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Výroční zpráva 2017
Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví, z. s., je organizací uživatelů psychiatrické
péče, rodinných příslušníků odo a zástupců sociálních služeb, a to právnických i fyzických osob.
Členové Platformy se scházejí pravidelně každý měsíc. Účelem schůzek je monitorování Reformy
psychiatrické péče, probírání aktuálního dění relevantního k RPP, úspěchy i problémy a hledání řešení.
Setkávají se i aktéři Reformy psychiatrické péče, protože mnozí členové Platformy jsou do RPP přímo
zapojeni (Výkonný výbor a Odborná rada RPP, odborní garanti, konzultanti)
Hlavní oblasti činnosti zaps. spolku Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví v r. 2017:
I)

Zapojení Platformy v reformě psychiatrické péče

II)

Jednání s důležitými aktéry psychiatrické péče (MZ)

III)

Vystoupení členů výboru Platformy na Sjezdu psychiatrů v Českých Budějovicích

IV)

Zapojení do vznikající Pacientské rady, spolupráce s NRZP

ad I) V tomto roce se členové Platformy aktivně zúčastnili mnoha setkání, seminářů a školení k
reformě psychiatrické péče. Např. Kulatého stolu „Mysli na duši“s jednotlivými bloky Reforma,
Komunita, Destigmatizace v Clam-Gallasově paláci za účasti českých politiků a českých i zahraničních
expertů, zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany na Úřadu vlády k Reformě
psychiatrické péče, setkání s náměstkem ministra zdravotnictví Prof. R. Prymulou: představení cílů
Platformy a diskuze o reformě psychiatrické péče, apelace na zapojení celé vlády, udržitelné
financování)
Několik zástupců Platformy bylo v červnu jmenovaných členy Odborné rady pro odbornou garanci
strategie reformy psychiatrické péče. 27.9. a 13.12.pracovní setkání Odborné rady k projektu CDZ I a
projektu Nové služby aj.
V tomto roce v září získala Platforma, dříve neformálního uskupení, právní subjektivitu.
4.10. Pacientská konference „Reforma psychiatrie – o nás s námi“, pořádaná členskou org. Platformy
Dialogos - Kolumbus a Sympathea spolupořadateli
2.11. Účast na Sjezdu psychiatrů k reformě psychiatrické péče v Českých Budějovicích – vystoupení
Platformy a představení 3 pilířů Platformy: uživatelé, rodinní příslušníci, soc.služby
9.11. Bohnice: přednáška L. Toressiniho o Deinstitucionalizaci v Terstu, pořádaná Fokusem Praha a Studiem
27
Členové pacientských a rodičovských organizací sdružených v Platformě se zúčastnili několika přípravných
akcí ke vzniku Pacientské rady (PR). V srpnu se konalo představení záměru vzniku PR na MZ za účasti
zástupců rozmanitých pacientských organizací, v září na semináři organizace APO představila budoucí
fungování PR nám. ministra zdravotnictví L. T. Arnoštová a europoslankyně Konečná.
V říjnu byli pozváni na MZ zástupci pacientských organizací z oblasti psychiatrie, zde se ustanovilo zastoupení
v PR dvěma nominantkami: rodinní příslušníci jsou zastoupeni členkou SYMPATHEY, o.p.s. a Ondřeje,
z.s. Jitkou Kolmanovou a uživatelé Barborou Lacinovou ze z.s. KOLUMBUS.
Spolupráce s NRZP:
29.6. Schůze neziskových org. uživatelů a pečovatelů o dn pořádaná NRZP (restart organizací osob s dn
na NRZP, nabídka NRZP podílení se těchto org. na pořádání konferencí zaměřených na problematiku
ZP, příprava pro vznik PR)
11.9. II. schůze neziskových org. uživatelů a pečovatelů pořádaná NRZP
9.10. 2017 účast na workshopu NRZP na kraji Pardubice
Příjmy a výdaje 2017 byly nulové, Bankovní účet Platformy byl zřízen v r. 2018

