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Pomáháme lidem
s duševním onemocněním
chytit balanc
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KAFE
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HTTPS://WWW.GREENDOORS.CZ/CS/VYROCNI-ZPRAVY/

Co je nového...
CAFÉ NA PŮL CESTY
V naší tréninkové kavárně se pořád něco děje a ani v létě jsme
se nenudili. Přijali jsme dvě nové kolegyně pracovní terapeutky,
vypustili jsme do světa náš nový video spot, po menší pauze jsme
zase pořádali koncerty, výstavy, divadýlka pro děti, oblíbený
Open mic, Veganské hody a spolu s dalšími organizacemi
pracujícími na Praze 4 s lidmi se zkušeností s duševním
onemocněním jsme osvětovali a bavili se na Lokálním loku.
Bylo to pořádně nabité léto a tím rozhodně nekončíme...
Ani na podzim vás nenecháme upadnout do melancholie.

V. KOLONA
Po překotné akutní koronavirové fázi proběhly letní měsíce
v naší kavárně již významně klidněji. Areál PN Bohnice, které
jsme součástí, byl sice stále pro veřejnost uzavřený. Jak se však
ukázalo, naší hlavní skupinou zákazníků jsou právě lidé
z nemocnice (pacienti, jejich návštěvy, či pracovníci), čemuž jsme
uzpůsobili i otevírací dobu a máme otevřeno již od 12 hodin.
A tak se hranolky smažily, káva voněla a rehabilitace zdárně
probíhala! Velkou změnou je výmalba interiéru, vzdali jsme se
po mnoha letech oranžové barvy, kterou nahradila secesní šeď.

KURZ TRÉNINK MOZKU
Co dělat pro lepší funkci mozku, jak podpořit jeho dobré
fungování? Jak můžeme skrze běžné denní činnosti podporovat
paměť a budovat rezervní mozkovou kapacitu? Proč je dobré
trénovat verbální dovednosti?
Od září představíme tento oblíbený kurz v novém formátu.
Kurz se bude skládat z celkem 10 skupinových setkání
a ve skupině je vždy maximálně 5 lidí.

Držme se!

NENECHTE SI UJÍT

V souvislosti s letošním tématem Světového dne duševního zdraví „Duševní
zdraví pro všechny“ jsme připravili hudebně osvětový minifestival.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
výstava uměleckých děl
klientů Green Doors
živá kniha – místo knihy si zapůjčíte
čas člověka, který sdílí svůj příběh,
jak se žije s duševním onemocněním
prezentace neziskových organizací,
dílny pro děti, dobré jídlo a pití

28. září od 15.00
v Café Na půl cesty,
park Na Pankráci
PETR VYDRA (NA STOJÁKA!)
MICHAL HORÁK
JANA RYCHTEROVÁ
GENERATION JAM (FOLK-PUNK)

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

Tipy na čtení

Darwin spojuje mentální stavy
s koordinací pohybů. Rozdíl mezi
lidmi a zvířaty mnohdy spočívá
v tom, že u lidí se jedná o symbolické
náznaky, které byly u jejich zvířecích
předků míněny doslova. Více ZDE.

Kniha nabízí cestu k porozumění
poruchám osobnosti z pohledu
nejnovějších poznatků na poli
„evidence-based“ diagnostických
systémů. Více ZDE.

Takový silnější kafe

Model utrpení staví na předpokladu,
že zakoušená emoční bolest je reakcí
na zranění, které brání či narušuje
naplnění základních lidských potřeb
lásky, bezpečí a uznání. Více ZDE.

Jak říká Café Na půl cesty:
"Nejsme jenom kavárna,
ale taky povzbuzujeme,
zbystřujeme myšlení
a zlepšujeme koncentraci...
Jsme zkrátka takový
silnější kafe!"
Podívejte se na video,
které vysvětluje, co je to
vlastně pracovní a sociální
rehabilitace, která v našich
kavárnách probíhá.
Děkujeme Vladimíru Škultétymu
a pivovaru Frajer

Autoři videa: Hynek Trojánek a Vojtěch Polák (Přízeň film)

Nové tváře v Green Doors

Lena Pavlasová
pracovní terapeutka
Café Na půl cesty

Petr Krása
vedoucí týmu
Začleňování na trh práce

Jsem vášnivý posluchač lidských příběhů, nejvíc
si ale stejně rozumím s kočkami. Strávila jsem
dost času na hotelovce loupáním cibule
a flambováním banánů, takže ráda zůstávám
jednou nohou v gastru. Kudy chodím, tam si
zpívám, možná proto mám pořád dobrou náladu.
Věřím v karmu, změny a v to, že jinakost je dar.

Mám rád šachy, kytaru a chůzi — po horách
a lesích, s lidmi i bez lidí. Ale taky město a jeho
ruch. Po roční pauze se vracím k práci s cílovou
skupinou, se kterou mám letité zkušenosti.
V Green Doors jsem našel kancelář plnou milých
kolegyň a kolegů a prima psa. Těším se na práci,
která mě zde čeká a děkuji za milé přijetí.

