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Pomáháme lidem
s duševním onemocněním
chytit balanc
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ITÁLIE BEZ
PSYCHIATRICKÝCH
LÉČEBEN

VŠICHNI JSME OBČAS
#NAHLAVU

SMYSLUPLNÁ KÁVA
POMÁHÁ UDĚLAT ŽIVOTNÍ
KROKY

Rozhovor a postřehy z exkurze do
italských Center duševního zdraví

Jak probíhaly workshopy
pro školy?

O kampani Čisté duše

Iluze
Co zbavit se strachu,

Bude to překrásný vzlet,

Co vyjít ven z krachu,

Všichni budou nahoru k tobě vzhlížet,

Mít lásku co ti chyběla,

To když budeš po nových a nových cestách vyhlížet,

Co takhle kdyby odvahu si měl,

Místo být si jednou, tou v sobě jistý,

Všechnu svoji bolest si ze stolu setřel,

Každou chvíli sobě lžeš,

Co jít tou cestou,

Že správným směrem jdeš,

Takovou příjemnou jemnou,

K tomu být lepším člověkem nezraješ,

Co tě vede rychle za štěstím,

Stačí, že ti srdce z užívání si taje,

V uších ti pořád jako ozvěna kdoví proč zní,

Však ta výhra jaká je,

Jen pojď se mnou,

Tvá sebejistota pořád jen zraje,

Cestou tobě jedinou známou,

Už se dozadu neohlížíš,

Jen tu ze srdce pak všichni dělaj uhlazenou dámu,

Mosty bolesti pálíš,

Koukni, jak život se dá krásně žít,

S každým krokem se euforií dávíš,

Že můžeš se sebou spokojený být,

Na svoje svědomí nejde zapomenout,

Když můžeš jít cestou co je ti pohodlná,

To ty nevíš,

Když myslíš na peníze hladí tě v srdci teplá vlna,

Jako na tvé srdce,

Když jich hodně máš, není ti v srdci taková zima,

Co vmetá ti bolest do tváře, dokud se nezarazíš,

Nenechávej do sebe nikým rýt,

Je to tvůj rádce,

To, že slova druhých snadno zraní tě, nech být,

Tak vzdej se toho bezcitného tance,

Když do sebe půjdeš,

Kdy tvoje srdce prosí,

Na každýho máš, každýho převezeš,

Teče z něj bolest jak z rostlin kapky rosy,

Z cesty už nikdy nesejdeš,

A ty už nevíš co dřív nosit,

Jen jdi tou cestou co je tak jasně vidět,

Kterou cestu si razit...

Bára Kollmanová
klientka Green Doors

NENECHTE SI UJÍT
V. kolona - 19. září / 19:00 / středa
KinoKolona: Já, Tonya (2017)
Černočerná komedie. Vzestup z ničeho až na vrchol,
touhu, vášeň, pád na samotné dno a jeden z největších
skandálů sportovní historie.
Café Na půl cesty - 6. září / 18:00 / čtvrtek
Vernisáž výstavy Dagmar Filípkové / Ateliér radostné
tvorby
Dagmar ráda zkouší různé techniky, nejbližší jí jsou však
olejové pastely. Na papír s velkou intenzitou nanáší silné
vrstvy barev, čímž dosahuje velké bohatosti odstínů.

KAVÁRNY
ANEB
CO JE NOVÉHO
CAFÉ NA PŮL CESTY
Z kavárny byl odcizen fotbálek, díky online sbírce a
štědrému daru od fotbalky.eu se podařilo složit na nový
a každý si opět může zdarma zahrát. V Café proběhl
festival Prefluff s velkou účastí. Právě je k vidění výstava
"Nad kolika obchodníky s chudobou vedení Ústí
vyhrálo". Hodně se pije ledová káva a v kavárně je nový
personál (provozní, vedoucí, terapeutky, barmani).

