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EUFAMI vydává nové webové stránky 
Nedávno jsme uvedli novou verzi našich webových stránek. Adresa 

zůstává stejná – www.eufami.org . Některé z funkcí našeho nového webu 
zahrnují jazykový překlad do mnoha různých jazyků a odkaz na náš 

Twitter feed. Stránky jsou v současné době plněny všemi našimi 

publikacemi a dokumentací, a to může trvat nějakou dobu. Byli bychom 
rádi, kdybyste se přihlásili na naše webové stránky a zaslali nám své 

připomínky. Také bychom vás chtěli požádat, abyste rozeslali zprávu o 

našich webových stránkách po svých vlastních sítích. 

 

 

 

Průzkum ADOCARE pro pacienty 
V červnovém vydání jsme uvedli informaci o průzkumu pro pacienty 
z projektového týmu ADOCARE (ADOCARE je konsorcium Akce pro mládež 

AISBL a LUCAS - Výzkumné centrum KU Leuven, podporované Evropskou 

komisí - Generálním ředitelstvím pro zdraví a uživatele péče). Hlavním cílem 
průzkumu je shromáždit zadání, návrhy, atd., aby je konsorcium mohlo vzít v 

úvahu pro další vývoj projektu, který nakonec vyústí v politický dokument se 

směrnicemi pro Evropskou komisi. Termín průzkumu byl prodloužen do konce 

 
 

 září 2014. Dotazník je k dispozici v různých jazycích včetně angličtiny, holandštiny, němčiny, 

francouzštiny, maďarštiny a španělštiny a lze stáhnout z http://adocare.eu/non-classe/questionnaire-4/ . 

Konsorcium se těší na vstupy ze všech zemí, ale speciálně z Německa, Francie, Itálie, Litvy a Finska. 
 

Získejte ve svém iPhone úplné kontaktní údaje nových poslanců Evropského 

parlamentu 

EP Mobile uvádí úplné informace o všech poslancích Evropského parlamentu (EP) 
do iPhonu a do kapsy! Je to revoluční mobilní reference a komunikační nástroj pro 

každého, kdo se zajímá o Evropský parlament. Pro uživatele iPhone je tato aplikace 

k dispozici zdarma.  
  

Zveřejnění tří dokumentů vytvořených ve spolupráci se Světovou zdravotnickou 

organizací 
Právě teď jsou k dispozici ke stažení tři dokumenty publikované Světovou zdravotnickou organizací a 

platformou Gulbenkian Global Mental Health, představené a diskutované v rámci Mezinárodního fóra o 

inovaci v oblasti duševního zdraví, které pořádala tato platforma v Lisabonu v říjnu loňského roku. 

Tyto tři dokumenty, které obsahují technické příspěvky od velké skupiny mezinárodních odborníků v 

oblasti veřejného duševního zdraví, pokrývají následující témata - Integrace reakcí na duševní poruchy 
či jiné chronické choroby v systémech zdravotní péče, Inovace v oblasti deinstitucionalizace: Průzkum 

expertů Světové zdravotnické organizace, Sociální determinanty duševní zdraví. Mohou být staženy ze 

stránek evropské Světové zdravotnické organizace http://tinyurl.com/mdb8c26 .  
 

Pečovatelé vydávají novou kuchařku 
Pečovatelé Hafal Flintshire (Wales) právě vydali novou kuchařku. June Davies, 
pečovatel z Flintshire, řekl: „Máme tady tolik dobrých kuchařů, že jsme se 

rozhodli, že se podělíme o své recepty. Měli jsme představu o publikování své 

vlastní kuchařky. Kniha obsahuje zdravé a výživné recepty, které jsme 
vyzkoušeli a testovali. Přinutilo nás to, podívat se na to, co jíme, na ingredience,    

 které používáme, jak získáváme naše jídlo a kolik to stojí. Doufáme, že kniha bude inspirovat uživatele 

služeb, pečovatele a kohokoliv jiného ke zdravějšímu jídlu a experimentování s vařením“. Více informací 
na http://lgp.hafal.org/. 
 

Lidová Charta pro průzkum duševního zdraví 
Světová federace pro duševní zdraví (WFMH) pokračuje s výzvou 

k prosazení usnesení (rezoluce) Akčního plánu duševního zdraví a dále k 
pokračování tohoto plánu do vůbec prvního Zvláštního zasedání o duševním 

zdraví v rámci Organizace spojených národů (OSN). Jejich počáteční 

průzkum  ukázal, že  97 % respondentů  podpořilo  usnesení  o  projednávání                  

 problematiky duševního zdraví v OSN. Federace WFMH vytvořila Lidovou chartu pro Duševní zdraví,  

aby přispěla k vytvoření akčního plánu pro duševní zdraví. Plán zahrnuje to, co lidé potřebují. Nyní 

máte šanci pomoci WFMH pokračovat v této misi. Přihlaste se na http://tinyurl.com/k6h7quw pro 
podporu velkého tlaku WFMH na podporu duševního zdraví a cíle WFMH, aby se duševní zdraví stalo 

globální prioritou. 

 

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