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Na přelomu roku je pro mne opět potěšením poslat toto poselství dobré vůle
jménem EUFAMI našim členským asociacím a příznivcům a všem čtenářům
našeho měsíčníku @Bulletinu.
V roce, který právě skončil, došlo k dokončení dvou významných iniciativ,
které zůstávají aktuální: jednalo se o průzkum péče o pečovatele, o zkušenosti
pečovatelů o lidi s duševním onemocněním, a o organizaci našeho šestého
Kongresu konaného v Sofii. Obě iniciativy se úspěšně uskutečnily a
z dlouhodobějšího významu poskytly nové platformy, které budeme používat k
posílení a řízení naší podpory a prosazování jménem těch, jejichž zájmy
zastupujeme.
Zpráva o průzkumu pečovatelů obsahuje stěžejní informace a důkazy
potvrzující ústřední roli rodinného pečovatele. Měli by být uznáváni a
respektováni jako plnoprávní partneři profesionálů v celém procesu léčby a
péče.
Kongres v Sofii zaznamenal významný krok vpřed k uskutečnění našeho
dlouholetého cíle rozšířit naši přítomnost a aktivní podporu pro všechny ty, v
zemích střední a východní Evropy, kteří to potřebují. Kongres také vyzval
účastníky, aby začali organizovat své vlastní skupiny pečovatelů.
Více informací získáte
na webové stránce
www.eufami.org nebo
kontaktujte EUFAMI na
info@eufami.org

V minulém roce došlo k jedné historické změně v EUFAMI s odchodem
Kevina Jonese, našeho generálního tajemníka. Kevin sloužil v EUFAMI deset
let v této vedoucí roli a je třeba říci, že se jeho jméno stalo synonymem
EUFAMI, známé a ceněné po celé síti našich vztahů. Jsme mu vděčni a
přejeme mu do budoucna všechno dobré.
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Jsme potěšeni přivítat na Kevinově místě Aagje Ieven, která k nám přichází
z organizace EUROCHILD, sítě orgánů, které podporují práva a blahobyt dětí
a mladých lidí. Odnesla si zkušenosti z koordinace advokacie a kampaní pro
posílení rodin. Její dřívější práce zahrnovala oblast zdraví a lidských práv. Pro
Aagje bude počáteční prioritou seznámení se s našimi členskými organizacemi
a jinými partnery, kteří mohou očekávat, že se brzy ozve.
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Když se podíváme před sebe na přicházející rok, chceme také prosazovat naše
další strategické cíle, zahrnující a podporující účinně všechny naše asociace:
Chceme mít náš silný vliv všude, kde můžeme dosáhnout efektu. Bude to
znamenat udržování našich pracovních vztahů s příslušnými evropskými
politickými institucemi a profesními organizacemi všeho druhu.
Jménem svých kolegů bych rád potvrdil závazek EUFAMI, jako hlasu
rodinných pečovatelů o ty, kteří trpí závažným duševním onemocněním, a také
naše přání, pracovat se všemi ostatními, kteří se věnují práci za lepší život.
Přeji všechno nejlepší do nového roku všem čtenářům tohoto @Bulletinu.
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