V. KOLONA
V. kolona představuje novinky v menu! Domácí buchty,
letní zeleninový salát a nové limonády. Prázdninové letní
kino mělo velký návštěvnický úspěch. Mnoho zajímavých
filmů bude následovat i na podzim. V. kolona hostila
kulturní akci pro pacienty PN Bohnice – Peer fest. V září
se chystá na festival Babí léto, kde nabídne občerstvení,
kulturní program a zapojí se také do Babí hry.

MLSNÁ KAVKA
V Kavce proběhla rekonstrukce kuchyně, odpočinutý
personál po dovolené přichází s dalšími novými recepty.
Po celé léto je k vidění benefiční výstava fotografií krajin,
květin a roslin z České republiky a exotické zvěře z Afriky.
Výtěžek z prodeje jde ve prospěch organizace SOS Dětské
vesničky a jejích projektů. HLEDÁ SE KUCHAŘ/KA DO
MSLNÉ KUCHYNĚ! Více info ZDE.

NOVÉ TVÁŘE
V GREEN DOORS
Helena Čechová
vedoucí kavárny
(Café Na půl cesty)

Zuzana Petráchová
vedoucí provozu
(Café Na půl cesty)

Erika Fockeová
pracovní terapeutka, síťařka
(Café Na půl cesty)

Jako malá jsem chtěla prodávat salámy.
Rodiče si představovali, že budu
právnička. Nakonec jsem skončila na
psychologii. Mám ráda vtipná videa se
zvířaty. Někdy si sama doma zpívám
karaoke. A nejradši dýchám svěží vzduch
na louce po dešti a poslouchám šum lesa.

Baví mě hlavně slova: v knihách,
v muzice, v rytmu, v divadle, u kafe,
u piva a na zdech.
Klidně se stavte jich pár vyměnit.
A dát si třeba pivo na půl (ce).

Mým momentálním největším zájmem
a starostí je můj čtyřměsíční zlaťouš
Beemo. Jinak, i když na to úplně
nevypadám, hraju basketball a jsem
reprezentantkou v tchoukballu.
O volných víkendech drandíme
s přítelem v našem transporteru
po krásách Čech.

Pavla Zoja Šilhavá
pracovní terapeutka
(Café Na půl cesty)

Lucie Breburdová
asistentka provozu
(Café Na půl cesty)

Jsem toulavá a zvědavá, buď se někam
stěhuju, nebo alespoň cestuju a
chodím, nejraději po vysokých horách.
Stopuju rysy a vlky v našich zbytcích
divočiny, tančím a věnuji se terapii
zaměřené na práci s tělem. A vůbec
nepiju kafe, asi jako jediná v Green
Doors.

Miluju práci v Café, kde jsem neustále
obklopena lidmi, na které je spoleh.
I když jsem změnila pozici (tři roky jsem
pracovala jako barmanka), tak to mohu
říct o každém dni, který jsem zde strávila.
Svůj volný čas (ač ho mnohdy není
mnoho) ráda trávím s blízkými přáteli,
nebo s přítelem ve společnosti našich
hadů, agam a pagekonů.

Silvie Karbanová
marketing a PR asistentka
Ráda poznávám nové lidi, ideálně
pozitivní a se smyslem pro humor. Baví
mě turistika, kempování a objevování
nových míst. Člověk by měl dělat věci,
které mu dávají smysl. Pro mně je to
například práce v Green Doors :)

ITÁLIE BEZ PSYCHIATRICKÝCH
LÉČEBEN
ROZHOVOR S ING. HANOU PIŠTOROVOU, DIS.

POSTŘEHY A DOJMY Z NÁVŠTĚVY CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
PALMANOVA A LATISANA V SEVERNÍ ITÁLII
(ZAHRANIČNÍ STÁŽ ORGANIZOVALA ASOCIACE KOMUNITNÍCH SLUŽEB)
(Zahraniční stáž organizovala Asociace komunitních služeb v rámci projektu „Profesionalizace AKS v kontextu reformy
psychiatrické péče“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002247. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
prostřednictvím OPZ a státním rozpočtem ČR.)

