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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 2021 potvrdili své členství v
Platformě všichni 23 členové (z toho 20 organizací a 3 fyzické osoby) a přibyl jeden nový člen ve
formě fyzické osoby.
Zásadním počinem roku 2021 byla Platformou již delší dobu připravovaná změna stanov,
která byla schválena Městským soudem pro Prahu v roce 2021 a zapsána do spolkového rejstříku.
Nejvýznamnější částí změn v textu stanov bylo zrušení funkce předsedy a převzetí jeho pravomocí
každým ze členů výboru.
Další důležitou událostí byla volba nových členů výboru Platformy. Předchozím 3 členům
výboru skončilo funkční období. Do nového tříčlenného výbor byli zvoleni Alena Müllerová, Zbyněk
Roboch a Jitka Styblíková.
Zástupci organizací a jednotlivci se v rámci Platformy v roce 2021 nemohli scházet pravidelně
každý měsíc ani v Praze ani na výjezdních akcích mimo hlavní město díky omezením způsobeným
přetrvávající pandemie koronaviru. Setkání tedy probíhala většinou 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 roce
2021 do Reformy psychiatrické péče (RPP) přímo zapojena. Členové Platformy působí při formálních i
neformálních příležitostech jako konzultanti, zástupci organizací uživatelů a rodinných příslušníků. A
vystupují jako zastánci uspokojivějších podmínek k životu pro lidi s duševním onemocněním a jejich
rodinné příslušníky.
V roce 2022 plánuje Platforma uspořádání besedu se zástupci lidsko-právních organizací na
téma stav a kontrolora dodržování lidských práv v zařízeních pro lidi s duševním onemocněním,
zejména v psychiatrických nemocnicích. Cílem Platformy je definovat problematické oblasti,
diskutovat a hledat možnosti řešení, následně toto veřejně problematiku prezentovat.
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
Stav k 31. 12. 2021
Výnosy - 21 800 Kč
Náklady - 17 366, 37 Kč
Výsledek hospodaření 2021 - 4 433,63 Kč
Autoři: Alena Müllerová, Zbyněk Roboch a Jitka Styblíková.

