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Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví, z. s., je spolkem sdružujícím neziskové
organizace uživatelů psychiatrické péče, rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním a
sociálních služeb a jednotlivce činné v péči o duševní zdraví. V roce 2020 potvrdilo své členství v
Platformě z celkových 23 členů (z toho 20 organizací a 3 fyzické osoby) 1 organizace k 31.12.2020 své
členství ukončila z nedostatku času se Platformě dostatečně věnovat. V únoru 2020 opustila pozici
koordinátorky Platformy po dlouholeté činnosti Jana Poljaková a schůze schválila převzetí této funkce
Jaroslavou Jones.
Zástupci organizací a jednotlivci se v rámci Platformy v roce 2020 nemohli scházet pravidelně
každý měsíc ani v Praze ani na výjezdních akcích mimo hlavní město díky omezením způsobeným
pandemií koronaviru. Některá setkání proběhla online.
Náplň schůzí tvořilo monitorování Reformy psychiatrické péče, diskuze o aktuálních změnách,
pokrocích a nezdarech ve spojitosti s Reformou psychiatrické péče v Praze a v celé republice, o
úspěších i problémech s reformou spojených a o hledání řešení. Většina členů Platformy byla i v r.
2020 do Reformy psychiatrické péče (RPP) přímo zapojena. Členové pracovali v příslušných Centrech
duševního zdraví, ve Výkonném výboru RPP, Odborné radě RPP a v Krajských koordinačních
skupinách pro RPP jako odborní garanti, konzultanti, zástupci organizací uživatelů a rodinných
příslušníků. Jiní členové osobně jednali na různých institucích o vytváření uspokojivějších podmínek
k životu pro lidi s duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky. Nosným tématem Platformy
bylo v roce 2020 Dodržování lidských práv hospitalizovaných a jeho kontrola.
V rámci tohoto tématu plánovala Platforma uspořádání kulatého stolu na téma: Co může
udělat Platforma, jak to můžeme ovlivnit, jak můžeme poškozované zastupovat? Pomocí Kulatého
stolu chtěla Platforma diskutovat se zástupci lidsko-právních organizací, kontrolory kvality, právníky,
zástupci Rady vlády apod. Cílem bylo definovat problematické oblasti, diskutovat a hledat možnosti
řešení, následně toto veřejně prezentovat. Kulatý stůl se kvůli pandemii koronaviru nemohl
uskutečnit, jeho konání muselo být odloženo.
Shrnutí činnosti Platformy pro transformaci péče o duševní zdraví, z.s. v r. 2020:
1. Zapojení členů Platformy v reformě psychiatrické péče a sledování jejího vývoje včetně situace
s Centry duševního zdraví
2. Připomínkování novely Zákona o zdravotních službách
3. Shromažďování příkladů dobré praxe - zdrojů, kterými by Platforma mohla veřejně podporovat
reformu a ukazovat, že komunitní služby fungují.
4. 14.9.2020 účast na akci k 30. výročí komunitních služeb: Šlape nám to 30 let
5. 6. října 2020 účast na XIII. SJEZDu PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP v Mikulově
6. Legislativní změny: příprava návrhu změn ve stanovách Platformy a na změnu složení výboru
Platformy (k následné volbě a podání na spolkový rejstřík)
Zdrojem příjmu Platformy pro transformaci péče o duševní zdraví, z.s. jsou členské příspěvky.
Účetní přehled Platformy pro transformaci péče o duševní zdraví, z.s. – 2020
Příjmy 16 400 Kč, Výdaje 9 651 Kč