V Itálii od 70. let probíhá transformace psychiatrické péče.
Hlavními důvody byly především nevyhovující podmínky
v italských léčebnách. Docházelo zde k porušování práv
pacientů i jejich důstojnosti. Cílem je integrace klientů
do běžného života. Nejsou již izolování, jak to bývalo
v psychiatrických léčebnách. O své dojmy z návštěvy CDZ
v Itálii se s námi podělila Hanka Pištorová – příjmová
terapeutka z kavárny V. kolony.

Tým bývá posílen stážisty ze škol a dobrovolníky. Celý tým
se každý den schází na hodinové setkání – mezi střídáním
dopolední a odpolední směny, aby si předali informace.
Zhruba 70% přímé práce s klienty se odehrává v terénu,
mimo centrum – terénní práce je stěžejním principem.
Základním rysem je též práce s rodinou. CDZ obvykle bývají
v běžné zástavbě, ne vždy se to však podaří. CDZ je
zaměřeno na řešení praktických potřeb, zajišťuje komplexní
péči v místě bydliště.

MŮŽEŠ NÁM STRUČNĚ POPSAT, JAK CDZ V ITÁLII FUNGUJÍ?
CDZ představuje základní jednotku v péči o duševní zdraví pro
spádovou oblast cca 60.000 obyvatel. Má plnou zodpovědnost
za veškerou psychiatrickou péči pro všechny obyvatele v této
oblasti. CDZ je v provozu 24 hodin 7 dní
v týdnu. V CDZ je cca 6 - 8 lůžek, obvykle je obsazena jen část
z nich. Průměrná doba pobytu na lůžku je 10 dní. V CDZ
funguje systém otevřených dveří (žádné dveře se nezamykají),
nejsou žádné izolace. CDZ mívá cca 25 – 35 zaměstnanců. Jde
o multidisciplinární tým. Například v Palmanově jsou
3 psychiatři, 1 psycholog, 1 sociální pracovník, 1 edukační
pracovník a 24 psychiatrických sester.

"70% přímé práce
s klienty se odehrává
v terénu..."

JAK NA TEBE PŮSOBILA ATMOSFÉRA CDZ?
Velice příjemně – teď tedy mluvím konkrétně o CDZ
v Palmanově. Personál chodí v „civilu“ – žádné bílé pláště,
příjemná, uvolněná atmosféra. Z prostředí CDZ jsem
vnímala, že pracovníci mají o své svěřence zájem, hodně
přemýšlí o tom, jak vylepšovat svoji práci a mají energii své
nápady realizovat.
JAK PŘISTUPOVALO OKOLÍ NA INTEGRACI DUŠEVNĚ
NEMOCNÝCH?
Integrace do komunity je v Itálii základním prvkem péče
o duševně nemocné lidi. Centra pracují na tom, aby
propojení s komunitou bylo co největší, podporují okolí,
aby uneslo přítomnost nejen duševně nemocných lidí, ale
aby se lidé v komunitě učili přijímat jinakost a zranitelnost
na všeobecné rovině (např. otázka migrantů). Dle sdělení
pracovníků CDZ tato práce vyžaduje velké úsilí a postupně
přináší plody.

JSOU MEZI CDZ PALMANOVA A LATISANA NĚJAKÉ
ZÁSADNÍ ROZDÍLY?

KDO FINANCUJE CDZ, MUSÍ SE KLIENTI FINANČNĚ
PODÍLET?

Podle mého názoru ano. Mé poznání je samozřejmě
omezeno krátkostí exkurze. Základní nastavení CDZ je sice
dáno, ale jak se určitá forma konkrétně naplní, vždy záleží
na lidech. Na tom, jakým způsobem uchopí nabídnutou
možnost. Důležitý rozdíl byl i v umístění obou CDZ.
CDZ v Latisaně se nachází v areálu místní nemocnice,
CDZ v Palmanově v běžné zástavbě.

