VÝROČNÍ
ZPRÁVA

2019

Obsah
Informace o spolku						 2
Hlavní cíle spolku						 3
Činnost „pacientského hnutí“ O nás s námi v roce 2019		

4

Hospodaření v roce 2019					

11

Výhledy do budoucna						11
Poděkování							12

-1-

Informace o spolku
Název spolku:			
O nás s námi, z. s.
V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 26446.
Identifikační číslo: 		

087 86 054

Právní forma:			

zapsaný spolek

Sídlo spolku: 			
Křenová 209/63
				602 00 Brno
Číslo transparentního účtu:

2201751977/2010

Telefon:			

+420 735 522 234

E-mail:				info@onassnami.cz
Facebook:			 www.facebook.com/ONasSNami
				www.facebook.com/groups/ONasSNami
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Hlavní cíle spolku
Spolek O nás s námi, z. s. má za sebou jen prvních pár dní své existence, avšak
„pacientské hnutí” O nás s námi působí již od podzimu roku 2018. Projděme si tedy
veškeré důležité události a aktivity, které se neformálnímu uskupení O nás s námi
v roce 2019 podařilo uskutečnit.
Neformální uskupení a následně i zapsaný spolek O nás s námi se aktivně zapojoval
a nadále bude zapojovat do Reformy psychiatrické péče, a to i díky cílům, které
si předsevzal:
1. Edukační činnost v oblasti duševního zdraví.
2. Účast v diskuzích k důležitým oblastem reformy psychiatrické péče a vývoje
nových služeb v oblasti péče o duševní zdraví, připomínkování oficiálních
materiálů týkajících se psychiatrické péče.
3. Aktivní účast na kampaních cílících na snížení společenské stigmatizace lidí
s duševním onemocněním.
4. Organizování kampaní v oblasti duševního zdraví.
5. Tvorba vlastních materiálů za účelem odstraňování společenské stigmatizace
a dosahování sociálního začlenění lidí s duševním onemocněním.
6. V rámci svépomocné skupiny snižovat sebestigmatizaci členů spolku.
7. Obhajoba práv lidí s duševním onemocněním.
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Činnost „pacientského hnutí”
O nás s námi v roce 2019
12. února – 6. Setkání uživatelů psychiatrické péče za JMK
Na 6. Setkání uživatelů za JMK dorazili i zástupci Národního ústavu duševního zdraví
a spolku DIALOGOS z Prahy, aby nám pomohli s přípravou a plánováním semináře
„O nás s Vámi”. Kromě přípravy na seminář jsme dále probírali systémové nedostatky
v psychiatrické péči zdravotních a sociálních služeb.
1. dubna – seminář „O nás s Vámi”
Za podpory KÚ Jihomoravského kraje jsme zorganizovali a uskutečnili seminář
„O nás s Vámi” určený pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. Na semináři
přednášelo svoje zkušenosti s péčí zdravotních a sociálních služeb 5 lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a jeden rodinný příslušník. Semináře se celkem
zúčastnilo 73 lidí.

11. dubna – seminář „Aktuální stav
transformace péče o duševní zdraví”
Přijali jsme pozvání od ředitelky
Prahu jižní Morava a přednášeli na semináři „Aktuální stav péče o duševní
zdraví” o cílech a dosavadních úspěších
naší práce.
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22. května – 7. Setkání uživatelů psychiatrické péče za JMK
O 7. Setkání uživatelů jsme informovali i pacienty v PN Brno, FN Brno, VN Brno
a všech sociálních službách v Brně. Sešli jsme se v nebývalém počtu 18 lidí.
Po krátkém shrnutí informací ze semináře „O nás s Vámi” jsme se většinu času bavili o problémech dostupnosti péče v okresech a na vesnicích.
Výstup, který jsme ze Setkání získali, byl posloužit k přípravě dalšího semináře.

29. května – workshop Richarda
Weingartena „Jak zakládat a vést svépomocné skupiny: Role peer podpory
v zotavování z duševního onemocnění.“
+ přednáška na téma „Význam peerů
a svépomocných aktivit v systému péče
zaměřeném na zotavení z duševního
onemocnění: zkušenosti z USA, Brazílie
a Nizozemí“
Abychom si rozšířili obzory a nasáli
inspirace z cizích zemí, zúčastnili jsme
se v roce 2019 několika seminářů a přednášek. Prvním takovým byl
workshop s následnou přednáškou
od Richarda Weingartena, který docestoval až ze Spojených států. Workshop
i přednášky byly zaměřené především
na důležitost a předání zkušeností
s rozvojem svépomocných skupin
a komunitní a svépomocné péče o duševně nemocné.

7. června – 2. Setkání s lidmi s psychosociálním postižením v kanceláři VOP
Aktivně jsme se zapojili do setkání s pracovníky kanceláře Veřejného ochránce práv,
kde jsme diskutovali nad problémy s dodržováním práv lidí v psychiatrických zařízeních.

