NGO OPEN THE DOOR, OPEN YOUR HEART
n
n

ODOS is an umbrella organization which focus on fighting against
stigma a discrimination of mental - illness people and carers.
ODOS was establish in the 2001 year and is compound (built) by 16
local organization (630 registered members)

Activity of NGO ODOS:
n

realiize educational projects for members of patient´s and carer´s
organization - EU projects (2009 - 2011), EPF project (2015 - 2017)

n

support defence of human rights - Patient Advocacy project (2009-2011)

n

organize campaign – discussions with public about prevention of
Depression and suicide in different town

n

edit the printed magazine Druhý Breh twice a year and distribute it
contriwide

n

organize well – beeing stay for members of ODOS from local patient´s and
cerer´s organizations in Slovak Republic

n

arrange exhibition of art (pictures and poems ocreate by mental- ill person)

Challenges for ODOS with conection to mental health
and well being
n

Cotribute to build the comunity care in Slovak Republic (Day centers,
sheltered flats, sheltered work places)

n

Support the Reform of psychiatric care in Slovak Republic

n

Organize campaign – discussions with public about prevention of mental
disorders

n

Support NGO of mentaly-ill people to speak with local authority about their
needs and problems (municipal level)

n

Help to prevent social exclusion of mentall-ill person at home by supporting
activity of local self-help groups

n

Provide continuity of edition of magazine for mentally-ill people and their
family members

Well being aktivity of ODOS in Juli 2017

Aktuálne problémy strešných organizácií:
n
n
n
n
n
n

Podpora od štátnych inštitúcií na zabezpečenie trvalej
udržateľnosti fungovania LDZ a ODOS
50% prepad získaných finančných prostriedkov z asignácie 2%
a celoslovenskej zbierky
Pokles podpory farmaceutických firiem
V dotačných schémach nie je možné dať do nákladov osobné
výdavky ( mzdy zamestnanca na TPP )
Téma duševných porúch je pre médiá ťažká a neatraktívna
Problém získať donorov pre problematiku duševného zdravia

KTO SME
n

n

Občianske združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS) je
organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na boj proti
stigme a diskriminácii ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných.
Združenie vzniklo v roku 2001, máme organizácie v 12 mestách v
regiónoch Slovenska, spolu 600 registrovaných členov.

Aktivity ODOS
Ø

Prevádzkujeme rehabilitačné strediská, podporované bývanie
(prostredníctvom našich členských organizácií príbuzných)

Ø

Vzdelávame pacientov a príbuzných (EU 2009-2011, EPF
2015-2017

Ø

Podporujeme obhajobu práv pacientov - Pacientska advokácia

Ø

Organizujeme stretnutia členov združení - Rekondičné pobyty

Ø

Prispievame k prevencii sociálnej izolácie pacientov v
rodinách (podporujeme programy svojpomocných skupín v
regiónoch)

Ø

Prezentujeme tvorbu ľudí s duševnou poruchou - výstavy
výtvarnej a literárnej tvorby

VÝZVY PRE ODOS DO BUDÚCNOSTI

n
n
n

n
n

Prispievať k budovaniu komunitných služieb (rehabilitačné
strediská, podporované bývanie)
Podporovať prípravu Reformy psychiatrickej starostlivosti v SR
Napomáhať prevencii sociálneho vylúčenia ľudí s duševnou
poruchou v rodinách – podporou aktivít lokálnych
svojpomocných skupín
Pomáhať presadzovať potreby duševne chorých a ich rodín na
regionálnej úrovni
Zabezpečiť kontinuitu vydávania a distribúcie časopisu Druhý
Breh – Fórum pre duševné zdravie

Ďakujem za pozornosť