Klienti se finančně vůbec nepodílí, ani na chráněném bydlení.
I obědy v CDZ dostávají zdarma. CDZ jsou součástí státních
zdravotních služeb, takže je platí stát. Část peněz jde na
provozování vlastních služeb a část slouží k nakupování
služeb od dalších subjektů, hlavně „cooperativ“ (varianta
našich „neziskovek“). Kromě toho CDZ disponuje s tzv.
individuálními balíčky/rozpočty, což je 300 euro pro jednoho
klienta na měsíc (max. pro 23 klientů).

JAKÉ HLAVNÍ PROBLÉMY ŘEŠILO/ŘEŠÍ CDZ BĚHEM
TRANSFORMACE?
Transformace v Itálii již proběhla. Jsou samozřejmě rozdíly
mezi různými částmi Itálie. Ale velké léčebny už neexistují.
Těžiště péče je na CDZ, která fungují už více než 20 let.
Fungování CDZ je neustálý proces – ve smyslu co nejméně
instituce, co nejvíce integrace. V počátcích transformace
byla asi největším problémem rezistence lékařů
a zdravotních sester v léčebnách.
JAK ŘEŠÍ CDZ NEDOBROVOLNÉ HOSPITALIZACE?
Nedobrovolná léčba se uskutečňuje v rámci zákonného
opatření, které schvaluje starosta na základě stanoviska
psychiatra a příp. policie maximálně na 8 dní, může ji
opakovat. Nedobrovolná hospitalizace standardně probíhá
v CDZ, nepoužívají se žádné donucovací prostředky ani
se nezamykají dveře. Může být posílen pracovní tým, aby se
klientovi mohl více věnovat a motivovat ho k hospitalizaci.
V mimořádných situacích je možno klienta převézt na
akutní psychiatrické oddělení v rámci všeobecné
nemocnice. V praxi se to stává třeba dvakrát ročně.
VIDÍŠ NĚJAKÉ NEVÝHODY PŘI TRANSFORMACI NA CDZ?
Transformace je opravdu dlouhodobý proces (cca 20–30 let),
což ovšem není nevýhoda, ale skutečnost, se kterou je třeba
počítat. V Itálii probíhá transformace od 70. let. Marně
se snažím na něco přijít... Přesun těžiště péče z instituce
do komunity je výhodnější jak pro klienty, tak
z ekonomického pohledu.
MĚLA JSI MOŽNOST HOVOŘIT S KLIENTY?
V centru v Palmanově jsme se mohli setkat s klienty.
Pracovníci centra je přizvali k posezení v rámci naší
návštěvy centra. Velmi otevřeně hovořili o tom, jak se
účastní života CDZ.

JE MOŽNÉ, ŽE VZTAHY A ŽIVOT V KOMUNITĚ POMÁHAJÍ
SNÍŽIT FARMAKOTERAPII?
Měli jsme možnost setkat se s ředitelem obou center,
dr. Bertolim, který řekl, že léky samy toho moc nezmohou,
důležitý je celkový kontext. Těžiště práce tedy neleží ve
farmakoterapii (i když samozřejmě probíhá), ale v práci
na vztazích a podmínkách života.

"V Itálii už vůbec
neexistují psychiatrické
léčebny."
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI KOMUNITNÍMI SLUŽBAMI U NÁS
A V ITÁLII?
V Itálii stojí psychiatrická péče na komunitních službách,
u nás zatím bohužel ne. Ale doufejme, že i u nás už se blýská
na lepší časy. V Itálii je mezi službami velká provázanost.
CO TĚ PŘI NÁVŠTĚVĚ CDZ NEJVÍCE OSLOVILO?
V Itálii už vůbec neexistují psychiatrické léčebny. Péči
zajišťují CDZ. Velká otevřenost, která se týká celkového
fungování, vč. nedobrovolných hospitalizací. Vyřešený
problém bydlení pro lidi s duševním onemocněním –
dostatek míst v nejrůznějších typech chráněného bydlení.
Vysoký podíl terénní práce a práce s rodinou. Fungování
nejrůznějších skupin – dle zájmů klientů. Vysoký stupeň
spolupráce mezi subjekty, které nějak podporují lidi
s duševním onemocněním. Propojení s komunitou.
Elán pracovníků v Palmanově, se kterým reagují na nové
potřeby klientů. V CDZ si všichni tykají, což možná souvisí
s italskou mentalitou.
(autor: Silvie Karbanová)