3. července – 8. Setkání uživatelů psychiatrické péče za JMK
Tématem 8. Setkání uživatelů bylo především dodržování lidských práv při hospitalizaci, nedostupnost odborníků, kteří se zabývají ADHD u dospělých lidí a informování
o pozici „Manažera kvality péče” v rámci projektu Deinstitucionalizace. Opět se nám
podařilo překonat účast z minulého Setkání uživatelů, tentokrát se nás sešlo 29.
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21. srpna – zakládáme facebookovou stránku O nás s námi a rubriku „Pacientův deník”
Chtěli jsme rozšířit povědomí o naší činnosti, a tak jsme založili facebookovou stránku
O nás s námi, kam přispíváme nejen informacemi o naší činnosti a námi plánovaných
akcích. Rozhodli jsme se, že budeme anonymně sdílet zkušenosti lidí s duševním onemocněním s různými nástrahami života s nemocí a vytvořili jsme rubriku „Pacientův
deník”, do které nám přispívají lidé svými zkušenostmi a postřehy ze života duševně
nemocných.
5. září – „Ať žijou mikrouti…” Radkin Honzák
Začátkem školního roku jsme se vydali na přednášku doktora Radkina Honzáka
„Ať žijou mikrouti” o střevním mikrobiomu, jemuž se také říká „střevní mozek”.
V posledních letech se hodně výzkumů zabývá tímto „hybatelem”, který se podílí
na našem metabolismu, imunitě a řídících procesech v organismu. Bylo velice zajímavé se dozvědět, jaký vliv mají „mikrouti” na náš metabolismus, imunitu, ale také jak
mění pohled na léčbu cukrovky, depresí i mnoho dalších nemocí.
10. září – 9. Setkání uživatelů psychiatrické péče za JMK
I na 9. Setkání uživatelů jsme překonali dosavadní rekord v účasti, dorazilo nás rovných 30. Věnovali jsme se připomínkování Dotazníku kvality péče v psychiatrických
nemocnicích, který jsme spolu s manažerkami kvality péče vytvořili. Druhou část
Setkání uživatelů jsme věnovali brainstormingu a získávání podkladů na prosincový
seminář o potřebách lidí během hospitalizace v psychiatrických zařízeních.
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23. září – Setkání se zástupci ostatních spolků v Praze
Vycestovali jsme až do Prahy, abychom si předali zkušenosti a informace s ostatními
zástupci spolků, které se zabývají svépomocnou podporou lidí s duševním onemocněním. Cílem našeho výjezdu je podpora vzniku celorepublikové unie, která by zastřešovala a pomáhala rozvíjet další pacientská hnutí a spolky.

29. září – 3. Setkání s lidmi s psychosociálním postižením v kanceláři VOP
Opět jsme se dostavili do kanceláře Veřejného ochránce práv, abychom diskutovali
nad problematikou práv lidí s duševním onemocněním nejen během hospitalizace.
8. října – seminář „Aktuální stav transformace péče o duševní zdraví”
Opět jsme přijali pozvání od ředitelky Prahu jižní Morava a přednášeli jsme
na semináři „Aktuální stav péče o duševní zdraví”. Tentokrát jsme shrnuli naši dosavadní činnost a informovali o novinkách a plánovaných akcích O nás s námi.
16. října – GASA meeting, Praha
Přijali jsme pozvání na GASA meeting, který pořádal Národní ústav duševního zdraví
v Anežském klášteře v Praze. Spoustu zajímavých informací a zkušeností nejen o stigmatu přednesli lektoři z mnoha koutů světa. Před samotným GASA meetingem jsme
se zúčastnili workshopu, kde jsme připomínkovali vzdělávací moduly projektu Destigmatizace.
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17. října – vernisáž prodejní výstavy Markéty Dohnalové ZA ZRCADLEM
Podařilo se nám uspořádat prodejní výstavu obrazů, básnických sbírek a knih
Markéty Dohnalové, která probíhala až do Vánoc v Galerii PRÁH. Na vernisáž, která proběhla v přátelské a pohodové atmosféře, dorazilo poměrně dost lidí a v Galerii PRÁH
nebylo téměř k hnutí.

