
Údaje platné ke dni: 12. prosince 2017 06:14 1/2

Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka L 68962

Datum vzniku a zápisu: 19. září 2017
Spisová značka: L 68962 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví z.s.
Sídlo: Bulharská 924/26, Vršovice, 101 00 Praha 10
Identifikační číslo: 063 68 719
Právní forma: Spolek
Účel:

1. Účelem Platformy je ochrana společného zájmu členů spolku dosáhnout 
zlepšení úrovně péče o duševní zdraví člověka a podpora, monitorování a 
připomínkování procesu transformace psychiatrické péče probíhající v České 
republice s cílem přispět k tomu,  aby transformací bylo v maximální možné míře 
dosaženo  souladu poskytované psychiatrické péče s principy péče 
vyjmenovanými v ustanovující Deklaraci Platformy (viz. odst. 2).

2. Principy péče o osoby s duševním onemocněním
Systém péče o osoby s duševním onemocněním (všech diagnostických skupin a 
věkových kategorií) musí plně vycházet ze zásad a principů Úmluvy OSN o 
právech lidí se zdravotním postižením. Hlavními principy, na nichž musí být péče 
založena, jsou:

-Respekt k lidským právům, zvláště pak lidské důstojnosti za všech okolností.
-Podpora a zajištění osobní nezávislosti.
-Omezování osobní svobody jen v krajních případech, za legislativně jasně 
stanovených a kontrolovaných podmínek.
-Maximální respekt k pohledu klientů/pacientů a vytváření podmínek pro jejich 
rovnoprávné zapojení do všech rozhodovacích procesů týkajících se konkrétní 
péče o ně či systému péče jako celku.
-Zajišťování plného a účinného zapojení a začlenění do společnosti.
-Možnost zvolit si na rovnoprávném základě s ostatními místo pobytu, kde a s 
kým žít. Lidé s duševním onemocněním nesmí být nuceni k životu ve specifickém 
prostředí (např. lůžka následné péče PN).
-Zajišťovat služby v nestigmatizujícím prostředí.
-Poskytovat služby v domácím prostředí.
-Zajišťovat rezidenční služby a další podpůrné komunitní služby, které zabraňují 
segregaci a izolaci a jsou nezbytné pro nezávislý způsob života a začlenění do 
společnosti.
-Umožňovat využívání běžných služeb a zařízení určených široké veřejnosti.

Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

Statutární orgán - výbor:
členka výboru:

  JANA POLJAKOVÁ, dat. nar. 24. května 1954
Bulharská 924/26, Vršovice, 101 00 Praha 10
Den vzniku členství: 19. září 2017

předseda výboru:
  PAVEL NOVÁK, dat. nar. 15. června 1964

Husova 218/23, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
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Den vzniku funkce: 19. září 2017
Den vzniku členství: 19. září 2017

člen výboru:
  MILAN JÍŠA, dat. nar. 14. března 1958

Pod Rapidem 2467/24, Vinohrady, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 19. září 2017

Počet členů: od 3 do 5
Způsob jednání: Spolek zastupují navenek vždy dva členové výboru společně.
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