Martin Kubový
kuchař
Mlsná kavka

Tereza Turková
pracovní asistentka
Café Na půl cesty

Jsem vegan už 17 let. Zdravé jídlo a celkově
zdravá gastronomie je i mým koníčkem.
Pracoval jsem delší čas v Rakousku na hotelu
a následně i Německu, kde jsem sbíral
zkušenosti. Mezi mé koníčky patří běh na delší
tratě a veškerý volný čas se snažím trávit se svou
rodinou nebo v přírodě.

Na Půlce jsem dělala dlouho jako barmanka,
při čemž jsem si vybudovala závislost na
čokoládových muffinech. Mám ráda lidi,
knihy, vodu, oheň, box, les a ve volném čase
se snažím dostudovat Romistiku na FF UK.

Nástup klienta bych si dovolila
nazvat „třešničkou na dortu“
ROZHOVOR S HANKOU PIŠTOROVOU,
PŘÍJMOVOU A PRACOVNÍ TERAPEUTKOU
Z TRÉNINKOVÉ KAVÁRNY V. KOLONA
Jak dlouho pracuješ v Green Doors?
Do GD jsem přišla v září 2011, a to do kanceláře na místo pracovníka finanční
administrativy. Postupně jsem k tomu přidala práci asistentky v V. koloně. Od léta
2014 pracuji na celý úvazek už jen v kavárně jako příjmová a pracovní terapeutka.
Původně jsem vystudovala ekonomii, takže jsem si musela doplnit vzdělání
v sociální oblasti. Jsem za tuto proměnu velice vděčná.
Myslíš, že práce v Green Doors má svá specifika?
Práce v GD, resp. v kavárně má to specifikum, že je potřeba mít vztah jak k lidem
s duševním onemocněním, tak ke gastronomii. Ale to propojení mi přijde geniální.
Vyhovuje mi, že část naší práce je velice praktická. To, o co jde, se děje především
v pracovním procesu, nikoli, že bychom si o tom „jen“ povídali. Povídání je ale
samozřejmě také důležité.
Dokážeš říct, kolik klientů přijmeš do služby měsíčně/ročně?
Je to docela malé číslo, za měsíc nastoupí v průměru dva až tři klienti, někdy
dokonce jen jeden. Nástup klienta bych si dovolila nazvat „třešničkou na dortu“.
Během roku jsem v kontaktu s cca 135 zájemci, z čehož reálně nastoupí kolem
20 klientů. Velkou část své činnosti tedy věnuji procesu, ve kterém společně
hledáme, zda kavárna je v tento moment pro daného člověka to pravé. Někdy
moje práce spočívá v tom, že společně se zájemcem hledáme jiné možnosti.
Mohou klienti službu využívat neomezeně, nebo jsou nějaká pravidla/limity?
Klienti mohou nastoupit minimálně na tři měsíce, maximálně na jeden rok.
Vytvořili jsme naše vnitřní pravidla, podle kterých rehabilitace funguje — je to
takové vymezení našeho „hracího pole“, ve kterém se pohybujeme. V rámci toho
se však snažíme individuálně vnímat a respektovat každého jednotlivého
člověka, který do programu vstoupí.
Komunikuješ s ostatními příjmovými terapeuty, kteří v Green Doors pracují?
Myslíš, že tvoje práce je v něčem jiná, než práce příjmové terapeutky v jiné
kavárně?
Ano, nejvíce jsem v kontaktu s příjmovou terapeutkou z Café Na půl cesty, naše
práce je v podstatě identická. Určité specifikum vytváří to, že fungujeme přímo
v areálu psychiatrické nemocnice.
Co tě na tvojí práci baví nejvíc? Je něco, co na své práci nemáš ráda?
Když se mnou klient sdílí svůj příběh, je ochoten mě pozvat„k sobě domů“.
A náš tým. A naopak – určité „papírování“ a komunikace s některými opatrovníky
mi občas ubírají energii.

Soňa Juríková
grafické zpracování tapety
Designérka a ilustrátorka, která vytvořila sadu
emotikonů, kterým porozumí především Češi.
Je mezi nimi Trautenberk, Jára Cimrman,
kobliha, paštika nebo postava Večerníčka.
Za svůj předešlý projekt slabikáře, který byl její
bakalářskou prací, získala mimo jiné 2. místo
ve studentské kategorii za nejkrásnější knihu
roku 2018.

Mlsná kavka
slaví 10 let
a převléká kabát
Návrh rekonstrukce: Jan Válek a tým
Grafika tapety: Soňa Juríková
Tisk tapety: Tiskárna Daniel

Zuzana Tonhauser
vedoucí Mlsné kavky

Světlana Sokočová
provozní Mlsné kavky

Co ti udělalo největší radost?
Největší radost mi udělala výmalba,
která prostory hezky prosvítila,
designová tapeta taky.

