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Pomáháme lidem 
s duševním onemocněním 

chytit balanc 

   Foto / Adam Pomahač / Tygroo - Kolonní hrátky 2017 



Má mysl a já

V mé hlavě zemětřesení se chystá
až nastane, tak bude to jak mořská hladina

co marně hledá klidného místa
jak vrtkavá v tělocvičně kladina

na níž noha vůbec není si  j istá

Pak horká láva se mozkem prožene
strhá vše na co spoléhám

zaplaví louky zelené
umlčí ,  co j indy s radostí  slýchávám

Vzduchem létají  ohnivé kameny
zabíjejí  ptáky v oblacích

v mysli  cít ím nejrůznější proměny
srdce mé tiše stojí  v rozpacích

#prolomitstigma 

||www.greendoors.cz

P. K. (bývalý klient Green Doors) 



NOVINKY 
Z GREEN DOORS 

Společně s Vnitroblockem
jsme se snažili vyvrátit mýty
kolem duševních nemocí.
Autorem kampaně s názvem
#prolomitstigma  je Jules
Muijsers (student Prague
College). Uspořádali jsme
výstavu, na které se podíleli
také Ateliér radostné tvorby  
a Čistá duše. Nezůstali jsme
pouze u výtvarného umění  
a příběhů, ale nabídli jsme
veřejnosti také interaktivní
besedu a workshop Nevypusť
duši. Fotografie ZDE 

Tým začleňování na trh práce
vzal naše klienty na piknik do
parku. Další podobná setkání
už se připravují!   

Máme nový kávovar, a tak
budete  mít šanci ochutnat
Smysluplnou kávu také na
akcích. 

Získali jsme grant ČSOB na
zvyšování finanční
gramotnosti. Vznikne 6
krátkých videí a několik
workshopů. 

Kavárna Do Větru podpořila
kampaň Udělej krok 
a uspořádala benefiční
bazárek pro Green Doors.
Podařilo se získat částku
6479 Kč. 

Dostali jsme se  do finále prvního
ročníku soutěže Sleduj dopad! za
nejlepší výroční zprávu
zachycující společenský dopad
neziskové organizace či
sociálního podniku. Na druhém 
a třetím místě jsme se umístili
společně s organizací Člověk 
v tísni. Naší výroční zprávu si
můžete stáhnout ZDE. 

ZÍSKALI JSME 
2.  MÍSTO  
V SOUTĚŽI  
SLEDUJ DOPAD !  

Služby Začleňování na trh práce  
a Mlsnou kavku od května nově
vede Tonička Ch., která má ráda
dobrou kávu, jídlo, humor,
růžovou... a taky svého pejska. 

MÁME NOVOU
VEDOUCÍ SLUŽEB 

. 

||www.greendoors.cz

Více o soutěži ZDE 

Naše partnery jsme pozvali na 
již tradiční večeři, tento rok 
však poprvé do parku Na 
Pankráci, aby s námi oslavili 
20 let Café Na půl cesty. 
Fotografie ZDE 

http://www.greendoors.cz/wp-content/uploads/2016/01/vyrocka_GD_2016.pdf
http://ashoka-cee.org/czech/2017/07/19/sleduj-dopad-2017-vitez/
http://www.greendoors.cz/cs/galerie/vecere-pro-partnery/


ROLE PSYCHIATRA  
V SOCIÁLNÍ REHABILITACI

MUDr. Andrea Slováková  
(spolupracuje s týmem V. kolony) 