23. října – seminář „Reforma péče o duševní zdraví pro SPOLaře”
Spolu s dalšími dvěma přednášejícími, psychiatryní a krajskou koordinátorkou
Deinstitucionalizace, jsme přednášeli pro studenty psychologie, kteří jsou aktivní
v Projektu SPOLU. Naše prezentace se týkala především zapojování lidí se zkušeností
do procesů Reformy péče o duševní zdraví.
1. listopadu – konference Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním
postižením
Zúčastnili jsme se konference Deset let s úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, která se konala v kanceláři Veřejného ochránce práv. Po konferenci
a následných panelových diskusích jsme odcházeli značně rozpačití a zklamaní,
jelikož lidi s duševním onemocněním čeká ještě nesmírně dlouhá cesta, aby si vydobyli všechna práva, kterých se již dnes dostává jinak zdravotně hendikepovaným.
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5. listopadu – 10. Setkání uživatelů psychiatrické péče za JMK
Účast na posledním Setkání uživatelů v roce 2019 byla o trochu nižší než na předešlých setkáních. Přesto se nás sešlo poměrně dost, celkem 23. Celou dobu jsme
se věnovali přípravám podkladů na seminář o potřebách lidí během hospitalizace
na psychiatrii, a také jsme vytvářeli různé návrhy řešení zjištěných problémů tak,
aby nejvíce vyhovovaly potřebám pacientů na hospitalizacích.
22. listopadu – seminář „Zapojení peer konzultantů do péče na akutních psychiatrických odděleních – zkušenosti a další rozvoj”
Další výlet za vzděláváním jsme absolvovali opět do Prahy. Na semináři „Zapojení
peer konzultantů do péče na akutních psychiatrických odděleních – zkušenosti a další
rozvoj”, které pořádalo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ), přednášeli
lektoři až z dalekého Norska. Pro naši plánovanou činnost to byly nesmírně cenné
zkušenosti a informace.
10. prosince – seminář „NEJSTE NA TO SAMI”
Druhý, námi pořádaný seminář, se uskutečnil 10. prosince a podíleli se na něm i lidé
ze Spolku KOLUMBUS. Během dvou hodin zazněly prezentace o potřebách pacientů
během hospitalizace, o pozici „Manažer kvality péče” v projektu Deinstitucionalizace
a prezentace o cílech reformy péče o duševní zdraví. Prezentace, kterou jsme
na seminář připravili, vznikla jako výstup ze všech Setkání uživatelů a podílelo
se na ní mnoho lidí, kteří přispěli svými názory, zkušenostmi a potřebami. Seminář
byl určen především lidem ze zdravotních zařízení, ale také lidem ze sociálních služeb.
Semináře se zúčastnilo celkem 51 osob.

-9-

21. prosince – výlet do předvánoční Vídně
Poslední námi pořádaná akce v roce 2019 byl společný výlet na nejstarší adventní
trhy v Evropě – do Vídně. I přes nepříznivé počasí se výlet vydařil a následně se nám
dostalo mnoho pozitivní zpětné vazby od lidí s duševním onemocněním, že by s námi
v budoucnu i oni rádi někam vyrazili. Jen mnohdy nemají potřebné finanční prostředky.
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Hospodaření v roce 2019
Část prostředků na činnost koordinátorů aktivit poskytlo Ministerstvo zdravotnictví
České republiky v rámci projektu PRÁH – DESTIGMATIZACE DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ
2019, č. 15/2019/PPNO/OKR. Náklady na aktivity a propagační materiály neformálního
pacientského hnutí O nás s námi v roce 2019 byly z vlastních financí jeho členů.
Během léta 2019 se nám podařilo pod záštitou pražského spolku DIALOGOS zažádat
o finance na rozvoj naší činnosti u Sociálně nadačního fondu, který nám schválil
finanční podporu ve výši 30 000 Kč. Za tyto peníze jsme nakoupili notebook, tiskárnu, fotoaparát, spoustu tonerů do tiskárny a několik kartonů papíru. Po obdržení této
finanční podpory se nám dařilo naši činnost zefektivnit a zprofesionalizovat.

Výhledy do budoucna
Od 8. ledna 2020 je O nás s námi zapsaný spolek. Budeme i nadále pracovat
na podporování lidí s duševním onemocněním a jejich začleňování do společnosti. Plánujeme založení svépomocné skupiny pro lidi s duševním onemocněním, dále
bychom rádi uspořádali několik výletů pro lidi s duševním onemocněním, kteří
by jinak nikam nevycestovali. Po nabytí potřebných zkušeností bychom chtěli uspořádat i edukační přednášky pro studenty středních škol.
Také máme v plánu se dále aktivně zapojovat do Reformy péče o duševní zdraví,
protože se chceme vyjadřovat k tomu, jaké způsoby léčby jsou pro nás důležité. Jaké
intervence od poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb bychom potřebovali,
co vnímáme jako efektivní a jaké prostředí pro poskytování podpory upřednostňujeme. Toto všechno je totiž k našemu zotavení a navracení lidí s duševním onemocněním
do běžného života zapotřebí.
Věříme, že každý člověk má právo vyjádřit svůj názor, svoje zkušenosti a potřeby.
My potřeby duševně nemocných vnímáme jako velice důležité a snažíme se je předkládat kompetentním osobám a na místa možné změny tak, aby se žádná rozhodnutí
nedělala o nás bez nás. Ale už jen „o nás s námi”.
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Poděkování
Děkujeme všem, kdo nás podporovali a pomohli nám na nelehké cestě k založení
a zapsání spolku.
Věříme, že naše práce je pro mnohé přínosem a budeme rádi, když nám i nadále
zachováte přízeň.
Těšíme se na spolupráci!

Tomáš Sedláček
předseda spolku
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