autorem je nadace McPin ve spolupráci
s asociací Mind. Zpráva je zaměřena na organizace pro duševní zdraví, které byly
vedeny uživateli nebo pečovateli v zemích na celém světě a které pracují v místních
podmínkách za zvýšení povědomí a zlepšení služeb pro lidi s duševním onemocněním.
Zpráva o prosazování změny je v plném znění ke stažení na http://tinyurl.com/o64p93b.

Využití síly hnutí pacientů
Tato studie je vedená nezávisle organizací PatientView a všichni respondenti ke
kterékoliv studii PatientView získají kopii výsledné zprávy. Tato krátká studie
zkoumá názory skupin pacientů na sílu/moc hnutí pacientů v roce 2014.
Průzkum byl navržen s podporou zdravotnických pracovníků. Průzkum je
otevřen pro všechny organizace prosazující zdravotnická témata na celém světě;
obsahuje pouze 8 velmi jednoduchých otázek a jejich zodpovězení nezabere déle než 10-15 minut.
Průzkum je anonymní, přihlaste se na http://tinyurl.com/qbbkaem.

Projekt Šťastné dny (Happy Days)
Prospect

Více informací získáte
na webové stránce
www.eufami.org nebo
kontaktujte EUFAMI na
info@eufami.org

EUFAMI
Diestsevest 100
B-3000 Leuven
Belgie
Tel.: +32 16 74 50 40
Fax: +32 16 74 50 49

Program celoživotního učení (LLP) evropského projektu Happy Days je
projekt, jehož cílem je vytvořit užitečnou sadu nástrojů ke zlepšení duševního
zdraví studentů. Projektový tým je veden výborem odborného vzdělávání
County Meath a tvoří jej Polytechnický institut Bja, Portugalsko, 1. EPAL Neas Ionias Magnesia Ellas,
Krakovské centrum Zarzadzania i Administracji Spolka Polska, Timesnap Productions Limited, Irsko a
Universita Vytautas Magnus, Litva. Sada nástrojů jsou testovací zdroje ve všech partnerských zemích k
posouzení vhodnosti a účinnosti, která může být používána studenty, jakož i všemi členy školní
komunity. Projekt Happy Days zkoumá v podmínkách prostředí studentů, přičemž bere v úvahu postoje,
názory a stavy studentů, učitelů a rodičů, ovlivňujících jejich duševní zdraví a klid, protože je duševní
zdraví zásadní nejen v získávání znalostí a dovedností, ale i pro rozvoj zdravé osobnosti. Pro další
podrobnosti viz http://happydaysschools.eu/.

Tréninkový den EUFAMI
EUFAMI přivítá delegáty ze svých členských asociací, kteří se zúčastní tréninkového dne EUFAMI a
výroční valné hromady, která se bude konat v Aténách 6. a 7. června. Tréninkový den se koná ve
spojení se dvěma našimi řeckými členskými asociacemi, KINAPSI a SOPSI Atény. Dva dny poskytnou
příležitost pro delegáty k obnovení starých známostí a navázání nového přátelství. Bude to také ideální
příležitost pro navazování kontaktů a výměnu zpráv a myšlenek.

Prospect – vzdělávací program EUFAMI
Prospect, vzdělávací program EUFAMI, využívají v současné
době lidé ve více než 14 zemích Evropy. Prospect je jedinečný
program vzniklý sdílením dobrých zkušeností a postupů rodičů
v péči o duševně nemocné a byl vyvinut členy EUFAMI z mnoha
zemí. Kontakt na Ritu Geerts:project.admin.office@eufami.org.

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