 
Sociální rehabilitaci klientů s duševním nemocněním 
můžeme definovat jako proces, během kterého u nich 
dojde k znovunabytí rolí ve společnosti, ve kterých 
fungovali před propuknutím onemocnění, k obnovení 
schopností a dovedností, kterými disponovali, 
případně osvojení si nových. Je to cesta 
k seberealizaci prostřednictvím hledání silných
stránek, kterými klient disponuje a pomáhající 
pracovník by měl fungovat jako facilitátor, tj. tento 
proces klientovi usnadňovat. Psychiatr je 
odborníkem, s kterým se klienti, zejména ti, kteří trpí 
chronickým duševním onemocně-ním, setkávají 
dlouhodobě, někdy po celý svůj život. Je často 
vnímán jako „ten, kdo předepisuje léky“, případně 
rozhoduje o hospitalizaci či pravidelně vyplňuje 
vyjádření k žádosti o invalidní důchod. K tomu, aby 
byla jeho interakce s klientem efektivní a prospěšná, 
je potřeba, aby pro něj bylo prioritou budování 
kvalitního terapeutického vztahu. Trendem v dnešní 
době je ústup od tradičního paternalistického pojetí 
(tj. „jako vzdělaný odborník nejlépe vím, co je pro 
klienta nejlepší a je potřeba, aby se tím řídil, 
dodržoval moje pokyny“) k otevřenější komunikaci 
založené na vzájemné důvěře, kde je klient v léčbě 
partnerem a jeho názor je podstatný. Tím získává
kompetenci spolurozhodovat sám o sobě a o svém 
zdraví, v čemž by měl být v rámci možností podpořen. 
S tím je spojeno téma stigmatizace klienta, ke které 
ze strany zdravotnických pracovníků často dochází. 
Je to dáno tím, že jsou ve své práci obvykle vedeni 
k tomu, aby se u klientů zaměřili na problémy 
související s onemocněním, jejich pojmenování 
a případné řešení (tj. hledání toho, „co všechno kvůli 
nemoci nejde“ nebo „je špatně“). Pokud se to děje 
systematicky a dlouhodobě, může to vést k ztrátě 
důvěry klienta ve vlastní schopnosti, rezignaci 
a ztrátě naděje, že jeho stav se může zlepšit. Je 
důležité na to pamatovat a snažit se ve své práci 
uplatňovat přístup zaměřený na silné stránky a přání 
klienta a naději naopak dodávat. Existuje mnoho 
různých metod a nástrojů, jak na to, ale základem je 
vždy osobní nastavení zdravotníka a vůle měnit 
rutinní postupy, pokud je zjevné, že nepřináší užitek. 

Dalším úkolem psychiatra je - ať už v ústavní, 
komunitní nebo ambulantní péči – komplexně, 
systematicky a srozumitelně edukovat klienta o jeho 
onemocnění, přičemž by se měl snažit chápat ho 
v kontextu klientova života a neopomíjet vliv 
prostředí a dalších faktorů (např. rodinné vztahy). 
Cílem je, aby klient porozuměl jeho příznakům, 
smyslu podávané medikace, byl obeznámen 
s možnými variantami jeho průběhu a nežádoucích 
účincích léků, aby dostal jasnou informaci o tom, co 
sám může  udělat pro to, aby ho udržel ve 
stabilizovaném stavu (příkladem je vytvoření 
krizového plánu v případě hrozícího relapsu nebo 
edukace o zdravém životním stylu) a v neposlední 
řadě aby měl možnost se na cokoliv zeptat a jeho 
dotazy mu byly adekvátně zodpovězeny. 
V ambulantních podmínkách je takováto komplexní 
edukace z časových důvodů často realizovatelná jen 
v omezené míře (zejména pokud si klient přeje 
zahrnout do procesu i rodinné příslušníky nebo jiné 
blízké osoby), proto by měl psychiatr znát jiné 
možnosti, jak klientovi tyto informace v dostatečné 
míře poskytnout (psychoedukační programy – 
nejčastěji formou denního stacionáře, skupin pro 
příbuzné apod.). Stejnou pozornost by měl věnovat 
možnostem nácviku sociálních a pracovních 
dovedností a umět v této oblasti klienta vhodně 
nasměrovat dle individuálních preferencí (např. volba 
aktivit během hospitalizace, programy tréninkových 
kaváren a komunitních center v ambulantní péči). 
Závěrem bych zdůraznila, že sociální rehabilitace 
klienta s duševním onemocněním není lineární 
proces, často zahrnuje různá období „vzletů a pádů“, 
je velmi individuální a každý klient má na cestě 
k úzdravě své vlastní tempo. Pro mě jako pro 
psychiatra je v tomto procesu nejdůležitější umět 
chápat onemocnění klienta v kontextu jeho životního 
příběhu, podpořit ho a ve spolupráci s dalšími 
odborníky a službami mu dle jeho potřeb zajistit 
komplexní péči. Chronické duševní onemocnění 
často nejsme schopni zcela vyléčit, ale správným 
přístupem můžeme výrazně zlepšit kvalitu života 
klienta a jeho schopnost se s ním lépe vyrovnat. 

||www.greendoors.cz



KAVÁRNY
ANEB

 CO JE NOVÉHO
C A F É  N A  P Ů L  C E S T Y

V .  K O L O N A
M L S N Á  K A V K A

N E N E C H T E  S I  U J Í T  

V. kolona 
8. 8. v 20:15    LETNÍ KINO / Až na severní pól  
Dobrodružný animovaný biják pro celou rodinu
na zahrádce před Kolonou. 

