Účast na konferenci v Bruselu v rámci projektu NF-CZ11-OV-2-024-2015
NF-CZ11-BFB-1-047-01-2015

Cílem projektu bylo zajištění účasti dvou klíčových pracovnic oddělení dětské psychiatrie a
dětského centra konferenci na konferenci „ Improving Young People´s Mental Health in
Europe: Transforming Lives, Strengthening Prevention“, která se konala 23. června 2015
v Bruselu, a na kterou jsme byli jako zástupci konečných příjemců grantů v Programu CZ11 –
,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví‘‘ pozváni. Způsobilé výdaje byly hrazeny dle pravidel
Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření ,,B‘‘.
Na konferenci byly prezentovány příspěvky z různých, často severních zemí EU, které
poskytly přehled základních trendů, které prosazuje EU v oblasti primární a sekundární
prevence v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících. Většinu přednášejících tvořili
koordinátoři neziskových organizací, podílejících se hlavně na primárních preventivních
opatřeních a krizových intervencích u adolescentů, projevujících určité potíže v oblasti
duševního zdraví. V tomto kontextu lze podotknout, že způsob, jakým prezentované
organizace pracují, se zásadně neliší od práci podobných organizaci v ČR, nicméně některé
jejich prezentované či diskutované projekty by byly pro implementaci v ČR přínosem.
Konference byla rozdělena do čtyř bloků: I. Mental Health for Young People at EU level:
Current State of Affairs and Future Challenges, II. Exploring Prevention and Early
Intervention Measures: The Role of Family and Schools, III. Promoting Mental Well‐Being
through a Milti Sectoral Intervention, IV. The Role of Technology and Social Media: Potential
Risks and Solutions. V rámci každého bloku byly prezentovány odborné příspěvky, na které
navazovala diskuse, která dovolila všem účastníkům diskutovat o vhodných formách
preventivních opatření, a posílení duševního vývoje mladistvých. Během konference byly
rovněž prezentované nové metody podpory duševně nemocných mladých lidi, jejichž těžiště
je v užití moderních počítačových aplikací a technologií. Jak zdůraznil jeden z referujících z
Dánska cílem preventivních opatření je vyhnout se psychiatrické a psychologické péči.
Ačkoliv autoři často používali formulaci „obava ze stigmatizace“, přiznali, že se týká nejen
zdravotnických zařízení, ale i intervencí v uvedených neziskových organizacích. Společně bylo
nicméně konstatováno, že se v EU zmírňuje pocit stigmatizace odbornou péčí jak u pacientů,
tak i jejích rodičů. Stejný trend je pozorován i v České republice.
Podstatnou součástí konference byly i neformální diskuse jednotlivých účastníků v průběhu
přestávek, oběda i závěrečné recepce, které výrazně podnítilo pracovní prostředí a přátelská
atmosféra celé akce. Byla tak možnost navázat kontakty nejenom s norskými odborníky, ale
i s odborníky z dalších států, rámcově s nimi probrat realizované projekty a zjistit možnost
budoucí spolupráce a výměny zkušeností.
Kontakt:
PhDr. Markéta Hrdličková, PhD. , marketa.hrdlickova@ftn.cz
PhDr. Zofie Toužimská, zofia.touzimska@ftn.cz
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