Obudźmy Nadzieję i Szukajmy Rozwiązań
Nowi Eksperci, Nowe Podejścia, Nowe Doświadczenia
Konferencja o Zdrowiu Psychicznym
Warszawa, 17 – 18 marca 2015 roku

Wtorek 17 marca 2015 r.
10,00 – 10,15 Powitanie uczestników, omówienie planu dnia, przedstawienie myśli przewodniej
konferencji (Nowi Eksperci, Nowe Podejścia, Nowe Doświadczenia) oraz
przedstawienie honorowego gościa konferencji  Dziennikarz
10,15 – 10,45 Wykład: 
Stan Zdrowia Psychicznego Na Świecie, w Europie i w Polsce
10,45 – 12,15 Wykład: 
Rola Nowych Ekspertów w Transformacji Systemu Zdrowia
Psychicznego 
w USA  Dr. Daniel Fisher
12,15 – 12,45 Przerwa na kawę
12,45 – 13,45 Panel Dyskusyjny: 
Jak wykorzystać doświadczenia z USA aby wyzdrowienie
było możliwe 
– debata perspektywy polskiego systemu zdrowia i polityki społecznej  (udział
profesjonalistów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Polityki Społecznej,
uznanych autorytetów, np. prof. J. Wciórki, prof. B. de Barbaro, Dr. A. Cechnickiego, Dr. H.
Kaszyńskiego i innych)
13,45 – 14,45 Obiad
14,45 – 16,15Wykład: 
Dialog jako proces wspierający zdrowienie. Perspektywa
interpersonalna, małych grup i organizacji
(wykład nr. 2 – Dr. Daniel Fisher
16,15 – 16,45
Wywiad: 
Co jest potrzebne żeby wyzdrowienie było możliwe?
Aktywna rola
osób doświadczonych
16,45 – 17,15
Przerwa na kawę
17,15 – 17,45
Wywiad:
Czy wyzdrowienie jest możliwe  rola sieci oparcia społecznego,
perspektywa rodzin
17,45 18,00
Krótkie podsumowanie i omówienie planu dnia na środę

19,00
Wspólna kolacja

Środa 18 marca 2015 rok
9,00 – 10,30Wykład:
Budowanie zdrowego społeczeństwa– Dr. Daniel Fischer,
10,30  10,45Wprowadzenie  Grupy Dyskusyjne
10,45 – 11,15Przerwa na kawę
11,15 – 13,00
Jak uczynić wyzdrowienie możliwym 
 Grupy Dyskusyjne
1 Grupa Doświadczonych z zespołem reflektującym 2 profesjonalistów
i 2 przedstawicieli rodzin,
2 Grupa Rodzin z zespołem reflektującym 2 doświadczonych
i 2 profesjonalistów,
3 Grupa Profesjonalistów z zespołem reflektującym 2 doświadczonych
i 2 przedstawicieli rodzin,
13,00 – 14,00
Obiad
14,00 – 15,30
Jak uczynić wyzdrowienie możliwym –

podsumowanie pracy Grup
Dyskusyjnych – panel dyskusyjny
1 Grupa  Głos Doświadczonych i komentarz zespołu reflektującego,
2 Grupa  Głos Rodzin i komentarz zespołu reflektującego,
3 Grupa  Głos Profesjonalistów i komentarz zespołu reflektującego,
15,30 – 16,30
Podsumowanie konferencji Daniel Fisher

Ps.
Szanowni Państwo,
Myślą przewodnią konferencji jest pokazanie, że nie narzekamy tylko szukamy rozwiązań.
W myśl Sympozjum ONZ 
“Zapomniani Europejczycy”
z 1617 października 2014 zapraszamy
do dyskusji “Nowych Ekspertów” w dziedzinie zdrowia psychicznego  doświadczonych i ich sieć
oparcia.
Powitanie gości w imieniu organizatorów, przekazanie myśli przewodniej, zapoznanie z planem
dnia i zaproszenie pierwszego prezentującego  Dziennikarz.
Zadaniem pierwszego wykładu jest uzasadnienie potrzeby konferencji. To znaczy przedstawienie
narastającego problemu chorób psychicznych, nieskuteczność systemów leczenia i potrzebę
poszukiwania rozwiązań. Byłoby super gdyby do tej roli pozyskać Panią Beatę Małecką  Liberę.
Inspiracją do debaty profesjonalistów będzie wykład Daniela Fischera o roli doświadczonych w
procesie transformacji systemu leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi w USA. Moduł
rozważań profesjonalistów pomyśleliśmy w formie debaty.

Przed dyskusją z ‘Nowymi Ekspertami będzie wykład Daniela Fishera o komunikacji dialogowej 
która wyraźnie wspiera proces zdrowienia. Dr .Fischer będzie rozważał rolę komunikacji w trzech
perspektywach. Relacje między dwojgiem ludzi, w małych grupach i na poziomie organizacji.
Udział nowych ekspertów jest pomyślany w formie wywiadu aby zbytnio ich nie stresować
jednocześnie aby uzyskać wiedzę i niezbędne emocje.
W drugim dniu rozpocznie Daniel Fisher wykładem o tym jak budować i jak zdrowo funkcjonować
w społeczeństwie. Po tym nastąpi praca w Grupach Dyskusyjnych. Będą one podzielone na
grupę Doświadczonych, RodzinSieci, i Profesjonalistów. Kazdej grupie będzie towarzyszyć
zespół reflektujący złożony z przedstawicieli pozostałych grup. Nie będą oni uczestniczyć
bezposrednio w dyskusji lecz dzielić się swoimi spostrzeżeniami.
Następnie będzie sesja podsumowująca pracę grup dyskusyjnych i mamy nadzieję powstaną
ważne wnioski dla nas wszystkich. Mamy nadzieję że będzie to kolejna konferencja która
skończy się wnioskami które ponownie ujrzą światło dzienne.
Mamy nadzieję że ten plan zaakceptuje dr Daniel Fisher. Będziemy to wiedzieć dzisiaj mamy z
nim video rozmowę o godz. 16.
Pozdrawiamy Was serdecznie i prosimy o sugestię co do osób które powinniśmy zaprosić.
Beata, Kasia i Mariusz