Café Na půl cesty 
26. 8. od 14:00   Veganské hody 2017  
Vezměte deku a udělejte si piknik - jídlo i pití
zajistíme, přátele a rodiny doporučujeme přivést
vlastní. 

V .  K O L O N A  

V. kolona na Den dětí pořádala minifestival
Kolonní hrátky - FOTOGRAFIE.  Po celé léto je 
v kavárně k vidění výstava s názvem Láska.
Kolona hlásí rekordní prodeje smysluplné kávy!
A zve vás na petanque a osvěžující  
ledovou kávu. 

C A F É  N A  P Ů L  C E S T Y  

 V Café si můžete v letních dnech dát výbornou
veganskou zmrzlinu anebo si přijít zahrát
fotbálek. V červnu proběhl benefiční blešák  
a koncert na podporu spřátelené grafické dílny
Gringo, kterých se zúčastnilo několik set lidí. 
20. 7. hostilo Café tradiční warm up koncert na
největší undergroundový Hc/punk festival  
v Evropě Fluff fest.  

M L S N Á  K A V K A  

V Kavce je nový letní lístek, plný sezónních
dobrot, už jste je ochutnali?  
Webové stránky budou brzy v novém kabátě,
právě se na nich intenzivně pracuje. A připravuje
se stánek na Zažít město jinak. 

||www.greendoors.cz

http://www.greendoors.cz/cs/kalendar/
https://www.facebook.com/pg/v.kolona/photos/?tab=album&album_id=1340729705981947
http://www.greendoors.cz/cs/galerie/cafe-pul-cesty-slavi-20-let/


KDE NÁS POTKÁTE

NAKUPUJTE SRDCEM 

Děkujeme, že na nás myslíte i při tak 
běžné činnosti, jako je nakupování! 

Nestojí vás to ani korunu navíc a my 
dostaneme část peněz z ceny nákupu. 

Uděláte to takto: 
1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz 
2. Vyberete naši organizaci a eshop na 
kterém chcete nakoupit 
3. Nakoupíte, jak jste zvyklí 
  
Pokud se bojíte, že na tuto možnost 
podpory v budoucnu zapomenete, TADY 
najdete chytré rozšíření prohlížeče, které 
vás vždy při nakupování upozorní. 
http://bit.ly/CHCI_POMÁHAT 

TIPY NA ČTENÍ OD PORTÁLU 

Kniha nabízí cvičení pro rozvoj 
jazykové složky kognitivního 
systému. Nápaditá jazyková 
cvičení mají podobu 
doplňovaček, koleček, 
přesmyček, žebříků či řad. 
Navíc některé tradiční úkoly 
kombinují, takže vznikají nové 
typy cvičení. Úlohy nejsou 
hlavolamy, ale nad každým je 
třeba se hlouběji zamyslet. 
Přitom nepracují s naučenými
znalostmi, ale skutečně 
především s jazykovou 
představivostí a myšlenkovými 
procesy. V mnoha aspektech 
bezděčně ukazují skryté 
půvaby češtiny, takže působí 
i zábavně. Součástí knihy 
je i řešení. Kniha cílí na širokou 
cílovou skupinu od dětí po 
seniory. Více ZDE 

Prvotním impulzem pro napsání této 
knihy bylo autorovo zjištění, že 
přestože jsou jeho pacienti 
psychicky nemocní, jedná se 
zpravidla o přátelské a citlivé 
jedince. Ve svém informačně 
bohatém a zároveň trochu 
provokativním pojednání 
o různých psychiatrických 
diagnózách i formě jejich léčby se 
primář Manfred Lütz tu a tam 
nebrání společenské kritice, ostrému 
tónu či humoru, který mu jako 
občasnému kabaretnímu umělci není 
cizí. Zároveň se však snaží 
zprostředkovat svět duševně 
nemocných a seznámit s tím, jak se 
k takovým jedincům chovat a jak jim 
lze pomoci.  
Více ZDE 

||www.greendoors.cz

18. 9. Den sociálních služeb 

5. 8.
16. 9. 

