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Z PŘEDSTAVENSTVA
"Chtěla bych poděkovat
všem členkám a členům..."
Vážené členky, vážení členové, milí
sympatizanti,
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva
našeho spolku za rok 2017. Byl to rok
našeho vzniku a našich prvních kroků na
poli duševního zdraví v České republice.
Jak všichni víme, byl to rok, kdy významně
pokročila reforma psychiatrické péče a náš
spolek měl to štěstí, že mohl být při tom.
Hlavními cíli našeho spolku, jsou:
1. Začleňování lidí s duševním
onemocněním do společnosti,
2. Aktivní účast členů spolku v probíhající
reformě psychiatrické péče.
Je zřejmé, že výše zmíněné cíle nelze od
sebe oddělit, protože abychom dokázali
zvýšit začleňování lidí s duševním
onemocněním do společnosti, musíme
tento cíl zdůrazňovat prostřednictvím naší
aktivní účastí v probíhající reformě
psychiatrické péče. Jsem ráda, že se v roce
2017 podařilo to, aby se o našem spolku
vědělo a aby jeho členky a členové měli
možnost vyjadřovat svobodně svoje názory
na reformu psychiatrické péče.
Chtěla bych proto poděkovat všem
členkám a členům, za jejich činnost v
rámci našeho spolku.

Dana Chrtková, předsedkyně spolku

ČINNOSTI SPOLKU DIALOGOS V
ROCE 2017
1. Vznik spolku – 24.1.2017
2. Příprava pacientské konference – duben – září 2017
3. Účast na Kulatém stolu „Mysli na duši“ – příspěvek – duben 2017
4. Jednání na ministerstvu ke vzniku pacientské rady – srpen 2017
a. Za lidi s duševním onemocněním – Barbora Lacinová a pí
Kolmanová
5. Účast v Odborné radě pro reformu – 2 setkání odborné rady
a. červen 2017 - úvodní setkání
b. září 2017 – 1. pracovní setkání, prezentace:
i. Dita Protopopová – představení projektu Nové služby
ii. Dr. Štrosová – problémy vzniku CDZ v Opavě
iii. Diskuze – jaký je celkový koncept reformy
6. Vystoupení členů spolku v ČT ke dni duševního zdraví
7. Pacientská konference – Reforma psychiatrie – O nás, s námi,
organizace konference + příspěvek na konferenci – 4.10.2017
8. Účast na setkáních Platformy pro transformaci psychiatrické
péče, jejímž je Dialogos členem
9. Účast na APO (Asociace pacientských organizací) školeních
10. Představení spolku Dialogos, z.s. na APO konferenci - 2.12.2017
11. Setkání s krajskými koordinátorkami za Prahu a Středočeský
kraj – příprava spolupráce na krajské úrovni v rámci reformy PP
12. Setkání lidí s duševním onemocněním a krajskými
koordinátorkami – 7.12.2017
13. Celkem 3 členské schůze během roku 2017

HOSPODAŘENÍ SPOLKU V ROCE 2017
V roce 2017 hospodařil spolek DIALOGOS s celkovou částkou 2 200 Kč,
Tato částka byla získána z členských příspěvků ve výši 100 Kč/rok/
člen. Vybraná částka byla použitá na uhrádu tisku letáků. Těchto bylo
vyrobeno celkově 500 ks za cenu 2 200 Kč.
Zbylé aktivity byly hrazeny formou bezúplatných aktivit členů. Jedná se
například o tvorbu webové prezentace, příprav konference a dalších
činností.

ČINNOSTI SPOLKU

Vznik spolku
První myšlenky na založení spolku se
objevily na jaře roku 2016. Během této 6
měsíční přípravné fáze vznikly Stanovy
spolku a v listopadu 2016 se sešla
ustavující členská schůze. Spolek
Dialogos byl zapsán u Městského soudu v
Praze 24. 1. 2017.

