Ledovec, z.s.
vás srdečně zve na

1. českou mezinárodní konferenci o recovery
která se uskuteční v úterý 23. února 2016 v Plzni.
Konference se koná pod záštitou Ing. Mileny Stárkové, radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví,
Mgr. Zdeňka Honze, radního Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí a Doc. Jiřího Berana, přednosty
psychiatrické kliniky FN Plzeň, a proběhne 23. února 2016 od 9:30 do 17:30 v Plzni v prostorách zrekonstruované
Moving Station (Most Ivana Magora Jirouse 1).
Recovery – zotavení z duševního onemocnění - je přístup, kterému se v systémech podpory duševního zdraví
ve světě věnuje větší a větší pozornost. Cílem konference je podpořit diskusi o recovery v ČR. Na konferenci jsou
srdečně zváni jak lidé, kteří mají s duševním onemocněním vlastní zkušenost, tak jejich blízcí, podporovatelé,
poskytovatelé zdravotní péče i sociálních služeb i zástupci státní správy a samosprávy.
V dopoledním bloku přednesou své příspěvky:
 Mark Ragins, hlavní psychiatr centra MHA Village v Los Angeles, USA
(http://mhavillage.squarespace.com/writings/)
 Zsolt Bugarszki, ředitel CARe Europe (http://thecareeurope.com/?c=advisors&l=en&t=zsoltbugarszki&id=198)
 Martin Hollý, předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP a ředitel PN Bohnice.
Tlumočení bude zajištěno.
Odpolední workshopy budou věnovány recovery v různých kontextech. Témata připravovaných workshopů jsou
například:
 Je možné naučit recovery?
 Recovery a peer-konzultantství
 Recovery - zkušenosti multidisciplinárního terénního týmu
 Sociální cirkus jako podpora recovery?
 Recovery v muzikoterapii
 Empowerment jako podstatná složka recovery
Většina workshopů bude vedena dvojjazyčně nebo bude tlumočena, některé workshopy proběhnou pouze v jednom
jazyce (angličtina, čeština). Přesný program bude zveřejněn v dostatečném předstihu.
Během konference budou pro účastníky zajištěno občerstvení a v polední přestávce oběd.
K účasti na konferenci je třeba se registrovat mailem na recovery@ledovec.cz (uveďte prosím jméno, příjmení, pro
certifikát také případné tituly a datum narození, dále uveďte plátce konferenčního poplatku – buď to budete vy sami
nebo organizaci, která vás vysílá – to je kvůli dokladu, a konečně zdali máte zájem o sluchátka s tlumočením
z angličtiny a jestli chcete oběd masitý nebo vegetariánský).
Konferenční příspěvek pro včasnou registraci ve výši 200 Kč (popř. 8EUR), je možné zaplatit do konce roku 2015
převodem na účet 35-1709490267/0100 (do poznámky napište prosím své jméno nebo jiný identifikátor, který nám
oznámíte v registračním mailu).
Registrace „last minute“, která proběhne v lednu a únoru 2016 odpovídá konferenčnímu příspěvku ve výši je 250 Kč
(10 EUR). Je možné jej hradit převodem a také hotově na místě. Doklad o zaplacení Vám předáme na konferenci.
Podrobnosti a aktuality ke konferenci najdete na www.ledovec.cz/recovery.
Jménem organizátorů vás srdečně zve

Martin Fojtíček, ředitel Ledovce

