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Průzkum EUFAMI mezi rodinnými pečovateli 
Ve Světový den duševního zdraví 2014 zveřejnila EUFAMI první výsledky svého hlavního průzkumu 

mezi rodinnými pečovateli. Zveřejnění bylo načasováno na 10. října, protože téma pro letošní rok byl 
Život se schizofrenií. První výsledky byly založeny na odpovědích ze 7 zemí. Čtenáři v ten den obdrželi 

kopii výsledků a tiskovou zprávu. V rámci vydání EUFAMI provedla intenzivní dvoutýdenní sociální 

mediální kampaň na Facebooku a Twitteru. Ukázalo se, že tato kampaň byla velmi úspěšná v dosažení 
obrovského množství lidí a nás rozhodně přesvědčila, že je nutné sociální média používat mnohem více, 

aby se dostaly naše zprávy do širšího veřejného prostoru. Pokud jde o průzkum, plánujeme, že budeme 

mít celkový přehled o cca 25 zemích dokončen koncem r. 2014 s výsledky publikovanými začátkem r. 
2015. 
  

Nové video od WHO (Světová zdravotnická organizace) 
Tým MhGAP při WHO nedávno spustil nové video o depresi, které se zaměřuje na partnery, pečovatele 
a osoby trpící depresí. Radí těm, kteří žijí s depresí a pečují o lidi s depresí, co dělat, co nedělat, a kam 

se obrátit o pomoc. Můžete si je prohlédnout na http://tinyurl.com/n86sehq. „Život s černým psem“ 

navazuje na „Měl jsem černého psa, jeho jméno bylo deprese“, které nabízí praktické rady pro 
vyrovnání se s depresí a překonávání deprese. Bylo uvedeno v roce 2012 během Fóra mhGAP a do 

dnešního dne byly zaznamenány více než 4 milióny zhlédnutí na YouTube a můžete si je prohlédnout na 

http://tinyurl.com/pzuzr9d.  
 

6. Evropská konference k zásadám konzumace alkoholu 

Eurocare s potěšením oznamuje, že 6. Evropská konference k zásadám konzumace 

alkoholu se uskuteční v průběhu Týdne uvědomování si škodlivých účinků alkoholu 

dne 27. a 28. listopadu 2014 v Bruselu. Hlavním cílem konference je shromáždit 
široké zastoupení subjektů, které se zabývají škodlivými účinky alkoholu (politická 

a rozhodovací pravomoc, vědci, odborníci v otázkách alkoholu a zdravotní 
odborníci) za účelem posílení sítí zúčastněných stran, vybudování kapacity a 

stimulace opatření k zamezení a snížení problémů spojených s účinky alkoholu na 

všech úrovních. Další informace na http://tinyurl.com/lzktrof.  

 

  

Careif – globální soutěž esejí o sebevraždě a prevenci sebevraždy 
Careif je mezinárodní charita duševního zdraví se zvláštním důrazem na 
ochranu a podporu zdraví a pohodu mladých lidí žijících v kulturně 

rozmanitých společnostech po celém světě. Každý rok pořádá velmi 

úspěšnou soutěž esejí o ceny na podporu esejí "stav umění" na klíčová 
témata v oblasti duševního zdraví. Ty jsou potom zveřejňovány na jejich  

  

 internetových stránkách, v laickém i akademické tisku.  Cílem esejí je shromáždit širokou škálu 

oborových perspektiv, integrace akademického výzkumu, teoretické, koncepční perspektivy a perspektivy 
veřejného zdraví. Careif vyzývá osoby k předložení, v otevřené soutěži, eseje o sebevraždě a prevenci 

sebevraždy a prozkoumání její socio-náboženského kontextu, kulturního významu a jeho spojení se 

stigmatem. Esej by měla zahrnovat důraznější a přehledné literární rešerše se zaměřením na zlepšení 
znalostí o etno-etiologii sebevraždy spolu s politickými a praktickými důsledky pro prevenci sebevražd. 

Více informací k přihlášení na http://www.careif.org.  

 

Neobvyklé školní divadlo v Římě je nastaveno na rozšíření 
Změna vnímání duševní nemoci lidmi byla dlouholetým posláním Dario 

D'AMBROSIHO, italského avantgardního herce a autora.  Za posledních pět 

let vedl Teatro Patologico, neboli Patologické divadlo, inovativní divadelní 
školu, která nabízí kurzy pro lidi s mentálním postižením. Nyní se pan 

D'Ambrosi snaží transformovat svoji školu na plnohodnotnou univerzitu. 

 
            

Plánovací den členů EUFAMI 
EUFAMI uspořádá velmi důležitý plánovací den pro členské asociace dne 28. listopadu v Leuvenu. 
Ústředním bodem jednání bude budoucí směr a strategie EUFAMI pro nadcházející období do roku 

2020, doporučujeme všem uživatelům, aby vyslali své zástupce na toto významné setkání. Podrobnosti 

již byly zaslány našim členským asociacím. 
 

 
 

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