TIPY NA ČTENÍ

Deprese může kdykoli postihnout
kohokoli z nás. K jejímu překonání
navrhuje autorka ojedinělý přístup.
Během své praxe zjistila, že mnoho
případů deprese je svým původem
„transgenerační“, tedy vyvoláno
rodinnými tajemstvími, smrtí blízkých
osob, kterou členové rodiny řádně
neodtruchlili, genealogickým
opakováním a tak podobně.
Srozumitelným jazykem a na základě
příkladů z práce s klienty vede autorka
čtenáře k tomu, aby se osvobodil od
negativních vazeb, které mu brání
přerušit řetězec utrpení a zajistit, aby
další generace nestrádaly. Popisuje
metodu sociogenogramu a práci s ním
při odhalování skrytých kořenů
deprese. Knihu ocení nejen lidé s touto
poruchou, ale i jejich terapeuti,
a všichni čtenáři se zájmem o vliv
životů našich předků na náš současný
život. Sylvie Tenenbaum je francouzská
psychoterapeutka s pětatřicetiletou
praxí. Více ZDE.

Které auto si mám koupit? Jak můžu
motivovat sebe nebo svůj tým? Jak to,
že lidé touží po tom, co nepotřebují?
Kdy je čas na změnu? Proč je dobré mít
omezený výběr? Žiju v přítomnosti?
Proč lidé kouří, i když je to nezdravé?
Na tyto i řadu jiných otázek pomohla
tato kniha odpovědět již milionu lidí
v 27 různých zemích. Skládá se
z padesáti grafických modelů a jejich
stručného popisu. Sami autoři říkají,
že modely jsou zjednodušením
důležitých součástí skutečnosti.
S pomocí obrázků znázorňují to, co lze
slovy vyjádřit jen stěží. Nehledejte v nich
však odpovědi. Ty naleznete teprve
potom, co si model sami vyzkoušíte.
Autoři přitom používají proslulé i zcela
neznámé modely rozhodování. Kniha
tak velmi přístupnou formou poskytuje
podněty pro rozmanité aspekty
rozhodování i úspěšného života obecně.
Pokud rádi užíváte metodu „pokus–
omyl“, začněte nejlépe částí „Jak se
zlepšit“. Více ZDE.

Tato komplexní a na aktuálních
poznatcích založená kniha se zaměřuje
na podrobný popis způsobů práce
s výtvarnou tvorbou opřený o teoretický
základ projektivně-intervenční
arteterapie. Její snahou je poukázat na
užší vazby arteterapie na obecnější
psychologické a psychoterapeutické
poznatky, takže zahrnuje i souvislosti
zejména z oblasti vývojové a klinické
psychologie. Pomáhá zodpovědět
otázky jako: jak se odrážejí obtíže,
symptomy a životní příběh klienta v
tom, jakým způsobem tvoří; jak může
arteterapie ovlivnit klientovu tvořivost
a výtvarný projev; jaké jsou vazby mezi
vnímáním a myšlením v procesu
výtvarné tvorby a způsobem jejího
emočního prožívání. Publikace
podrobně popisuje arteterapeutické
metody založené na analýze výtvarného
projevu jako součást terapeutické péče,
včleňuje je do širšího teoretického
rámce a poukazuje na možnosti jejich
tvořivého využití. Více ZDE.

