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NOVINKY
Světový den duševního zdraví
Dne 10. října, ve Světový den duševního zdraví, jsme vydali
speciální číslo @Bulletinu, zabývající se aktivitami našich členů
při oslavě, a potřetí byl vydán online kurz „Péče o pacienty
s psychózami a schizofrenií“, vyvinutý s King´s College. Je vám
stále k dispozici.
WHO: Hovořme o depresi
Rovněž 10. října uvedla WHO svou jednoroční kampaň za snížení
stigmatu a zlepšení diskuse o duševním zdraví, za účelem nalezení
pomoci pro pacienty trpící depresemi. EUFAMI je znepokojena
rostoucím počtem rodinných pečovatelů, kteří trpí depresemi. Náš
C4C průzkum ukazuje, že rodiny potřebují větší podporu, aby si
zachovaly svou vlastní duševní pohodu.
Výzkumná služba Evropského parlamentu (EP) vydává přehled o duševním zdraví
Ve světle Světového dne duševního zdraví v říjnu vydala výzkumná
služba EP přehled iniciativ ke snížení utrpení lidí s duševní nemocí
a k důrazu na zdraví, ekonomické a sociální systémy.
Písemné prohlášení o duševním zdraví uchazečů o azyl
EUFAMI stále vybízí své členy a příznivce, aby napsali svým místním poslancům, aby
zajistili 376 podpisů pro prosincové schválení Písemného prohlášení o duševním zdraví
uchazečů o azyl.

Připravujeme
Program práce komise na r. 2017
Dne 25. října publikovala Evropská komise svůj Program práce na r.
2017 – Přicházení do Evropy, která chrání, posiluje a brání. Tento
Program práce shrnuje klíčové iniciativy, k jejichž poskytnutí se
Komise zavazuje do konce roku 2017 na základě deseti zásad.
Zdraví není mezi prioritami, ale rozvoj sociálního pilíře práv a práce
v oblasti mládeže, uprchlíků a nabídka pracovních příležitostí pro
advokacii.

UDÁLOSTI
Více informací získáte na
webové stránce
www.eufami.org nebo
kontaktujte EUFAMI na
info@eufami.org
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EUFAMI na Fóru vládních expertů a Kompasu duševního zdraví
Výkonná ředitelka Aagje Ieven pronesla zahajovací projev na EU Fóru
Kompas duševního zdraví v Lucemburku dne 6. října. Důraz byl kladen
na přístup ke službám, což pro rodiny znamená přístup k informacím,
odlehčovacím službám, k podpoře peerů a k finanční podpoře. Přispěla
také k závěrečnému panelu a představila skupině vládního odborníka na
duševní zdraví Tématickou síť pro duševní zdraví Platformy pro zdraví,
kterou EUFAMI vede společně s MHE.
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