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Odborná informácia

Liga za duševné zdravie SR: Vykročme z hmly

Alexandra Fischerová

Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, hu-
manitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie ob-
čanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora
duševného zdravia. Vznikla v roku 2001, v súvislosti s príp-
ravou Roku duševného zdravia, kedy sa objavila potreba
vzniku silnej strešnej organizácie, ktorá bude nielen hlav-
ným organizátorom kampane Roku duševného zdravia, ale
bude aj po jej skončení pokračovať v činnosti najmä na poli
zlepšenia podmienok a života duševne chorých, ako aj v ob-
lasti prevencie duševných porúch.
Pri zakladaní Ligy za duševné zdravie spolupracovali prof.

PhDr. Ivan Štúr, PhD., MUDr. Peter Breier, MUDr. Darina
Sedláková, MPH, doc. MUDr. Pavel Černák, PhD., prof.
PhDr. Anton Heretik, PhD., doc. MUDr. Alojz Rakús, Ing.
Dagmar Kardošová, Mag. art. Martin Knut. Členmi ligy sú
výbory viacerých organizácií Slovenská psychiatrická spo-
ločnosť, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Združenie
pacientov Viktória, Celoslovenská asociácia pacientov a pa-
cientských organizácií pre duševné zdravie Premeny, Združe-
nie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora a ODOS.
V správnej a odbornej rade Ligy sú odborníci z ob-

lasti psychiatrie, psychológie a sociálnej práce: Černák Pa-
vel, doc. MUDr., PhD.; Heretik Anton, prof. PhDr., PhD.;
Gabura Ján, doc. PhDr., PhD.; Novotný Vladimír, prof.
MUDr., PhD.; Pálová Eva, MUDr., PhD.; Lajčiaková Zu-
zana, MUDr.

Naše ciele

Liga za duševné zdravie SR je nezisková organizácia, ktorá si
dala za svoj cieľ zmeniť pohľad spoločnosti na duševné zdravie
a ochorenia. Združuje takmer 30 organizácií, ktoré sa vo svo-
jej činnosti zaoberajú duševným zdravím alebo ochoreniami.
Ide o organizácie odborníkov, ľudí s duševnými poruchami,
ich príbuzných ako aj dobrovoľníkov, ktorí sa im snažia po-
máhať. Liga sa snaží vytvoriť spoločnú platformu, kde sa
jej členovia môžu vzájomne podporiť, posilniť a vystúpiť na
verejnosti s väčším dôrazom. Tlak na politikov, od miestnej
cez medzinárodnú úroveň až po ovplyvnenie ľudí, ktorí roz-
hodujú o organizácii zdravotníctva a prideľovanie financií na
najvyššej úrovni, je teda jedným z hlavných poslaní Ligy.
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Ďalším cieľom Ligy je zlepšenie informovanosti verejnosti
o duševnom zdraví a duševných chorobách a ich destigma-
tizácia. Najväčšie škody pre duševné zdravie robí práve ne-
informovanosť. Žiaľ napriek mnohým novým objavom a po-
znatkom, veľká väčšina ľudí nie je o nich informovaná a zotr-
váva v neodôvodnenom strachu z duševného ochorenia a ne-
vie, ako sa mu dá predchádzať. Osveta na všetkých úrov-
niach, pre všetky vekové kategórie a všetky vrstvy spoloč-
nosti je prostriedkom nielen na to, ako si zachovať duševné
zdravie, ako predchádzať duševným ochoreniam, ale aj ako
vyhľadať rýchlu a účinnú pomoc a zmierniť tak ich následky.
Tretím hlavným cieľom Ligy je priama pomoc tým, ktorí

už majú problémy so svojím duševným zdravím: iniciovanie
zlepšenia komplexnej siete starostlivosti, zlepšenie podmie-
nok liečby tak, aby sa vyrovnali v liečbe telesných ochorení
a neznižovali dôstojnosť chorých, pomoc pri modernizácií
psychiatrickým zariadení, pomoc pri rozširovaní siete sociál-
nych služieb, pomoc pri znovuzaradení do práce a spoloč-
nosti po prekonaní ochorenia, dodržiavanie ľudských práv.