KAMPAŇ UDĚLEJ KROK
POTRVÁ JEŠTĚ DO KONCE ZÁŘÍ
Kampaň „Udělej krok“ pomáhá lidem s duševní nemocí
posunout se v pracovním nebo osobním životě a zlepšit
tak svou životní situaci. Letos vybíráme na životní
KROKY Jany, Petra, Alžběty a Johnyho. Od června
sbíráme finanční příspěvky na jejich vysněné životní
KROKY.
Pomozte nám získat potřebných 38.100 Kč na realizaci
jejich KROKŮ, které je posunou v životě dále:
»» kdykoliv do konce září si můžete zakoupit Smysluplnou
kávu (15 Kč bude použito na KROKY)
»» pošlete libovolnou částku přímo na účet Green Doors:
4540389/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte poznámku:
Smysluplná káva – Krok).
»» ve vybrané dny ve vybraných provozovnách (info na
webu) si můžete koupit SMYSLUPLNÝ PRECLÍK (celý
výtěžek bude použit na realizaci KROKŮ)
www.cistaduse.cz

V červnu a červenci jste mohli podpořit životní kroky Jany
a Petra. Za tyto první dva měsíce se vybralo 21.810 Kč, což je
více než polovina z potřebných 38.100 Kč.
V srpnu můžete podpořit ještě Alžbětu, která je ilustrátorka
a jejím snem je vydat knihu příběhů ilustrovanou vlastními
kresbami, kterou má téměř hotovou. A v září se bude vybírat na
kurz řezbářství pro Johnyho.
Průběžně se dají koupit Smysly v kavárnách na jejich podporu
a 1.9. se chystá v Café Na půl cesty benefiční bazárek
s prodejem Smysluplných preclíků, jehož vítěžek poputuje
taktéž na podporu životních kroků všech čtyř účastníků.

KAM ZAJÍT NA KÁVU SE SMYSLEM?

CAFÉ JERICHO

Café Jericho se nachází nedaleko Národní třídy v Praze.
Přijďte a vychutnejte jedinečnou atmosféru tohoto místa.
Ochutnejte italské kávy, dorty, moravská i zahraničních vína a točené pivo.
Konají se zde umělecké výstavy, autorská čtení, projekce a další akce.
Opatovická 154/26
Praha, Nové Město

www.cafejericho.cz

Každý čtvrtý Čech má
duševní potíže. Málokterý
to ale přizná, aby nebyl za
toho „na hlavu“. Duševní
nemoc přitom dokáže otočit
život vzhůru nohama.

V rámci projektu #NAHLAVU byly pořádané workshopy pro mladé lidi ze
středních škol na téma duševního onemocnění. Workshopy provázela
Magdaléna Poláková.
Jaké školy se účastnily workshopů?
Nejdříve jsme oslovili školy z blízkosti naší tréninkové kavárny Café Na půl cesty,
posléze školy z Bohnic, kde máme V. kolonu. Zatím proběhly čtyři workshopy na
Pankráci, na září připravujeme workshopy v Bohnicích.

Magdaléna Poláková
pracovní terapeutka
a síťařka z kavárny
V. kolona

"Přiznejme si, každý
jsme někdy tak
trochu na hlavu.
Co pro sebe můžeme
dělat?"

Co se mohli žáci dozvědět? Co je zajímalo?
Setkání byla zaměřena prakticky, povídáním si o tom, jestli umí žáci pečovat o své
duševní zdraví, jak mohou rozeznat, když je jejich blízký v duševní nepohodě a jak
to mohou řešit. Žáci byli velmi zvídaví a ptali se, jak mohou pomoct blízkým lidem,
kteří mají zkušenost se závislostí, jaký je rozdíl mezi depkou a depresí, hodně se
rozpovídali o svých problémech, které je trápí. Bavili jsme se o tom, jak konkrétně
řeší situace, když se necítí dobře a co dělat, když se dostanou do slepé uličky.
Je něco, co tě překvapilo?
Byl to hezký prostor pro sdílení a mě jako provázející velmi mile překvapilo, jak
všichni sdíleli a mluvili otevřeně o potížích, se kterými se sami potýkají a jak se
snažili vzájemně hledat řešení, co by se s tím dalo dělat. Poprvé jsem dokonce měla
posluchače, kteří seděli v průběhu ve větvích stromu :)
Po každém workshopu se mohli žáci vyfotit v pokojíčku Na hlavu, který vznikl
k osvětě tohoto tématu.
www.na-hlavu.cz

