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Vás srdečně zvou na seminář s diskusí na téma

Trendy v péči o duševně nemocné
Komunitní péče
s cílem sdílet odborné informace a informovat o zkušenostech z praxe.
Seminář je určen pro lékaře, studenty a zástupce nestátních
neziskových organizací se zaměřením na péči o duševně nemocné.

Dne 16. května 2013 od 9.00 do 12.00 hod.
v privátním klubu Kina MAT, Karlovo náměstí 19, Praha 2
Své poznatky a zkušenosti budou prezentovat
MUDr. Martin Hollý - ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice
MUDr. Martin Černý - Denní stacionář Karlov, Praha. Absolvent Salzburského lékařského
semináře Psychiatry, administrovaného Výborem dobré vůle – Nadací
Olgy Havlové ve spolupráci s The American Austrian Foundation
Pavel Novák - ředitel Fokusu Praha, nestátní neziskové organizace se zaměřením na
komplexní komunitní péči o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním
v neústavních podmínkách
Vstup zdarma (i s občerstvením) po přihlášení na kocnarova@vdv.cz nebo na bezplatné lince 800 111 010
MUDr. Martin Hollý
ukončil lékařskou faktultu v Martině na Slovensku v roce 1994. Po jejím ukončení se specializoval
na psychiatrii, sexuologii a psychoterapii. Svojí profesní dráhu začal na psychaitrickém oddělení
v Trenčíně. V roce 1996 začal pracovat na sexuologii v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze.
Pro tuto organizaci pracuje do současnosti. Posledních 5 let v roli ředitele. Od roku 2010 je předsedou
správní rady Nadace Bona, která svým projektem Psychosociální siť pomáhá reintegraci duševně
nemocných do přirozeného prostředí. Od roku 2012 je členem Pracovní skupiny Ministerstva
Zdravotnictví pro přípravu strategie reformy péče o duševně nemocné - www.reformapsychiatrie.cz

MUDr. Martin Černý
vystudoval lékařskou fakultu UK v Plzni. V letech 2000 - 2006 pracoval jako psychiatr v Psychiatrické
léčebně Bohnice, od roku 2006 až do současnosti pracuje na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN v Praze
jako vedoucí lékař Denního stacionáře pro dospělé. Absolvoval certifikovaný psychoterapeutický
výcvik v Gestalt terapii (2002 - 2007) a psychoterapeutický výcvik Integrace procesové práce v systemických strukturách (2006 - 2009). Jako investigator se zapojil do projektů EUNOMIA a DEMoBinc.

Pavel Novák
Původem sociální pracovník, jeden ze zakládajících členů Fokusu (od roku 1990), od té doby se
aktivně podílel na rozvoji komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním v ČR, na tvorbě
standardů kvality sociálních služeb, připomínkování v oblasti sociální politiky, sociálního začleňování,
kvality, financování a transformace sociálních služeb, účastní se různých komisí a pracovních skupin
při MPSV, MZ, ad., inspektor kvality sociálních služeb, školitel a konzultant ve výše zmíněných oblastech. V současné době předseda Fokus ČR a SKOK o.s., člen Executive Commitee Social Firms Europe.
Od roku 2012 je členem Pracovní skupiny Ministerstva Zdravotnictví pro přípravu strategie reformy
péče o duševně nemocné - www.reformapsychiatrie.cz