Naše aktivity

Liga napĺňa svoje ciele prostredníctvom širokého spektra ak-
tivít, programov a kampaní. Viaceré z nich nesú symbol ne-
zábudky, ktorá nám má pripomínať, že duševné zdravie je
súčasťou zdravia.
Organizujeme verejné aktivity, na ktorých oboznamujeme

ľudí s problematikou duševného zdravia a duševných ocho-
rení, diskutujeme s verejnosťou na rôznych fórach ako sú fes-
tivaly, veľtrhy, výstavy. Aktívne spolupracujeme s médiami,
odborníci ktorí s nami spolupracujú, prinášajú informácie
prostredníctvom tlače alebo rozhovorov v televízií či roz-
hlase. Vydávame informačné letáky o duševných poruchách.
Liga sa podieľa na príprave viacerých seminárov, konfe-

rencií, návštev expertov Svetovej zdravotníckej organizácie
pri ich hodnotiacej návšteve Slovenska, pri príprave Národ-
ného programu duševného zdravia.
Prevádzkujeme anonymnú a bezplatnú Poradňu Nezá-

budka pre verejnosť, kde odborníci poskytujú konzultácie
a informácie tým, ktorí sa z rôznych dôvodov neodvážili
navštíviť priamo psychiatra či psychológa vo svojom sídle.
Do polovice roka 2006 sme prevádzkovali celoslovenskú ne-
pretržitú linku telefonickej krízovej intervencie Linku dôvery
Nezábudka. Činnosť linky bola plne hradená z prostriedkov
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sponzora. Po jeho strate sa Liga naďalej snaží nájsť zdroje
financovania linky.

Motivačné centrum Nezábudka ponúka programy na pod-
poru ľudí s duševnou poruchou, ich príbuzných ako aj vzde-
lávacie aktivity pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách.

Galéria Nezábudka podporuje tvorivých ľudí s duševnými
poruchami, predstavuje ich tvorbu verejnosti prostredníc-
tvom výstav a postupne zhromažďuje zbierku výtvarných
diel. Organizujeme bienále celoslovenskej výzvy Hľadá sa ta-
lent, ktorou chceme podporiť tvorivosť pacientov a prispieť
k rozvoju arteterapie. Každoročne usporadúvame týždňové
tvorivé sympózium pod vedením profesionálneho výtvarníka
a arteterapeuta.

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organi-
zujeme každú jeseň celoslovenskú informačnú kampaň Dni
duševného zdravia zameranú na zvýšenie informovanosti ve-
rejnosti o duševnom zdraví a duševných poruchách, zrovno-
právnenie telesného a duševného zdravia a jeho destigma-
tizáciu. Kampaň je spojená s verejnou zbierkou Dni Nezá-
budiek. Z výnosu zbierky podporujeme zlepšenie starostli-
vosti o ľudí s duševnou poruchou v regiónoch celého Slo-
venska. Súčasťou kampane sú informácie prostredníctvom
celoslovenských i regionálnych médií, diskusie s odborníkmi,
výstavy, informačné stánky, dni otvorených dverí, koncerty.
Minulým ročníkom kampane sme sa snažili zdôrazniť po-
trebu dobudovania komplexnej siete starostlivosti o ľudí
s duševnými poruchami. Z výnosu zbierky sme podporili
chránené dielne v Michalovciach a v Bratislave, vznik rehabi-
litačného strediska v Partizánskom a podporný program pre
príbuzných v Bratislave a Michalovciach ”Cesta pomoci”.
Aktuálny, už 6. ročník, kampane zacielime opäť na problém
fragmentovanej a neúplnej siete služieb.