SALMOREJO
RECEPT Z MLSNÉ KAVKY

Osvěžující polévka do horkých letních dní
1 l (cca 4 porce)
100 g červené papriky
400 g rajčat
10 ml olivový olej
75 g cibule
450 ml vývaru
75 g pečiva
10 g cukr
1 ml malinový ocet
3 g česnek

Papriky a rajčata dejte na plech v celku, přidejte
olivový olej, cukr, sůl a pepř. V troubě nechte péct
30 minut na 260°C. Nemusíte se bát zčernalých
paprik. Vedle v hrnci si na olivovém oleji orestujte
cibuli, přidejte obsah plechu (odstraňte štopky
a jadřince paprik). Zalejte zeleninovým vývarem
a povařte. Přidejte plátky toustového chleba,
rozmixujte, propasírujte, dochuťte vinným
červeným octem, solí, pepřem a trochou cukru.
Podávejte ledově vychlazené s teplým pošírovaným
vejcem, vyškvařeným uzeným tofu a bylinkami.
Nakonec zastříkněte olivovým olejem.

Udělejte
radost svým
blízkým
a darujte
jim voucher
Chodíte se svými známými rádi do našich
kaváren nebo restaurace?
Co takhle je překvapit a dát jim do jedné z nich
voucher?
Voucher můžete zakoupit přímo
v kavárnách nebo v restauraci na baru.
Potěší každého.

ZPĚT DO ŠKOLY
S NOVÝM
DIÁŘEM
Jak zvládnout testy, zkoušky,
seminárky a zůstat v pohodě?
Plánujte!
S naším diářem se z plánování stane každodenní radost!
Koupí navíc podpoříte člověka s duševním onemocněním,
který se na svou cestu už vydal a cíle si dává v jedné
z našich tréninkových kaváren. (Lidé v tréninku pracovních
dovedností používají tzv. rehabilitační plány – tj. obdoba
tohoto diáře.)
Chcete mít diář co nejdříve doma?
Napište nám:
kancelar@greendoors.cz
Připravíme ho pro vás na adrese Křižíkova 76/61
nebo vám ho pošleme poštou.
Cena 399 Kč (+ poštovné)

Diář je na půl roku a je nedatovaný – své plány
si můžete začít sepisovat kdykoliv, na chvíli
přestat… opět začít… Každý týden si stanovíte
hlavní cíl a 3 top úkoly, na konci týdne vše
zhodnotíte.
V průběhu dne si plníte a odškrtáváte TO DO list.
Kdyby každý den měl 25 hodin, čemu byste
věnovali tu poslední hodinu? Každý den stojí za
to… za co jste vděční dnes? Vždy dost místa na
poznámky!
Více fotografií na www.greendoors.cz

Kde nás najdete:

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

Vážíme si podpory našich
partnerů v tomto období:
A gastro, Albi Česká republika a. s., B-creative s. r. o., Böllhoff s.
r. o., Caffé Forte s. r. o., Czech Outdoor s. r. o., Česká spořitelna
a. s., CLEVER MINDS, Eyedea Recognition s. r. o., fotbalky.eu,
Green Center s. r. o., innogy Česká republika a. s., Jan Becher Karlovarská Becherovka a. s., Kytary.cz, LMC s. r. o., MÚZO
Praha s. r. o., Nadace Charty 77, Nadace Vinci v ČR, Peal a. s.,
Pražské služby a. s., Prodimo s. r. o., Stonehouse s. r. o., Trask
solutions a. s. , členové Klubu přátel Green Doors a individuální
dárci.

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.