Účast na Kulatém stolu „Mysli na duši“ –
duben 2017
Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo
kulatý stůl „Mysli na duši“ v rámci
rozbíhající se reformy psychiatrické péče.
Náš spolek byl požádán o příspěvek „
Zapojení lidí s duševním onemocněním
do systému poskytované péče“. fotka z
prezentace, vlastní prezentace

Zástupci českých pacientských organizací
v Bruselu
– červen 2017
Hlavním cílem návštěvy bylo umožnění
národním pacientským organizacím
potkat se s Evropskými zastřešujícími
organizacemi v rámci jednotlivých
terapeutických oblastí a jednat s nimi o
možnostech širší spolupráce.
Evropský Parlament
European Patient Forum
Patient Access Partnership
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Jednání na ministerstvu ke vzniku
pacientské rady – srpen 2017
Ministerstvo zdravotnictví iniciovalo vznik
pacientské rady. V srpnu 2017 se sešli
zástupci uživatelů psychiatrické péče na
Ministerstvu zdravotnictví, aby diskutovali
nominaci svého zástupce do pacientské
rady. Jednou z podmínek pro členství v
Pacientské radě byla nutnost alespoň
roční existence organizace, která může
nominovat svého zástupce. Protože
Dialogos tuto podmínku v té době
nesplňoval, byla za pacienty navržena
členka spolku Kolumbus, Barbora
Lacinová. Dále bylo na této schůzce
rozhodnuto, že za oblast psychiatrie
budou 2 zástupci v pacientské radě – 1
přímo za uživatele a 1 za rodinné
příslušníky. Za rodinné příslušníky byla
navržena paní Kolmanová.
Účast v Odborné radě pro reformu –
3 setkání odborné rady
červen 2017 - úvodní setkání
září 2017 – 1. pracovní setkání
prosinec 2017 – 2. pracovní setkání
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Pacientská konference – Reforma
psychiatrie – O nás, s námi – 4. 10. 2017
V dubnu 2017 vznikla myšlenka uspořádat
spolu se spolkem Kolumbus a s o.p.s.
Sympathea „pacientskou“ konferenci, na
které by se sešli uživatelé psychiatrické
péče spolu se zástupci rodičů a s
odborníky, kteří se pohybují v oblasti
duševního zdraví a reformy psychiatrické
péče. Příprava konference trvala od
dubna 2017 do září 2017. 4. 10. 2017 jsme
se pak všichni sešli ve velké posluchárně v
Národním ústavu duševního zdraví.

Účast na setkáních Platformy pro
transformaci péče o duševní zdraví
Platforma pro transformaci péče o
duševní zdraví
Platforma je uskupení právnických osob i
jednotlivců podporujících reformu
psychiatrické péče.
Účast na APO (Akademie pacientských
organizací)
Jsme zapojeni do edukačního projektu
APO a účastníme se tematických
celodenních školení.
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Setkání s krajskými koordinátorkami za
Prahu a Středočeský kraj
V rámci projektu Deinstitucionalizace
Pomoc při organizaci koordinačních
skupin pro tvorbu sítě za kraje. Členy
těchto skupin by měli být i zástupci
uživatelů.

Setkání lidí s duševním onemocněním a
krajskými koordinátorkami
7. 12. 2017 se v pražském ESETu sešli
zástupci uživatelů psychiatrické péče s
odborným garantem za projekt
Deinstitucionalizace v Praze MUDr.
Ondřejem Pěčem a s koordinátorkou
tohoto projektu Renátou Žabovou.
Člen české Destigma Alliance
Vytvoření stránek
www.reformapsychiatrickepece.cz
Setkání členů během roku 2017
– tři členské schůze.
Národní rada zdravotně postižených ČR
(NRZP ČR)
- v rámci setkání rady jsme se aktivně
podíleli na vzniku pracovní skupiny pro
práci na reformě PP.
Červen, září 2017.

VÝHLED DO
BUDOUCNA

Reformu psychiatrické péče považujeme
za zásadní změnu v péči o lidi s duševním
onemocněním. Proto jsme přesvědčeni,
že uživatelé a jejich organizace musí hrát
klíčovou úlohu v tomto procesu. Definice
našich potřeb a prezentace našich
představ o efektivní péči jsou základními
kameny reformy ze strany uživatelů. Proto
bychom chtěli, aby stále více lidí s
duševním onemocněním bylo aktivními a
využívalo možnosti zapojení se do
Reformy.
Jako spolek tak nabízíme možnost
členství v naší organizaci, protože je
snazší účastnit se reformy jako člen
pacientské organizace. V rámci spolku
můžeme naše představy diskutovat a tím
se připravit na věcnou argumentaci
podporující prezentaci našich potřeb a
představ. Musíme se vyjadřovat k tomu,
jaké způsoby léčby jsou pro nás důležité,
jaké intervence bychom potřebovali,
které vidíme jako efektivní a jaké
prostředí pro jejich poskytování
preferujeme. Toto všechno je totiž
potřeba k našemu zotavení a maximálně
možnému zapojení lidí s duševním
onemocněním do běžného života.
Těšíme se na budoucí spolupráci.
Výbor spolku Dialogos, z.s.

