Srpen 2015

6. Evropský kongres EUFAMI

20 dnů

Sofie, Bulharsko
19. a 20. září 2015

zbývá do
zahájení
kongresu

Přihlášky na
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Rádio schizofrenní komunity začalo vysílat!
Schizofrenní společnosti Kanady založily Rádio schizofrenní
komunity, internetové rádiové vysílání na podporu schizofrenní
komunity. Rádio již vysílá, kterýkoliv den, v kteroukoliv dobu,
vždy s týdenní aktualizací, téměř odkudkoliv po internetu. Pro
poslech klikněte na Schizophrenia Community Radio a
postupujte dále podle pokynů.

Kongres o rodině
odpočítává dny do zahájení
Rádio schizofrenní
komunity začalo vysílat!
Moon Flyers - Rodinná
monografie: Jak se
vyrovnat s duševní nemocí
První online kurz pro
rodinné pečovatele
Ocenění dokonalosti ve
skupinách pacientů ADHD
(s nedostatečnou
pozorností/ hyperaktivitou)

Více informací získáte
na webové stránce
www.eufami.org nebo
kontaktujte EUFAMI na
info@eufami.org
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Moon Flyers - Rodinná monografie: Jak se vyrovnat s duševní nemocí
Tuto knihu (Měsíční letci) vydala na vlastní náklady Barbara Paper.
Vypráví v ní příběh, jak její manžel a dcera bojovali s duševní
nemocí dvěma opačnými cestami se dvěma dramaticky rozdílnými
výsledky. Autorka také sdílí se čtenáři epizody, aby vykreslila svůj
způsob zvládání tím, že najde uprostřed chaosu humor. Knihu
napsala na pomoc těm, kteří trpí, a je určena i všem, kteří je milují.
Kniha slouží jako spouštěč pro prezentování programů, jak se
vyrovnat s duševní nemocí. Kniha je k dispozici na amazon.com.
Více informací na www.barbarapaper.com.
První online kurz pro rodinné pečovatele
Kurz pořádá King´s College London a týká se
pečování o lidi s psychózami a schizofrenií. Začíná
12.října 2015 a doba trvání je 2 týdny. Viz:
www.futurelearn.com/courses/caring-psychosisschizophrenia. Kurz byl iniciován a založen
Otsukovou Lundbeckovou aliancí. Ani Otsuka, ani Lundbeck nemají žádný vliv nebo
přístup do vývoje obsahu nebo materiálů pro tento kurz. Vůbec první online kurz, Péče o
lidi s psychózou a schizofrenií, vyvinutý speciálně pro rodinné pečovatele. EUFAMI
použije své první pečovatelské sympozium na letošním ECNP kongresu v Amsterodamu a
předvede kurz pracovníkům ve zdravotnictví. Program kurzu byl navržen a vyvinut
světově známou King´s College London, a přispěvatelé kurzu jsou zkušení mezinárodní
odborníci z psychiatrie, psychologie, farmacie a pečovatelství. Dvoutýdenní kurz zahrnuje
inovativní formáty na multi-mediální bázi spolu s online diskusí mezi účastníky a
vedoucím kurzu. Kurz je otevřen komukoliv se zájmem o psychózy a poskytování péče.
Více na http://bit.ly/CarersAcademy.
Ocenění dokonalosti ve skupinách pacientů ADHD
Shire zahájila druhý ročník ocenění dokonalosti ve
skupinách pacientů ADHD. Tato ocenění uznávají a
oslavují vynikající práci provedenou advokátními
organizacemi pacientů, které pracují neúnavně na
zlepšování života lidí s ADHD. Mezinárodní porota
hledá kreativní a inovativní projekty, které mají přímý
a pozitivní dopad na životy lidí postižených touto poruchou. Každé ze tří vítězných skupin
pacientů bude udělen neomezený grant ve výši 10.000 €, jako uznání jejich výjimečné
práce na projektech prováděných v roce 2014. Pokud také zvažujete svou účast na této
akci, navštivte www.shire.com/patient-advocacy/patient-group-award ke stažení materiálů
k žádosti. Uzávěrka je 28. září 2015 a vítězné skupiny budou oznámeny během
Evropského týdne uvědomění ADHD (19. - 25. října 2015).
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