American Food Day - Botanická zahrada 
Zažít město jinak - Karlín 

https://givt.cz/aplikace
http://www.givt.cz/
http://obchod.portal.cz/trenink-mentalni-kondice/
http://obchod.portal.cz/kdo-je-tu-vlastne-blazen-/?wt_mc=bannery.2017_cervenec.kdo_je_tu_blazen
https://www.praha8.cz/Den-socialnich-sluzeb-a-veletrh-zdravi-2.html


CAFÉ NA PŮL CESTY 
A OSLAVY 20 LET 
VÝSTAVA, KONFERENCE, DORT A PŘ ÍBĚHY  

PŘEČTĚTE SI ,  JAK NA CAFÉ VZPOMÍNÁ  
TERAPEUT MILAN MATOUŠEK  

K práci v Café jsem se dostal dvěma 
cestami, ta první ale nebyla moc 
příjemná. Na úplném začátku jsme 
s Vilémem Urbanem vyřizovali stavební 
povolení pro přestavbu veřejných 
záchodků na kavárnu. V běhání po 
úřadech a jednání s nepříjemnými 
úřednicemi jsme se ale neosvědčili 
a musela to nakonec dotáhnout firma, 
která přestavbu realizovala. Druhou 
cestou bylo seznámení s již hotovým 
prostorem a jasnějším obrazem 
projektu. První týden byl fajn. Zkoušeli 
jsme, zatím bez klientů, zaběhnout 
kavárnu a naučit se základní činnosti… 
zkrátka legrace, nadšení, fajn lidi a první 
skvělí zákazníci. 
        V dalších měsících jsem do Café 
chodil jako terapeut na večerní směny 
a víkendy, protože ve všední dny jsem 
ještě pracoval pro chráněnou dílnu. Za 
tu dobu jsem poznal spoustu milých lidí, 
jak z řad klientů, kolegů, barmanů, tak 
mezi zákazníky. 
        Na začátky vůbec rád vzpomínám. 
Kavárna se vyvíjela, všichni jsme sem  

tam dělali chyby – co se týče 
kavárenského provozu, byli jsme 
laici – ale všichni jsme se skvěle 
doplňovali a snažili se dělat maximum. 
Bylo to znát právě na atmosféře, která 
se přenášela i na zákazníky. 
        O něco později jsem po Květě 
Střítežské převzal místo příjmového 
terapeuta. Čas od času si vybavím 
i některé klienty, kteří kavárnou prošli. 
Byly to skvělé časy, které si budu 
vždycky pamatovat jako smysluplně 
strávený čas v příjemném prostředí 
a s bezva partou. 
        Na Café mám rád, že nabízí lidem 
s handicapem jiný druh možností než 
ostatní neziskovky. Bylo první 
a je nejlepší. Zároveň z nefunkční 
stavby vytvořilo místo, které nelze 
přehlédnout a je využíváno mnoha 
rádoby nesourodými skupinami. 
Takže bych chtěl poděkovat hlavně 
Lucce Broukalové, Martinovi 
Jarolímkovi, Janě Pomajzlové, ale také 
všem ostatním, že jsem mohl být 
u toho a s nimi.

ČESKÁ TELEVIZE 
Z METROPOLE - REPORTÁŽ 

RADIO WAVE - ROZHOVOR 

POVÍDÁNÍ SE ZAKLADATELKOU R. 
FIALOVOU A SOUČASNÝM VEDOUCÍM 
CAFÉ NA PŮL CESTY, J. KRATOCHVÍLEM

A CO SI PŘEJE KAVÁRNA 
ZA DÁREK K DVACETINÁM? 

Každý rok odehraje 
kolem 100 koncertů,  
a tak by se hodily 
nové reproduktory. 

||www.greendoors.cz

PROHLÉDNĚTE SI FOTOGRAFIE Z VERNISÁŽE 
VÝSTAVY K VÝROČÍ A Z KONFERENCE

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-metropole/217411058230019/
http://www.greendoors.cz/novinoveclanky/radio-wave-lide-u-nas-tipuji-kdo-je-pacient-kdo-normalni-zamestnanec-cafe-na-pul-cesty-ma-20-let/
http://www.greendoors.cz/cs/galerie/cafe-pul-cesty-slavi-20-let/


KAMPAŇ
UDĚLEJ KROK

P O M O Z T E  L I D E M  S  D U Š E V N Í
N E M O C Í  P O S U N O U T  S E

V  P R A C O V N Í M  N E B O  O S O B N Í M
Ž I V O T Ě  D Á L

PETR 
HONZA 

KAROLÍNA 
JIŘÍ 

V roce 2017 pokračujeme 
v kampani „Udělej krok“. 
Tento rok kampaň poběží od 
června do září a pokusíme se 
vybrat mezi lidmi prostředky 
na životní KROKY Petra, 
Honzy, Karolíny a Jiřího. 

Petrovi na cestě za lepší 
myslí pomáhá cvičení, sport 
a tuto zkušenost by rád 
předal dalším lidem 
s podobnými problémy. 
Sháníme pro něj 14.000 Kč, 
z kterých si zaplatí 
rekvalifikační kurz na trenéra 
fitness a základní vybavení 
pro svůj chystaný sportovní 
projekt „Ve zdravém těle, 
zdravý duch“. 