Z našej spolupráce s dobrovoľníkmi - študentmi stredných
škôl pri organizovaní verejnej zbierky Dni nezábudiek vzi-
šiel aj vzdelávací projekt pre stredoškolákov Duševné zdra-
vie na stredných školách. Záujem prejavili samotní študenti
a ich pedagógovia. Projekt sme pilotne realizovali na brati-
slavských školách r. 2007. Základným cieľom projektu bolo
oboznámiť študentov stredných škôl diskusnou a interaktív-
nou formou o problematike duševného zdravia a duševných
chorôb. Ďalšími sledovanými cieľmi projektu je odstránenie
predsudkov, stereotypov a stigmy spojenej s pacientmi, du-
ševnými ochoreniami a ich liečbou. Interaktívne stretnutia
absolvovalo v pilotnej fáze 21 tried, čo predstavuje vyše 500
stredoškolských študentov. Pilotná fáza projektu bola zavŕ-
šená seminárom pre školských psychológov z bratislavského
kraja. Modulový program sa skladá z 3 stretnutí:

1. téma: Som normálny? O duševnom zdraví a duševnej
chorobe,

2. téma: Smútok a depresia, podstata oboch procesov
a rozdiely medzi nimi.

3. téma: Ako prežiť v rodine. O fungovaní v rodine,
konfliktoch a roliach, čo je vo vzťahoch normálne a čo
nie.

Autormi projektu sú mladý psychológovia a psychiatri:
Mgr. Lenka Práznovská, Mgr. Anton Heretik, PhD., MUDr.
Dušan Alakša.
Skúsenosti s pilotnou fázou projektu, ako i odozva u pe-

dagógov a študentov nás podnietili k hľadaniu možností ako
rozšíriť projekt do ďalších regiónov Slovenska. Vďake pod-
pore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa projekt do-
stáva v r.2009 na ďalšie stredné školy prostredníctvom vy-
školenia psychológov z Centier pedagogicko-psychologických
služieb a prevencie, školských psychológov a pedagógov.
V rámci siedmych trojdňových školení získame pre projekt
140 multiplikátorov zo všetkých regiónov Slovenska.
V rámci projektu Posilnenie ľudských zdrojov vzdeláva-

ním, ktorý bol podporený Európskeho sociálneho fondu sa
v roku 2009 sústredí Liga aj na vzdelávanie lídrov pacient-
ských združení. Od mája toho roku absolvuje 50 členov zdru-
žení sériu viacdňových školení na témy: manažment orga-
nizácie, manažment dobrovoľníkov, komunikačné zručnosti,
pacientská advokácia, základy sociálnej práce a poraden-
stva. Program si kladie za cieľ zefektívniť činnosť organizácií
a zvýšiť tak ich vplyv na zlepšenie situácie v oblasti dušev-
ného zdravia v regiónoch, zvýšiť ich výkonnosť pri presadzo-
vaní svojich práv a ovplyvňovaní regionálnych a národných
politík.
Liga sa snaží tiež vytvoriť priestor pre spoločenské uzna-

nie tým, ktorý prispievajú k zlepšeniu situácie na poli dušev-
ného zdravia. Preto na svojom každoročnom výročnom kon-
certe udeľuje Ceny Ligy za duševné zdravie pre jednotlivcov,
združenia a média. Cena za rok 2008 bola udelená MUDr.
Jozefovi Haštovi, primárovi psychiatrickej kliniky Fakultnej
nemocnice v Trenčíne - za jeho vytrvalú snahu o komplex-
nosť liečby psychických porúch, za priekopníctvo v oblasti
psychoterapie a zavádzania denných psychiatrických staci-
onárov na Slovensku, za jeho iniciatívu v oblasti vzdelávania
a významné edičné prínosy. Za neúnavnú propagáciu myš-
lienok LDZ SR nielen v rámci trenčianskeho regiónu ale aj
v rámci celého Slovenska s výrazným osobným nasadením.
Cena pre médiá bola udelená Slovenskému rozhlasu za syste-
matickú prezentáciu tém duševného zdravia medzi odbornou
aj laickou verejnosťou a za dlhoročné korektné spracovávanie
týchto náročných tém.
Ocenenia sú symbolickým poďakovaním aj všetkým od-

borníkom a podporovateľom duševného zdravia za podporu
cieľov Ligy a za pomoc pri ich napĺňaní prostredníctvom na-
šich aktivít. Veríme, že spoločne prispievame, aby sa hmla
nevedomosti, nezáujmu a stigmy postupne rozplývala.


