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Hlavní Evropský kongres EUFAMI 2015
Jako naši čtenáři již víte, že EUFAMI pořádá svůj 6. Hlavní Evropský kongres v Sofii, v Bulharsku, o
víkendu 19. a 20. září. Bude to velmi vzrušující a informativní událost pro všechny, kteří se zúčastní. S
cílem povzbudit včasnou registraci pro delegáty, EUFAMI nabízí „Early Bird“ zlevněné kongresové
poplatky všem, kteří se zaregistrují do konce června. Podívejte se na podrobnosti na
www.eufami.org/congress-2105. Zaregistrujte se nyní, využijte této nabídky a připojte se k nám v Sofii v
září obnovit staré přátelství a vytvořit nové ve velmi přátelském prostředí rodiny.
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Jako příspěvek k nedávnému Týdnu uvědomění si duševního zdraví
ve Velké Británii, Martin Dives, člen správní rady Clubhouse
International, vydal přes Twitter (MartinDives) film na YouTube o
svém bratrovi Keithu, u něhož byla diagnostikována schizofrenie, a o
sobě samotném. Film natočil jeho syn Joe a jeho spolupracovník Jake.
Keith získal ocenění za svou poezii, získal stipendium, úspěšně hrál
kriket, rugby a plaval. Několik let po vysoké škole byla u něj zjištěna
schizofrenie a po většinu svého života měla jeho nemoc oslabující a izolační dopad. Pokračoval v psaní
poezie, začal malovat a tvořit keramiku, vykazoval impozantní tvůrčí práci. Film je k vidění na
http://bit.ly/1A0eoxx.

Vyjdi ze stínu – Susan Smiley
Mnozí, kteří se zúčastnili kongresu EUFAMI v polské Toruni v roce
2007, si vzpomenou na americkou filmovou tvůrkyni, Susan Smiley,
která promluvila o zdravotních duševních problémech své matky. Na
kongresu byl také promítán její film, Vyjdi ze stínu. Ve skutečnosti uplynulo 10 let od doby, kdy byl film
uveden před publikum. Od té doby zhlédly film milióny diváků. Z veřejné televize a projekce komunitní
advokacie pro školení a vyšší vzdělávání se stal především výcvikovým filmem pro sociální pracovníky,
manažery, zdravotní sestry, psychology, psychiatry a další pečovatele v oblasti duševního zdraví v USA.
Stovky kurzů na univerzitách, komunitní vysoké školy a zájmové skupiny využívají film jako jeden z
nejpoužívanějších zdrojů ve školství v oblasti duševního zdraví. Susan také absolvovala studium mysli,
mozku a vzdělávání na Harvardu. Můžete navštívit její webové stránky http://tinyurl.com/pzm9wpr.

Nový průvodce duševního zdraví v humanitární pomoci při mimořádných situacích
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Světová zdravotnická organizace a vysoký komisař OSN pro uprchlíky vydali
novou příručku o duševním zdraví v humanitární krizi, aby nespecializovaní
zdravotničtí pracovníci mohli lépe identifikovat, hodnotit a řídit potřeby lidí
ohrožených duševními nemocemi. Obsah zahrnuje moduly pro hodnocení a řízení
podmínek, jako je akutní stres, smutek, středně těžká depresivní porucha,
posttraumatické stresové poruchy, epilepsie, a škodlivé užívání alkoholu a drog.

Tragická smrt Johna a Alicie Nashových
Americký matematik John Nash, nositel Nobelovy ceny, který inspiroval film „A
Beautiful Mind“ (Čistá duše), zemřel při autonehodě v USA spolu se svou
manželkou, Aliciou. Oscarem oceněný snímek „Beautiful Mind“, v hlavní roli s
Russellem Crowem, byl založen na dlouholetém boji se schizofrenií pana Nashe. V
Nashově vynikající biografii, „Beautiful Mind“, kterou napsala Silvia Nassar, je
silně zdůrazněna milující a podpůrná pomoc rodiny během jeho dětství a během
jeho života, kdy zápasil se schizofrenií. Kontinuální utrpení a podpora Alicie, přes
50 let nebo více, je také popsána v biografii, a byla také zmíněna profesorem
Nashem v jeho projevu na slavnostním předávání Nobelovy ceny. Nechť
odpočívají v pokoji.

Datum pro asociace členů EUFAMI
Řádná valná hromada pro rok 2015 se bude konat v Sofii, Bulharsko, ráno
19. září 2015. Setkání se koná v hotelu Ramada, Sofie, v souvislosti s 6.
Evropským kongresem EUFAMI. Začněte realizovat své cestovní přípravy
již nyní. Pro vaši informaci, Hotel Ramada bude také dějištěm kongresu.
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