Honza už několik měsíců 
pracuje na komiksu, který by 
chtěl dostat mezi lidi a zjistit 
tak, jestli jeho práce rezonuje. 
Potřebuje 9.000 Kč, aby ho 
mohl nechat vytisknout 
a distribuovat. 

Karolínu vždycky bavilo 
učit, ale třídu o 30 dětech 
se svým hendikepem 
nezvládá. Sháníme pro 
ní 20.000 Kč na roční 
kurz angličtiny, díky 
kterému si zvedne úroveň 
a snáze najde jak dětské, 
tak dospělé studenty 
k individuální výuce. 

Jiří napsal scénář 
k dětské pohádce 
a našel i divadelní spolek, 
který by jej realizoval. 
Potřebují však 9.000 Kč 
na realizaci loutek, scény 
a vytvoření traileru, který 
by představení 
propagoval a pomohl ho 
nabízet dále. 

Pomozte nám získat potřebných 
52.000 Kč na realizaci jejich 

KROKŮ, které je posunou 
v životě dále. 

Kupte si Smysluplnou kávu ve vaší 
oblíbené kavárně či pekárně. Nebo 
pošlete libovolnou částku přímo na 
účet Green Doors: 4540389/0800 

(do zprávy pro příjemce uveďte 
poznámku: Smysluplná káva – 

Krok). 

Zájemci, kteří mají vysněný „krok“ realizovatelný do 20.000 Kč 
a chtěli by se zapojit do kampaně příští rok, nechť vyplní přihlášku ZDE.

||www.greendoors.cz

https://docs.google.com/forms/d/1KJNVBKazAzZJTyRxxXo8VxSpwOIH4cZ60fLmQh6IWXM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1KJNVBKazAzZJTyRxxXo8VxSpwOIH4cZ60fLmQh6IWXM/viewform?edit_requested=true


RECEPT  
Z MLSNÉ KAVKY 
L I N G U I N E  P U T T A N E S C A  

Jednoduchý recept na těstoviny s rajskou omáčkou  
do letních dnů

Vařte čerstvé těstoviny linguine až budou al dente. 
Příprava omáčky: Česnek nakrájíte na plátky a orestujete na oleji. Při 
restování dejte pozor, aby česnek nezhnědl, jinak dostává hořkou chuť. 
Rozmixujte kapary a olivy na hrubo, přidejte do hrnce společně s drcenými 
chilli papričkami. Nakonec zarestujte protlak, přidejte polpu a vodu, 
dochuťte oregánem a solí. 
Podávejte posypané sýrem pecorino a hladkolistou petrželí.  
  
Dobrou chuť! 

linguine: 130 g 
omáčka: 200 g 
sýr pecorino: 8 g 
hladkolistá petržel 

Příprava omáčky 
(10-12 porcí): 

1 dcl       olivový olej 
30 g        česnek 
660 g      rajčatová polpa 
150 g      černé olivy 
                 bez pecek 
30 g         kapari zcezené 
1 lžíce     oregano 
1 lžíce     sušené chilli          
                 drcené 
0,35 l        voda 
140 g       rajčatový protlak 
                 dvojnásobný 

Vážíme si podpory našich 
partnerů v tomto období: 

Dává vám smysl to, co děláme? Chcete nás podpořit? Staňte se členy Klubu přátel nebo zašlete 
jednorázový finanční dar na bankovní účet. Číslo účtu: 4540389/0800, Česká spořitelna a. s.

Green Doors, z. ú. 
Křižíkova 76/61,186 00 Praha 8 
+420 220 951 468 
Café Na půl cesty 
park Na Pankráci, 140 00 Praha 4 
+420 777 913 053 
V. kolona 
Ústavní 91, 181 02 Praha 8 
+420 777 913 058 
Restaurace Mlsná kavka 
Sokolovská 327/29, 186 00 Praha 8 
+420 777 913 054 

Kde nás najdete: 

Albi Česká republika a. s., Böllhoff s. r. o., Czech 
Outdoor s. r. o., Česká spořitelna a. s., ČSOB, 
innogy Česká republika a. s., Jan Becher - 
Karlovarská Becherovka a. s., Janssen-Cilag s. r. o., 
LMC s. r. o., Nadace Charty 77, Nadace Vinci v ČR, 
Peal a. s., Prodimo s. r. o., Stonehouse s. r. o., Trask 
solutions, členové Klubu přátel Green Doors 
a individuální dárci (p. Machek).

http://www.greendoors.cz/cs/klub-pratel/