Jak se týmu pracuje v novém
interiéru?
Je to určitě změna, celkově se prostor
prosvětlil a skvěle se to sešlo s novým
kuchařem Martinem a novým menu,
které jsme začali vařit. Styl je celkově
ucelenější a čistší a více to sedí
k novějšímu konceptu vařit veganskou
stravu. Podoba staré Kavky byla taky
fajn, ale už bylo na čase přijít se změnou
a myslíme, že byla jen a jen k dobrému.

Je rekonstrukce u konce nebo
plánujete ještě další změny?
Z důvodu koronavirové situace
jsme byli nuceni z celkového plánu
rekonstrukce vybrat nejnutnější
minimum prací, takže toto byl jen
začátek.
Je možné Kavku nějak podpořit?
Určitě budeme moc rádi, pokud
naší restauraci podpoříte návštěvou
a budete naše příspěvky lajkovat
a šířit na sociálních sítích fb,
instagram, nebo nám napíšete
hezké hodnocení pokud Vám
u nás chutnalo!

Reagovali na změnu stálí zákazníci?
Jasně, pokud sdělovali svoje dojmy,
tak byly jen pozitivní.
Máš v restauraci svoje oblíbené místo?
Sedím většinou na baru, kde je přehled
a jsem v kontaktu s personálem. Hodně
rádi máme všichni dvorek, kde je stín
a chládek. Ale ten je veřejnosti
nepřístupný.

Kavka slaví první kulatiny, mění tvář i menu...

Foto intriéru: Marie Fišerová, http://www.mariefiserova.cz/

Udělej krok 2020

3 měsíce a 4 lidi s duševní nemocí, kteří se chtějí posunout dál!
Kampaň je společnou aktivitou organizace Green Doors
a partnerského projektu Čistá duše.

Jan stavěl v minulosti motory letadel a vydělával slušné
peníze. Po životním a duševním propadu nabírá nové síly
v V. Koloně. Při té příležitosti se zamiloval do kávy a její
přípravy. Kurz baristy, který by Janovi pomohl splnit jeho
současný sen, vychází na 19 950 Kč.
Bývalá pracovnice státní správy Ivana by ráda
absolvovala celoroční kurz angličtiny, aby získala lepší
předpoklady k dalšímu studiu na vysoké škole, kterou
kvůli opakovaným pobytům v léčebnách zatím nemohla
vystudovat. Za celoroční intenzivní kurz anglického
jazyka by zaplatila 20 000 Kč.
Umělkyni Kláře už 5 let znesnadňuje život hraniční
porucha osobnosti. Právě o ní píše knihu, která by měla
lidem přiblížit a destigmatizovat problematiku HPO.
Klára na vydání knihy shání 20 000 Kč.
Michal má dar slova a píše rapové texty. Má také
diagnostikovanou schizofrenii a často slýchá Boha se
Satanem. O nich ty texty většinou jsou. Jeho velkým
snem je nahrát rapové album, na jehož realizaci by
potřeboval 20 000 Kč.

SOCIÁLNÍ PORADNA
Okénko pro vaše dotazy

CHCETE JIM POMOCI VYKROČIT?
JAK MŮŽETE PŘISPĚT:

Dejte si do konce září SMYSLUPLNOU KÁVU
(15 Kč bude použito na KROKY)
Přispějte ONLINE přes portál Darujme.cz
Pošlete libovolnou částku na účet
Green Doors: 4540389/0800
(do zprávy pro příjemce uveďte:
Smysluplná káva — Krok)

Daniela Kalousková
pracovnice sociální poradny
+420 774 913 029
zamestnavani@greendoors.cz

MÁM AUTOMATICKY NÁROK NA VÝPLATU INVALIDNÍHO DŮCHODU, KDYŽ MÁM UZNANOU INVALIDITU?

Nárok Vám automaticky nevzniká. Invalidita a invalidní důchod jsou dva pojmy. Invalidita Vám je uznána v případě, že Vaše
pracovní schopnost dlouhodobě klesne minimálně o 35%. Nárok na invalidní důchod je podmíněn jak poklesem pracovní
schopnosti, tak splněním potřebné doby pojištění. Pokud Vám nebyla uznána výplata invalidního důchodu přesto, že jste
invalidní, je to právě z toho důvodu, že jste nesplnil/a podmínku potřebné doby pojištění za určité období před vznikem
invalidity. Pokud si nejste jistý/á ještě před podáním žádosti o invalidní důchod, zda splňujete potřebnou dobu pojištění,
můžete to zjistit Žádostí o zaslání Informativního osobního listu (Informativní osobní list slouží jako přehled dob pojištění,
které Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) eviduje, případně které tam chybí, náhradní doby pojištění). ČSSZ Vám
Informativní osobní list zašle. Pokud z něho vyplývá, že nesplňujete potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní
důchod, můžete chybějící pojištění doplatit ještě před podáním žádosti o invalidní důchod.
Váš zdravotní stav Vám neumožňuje plnohodnotně pracovat, a přesto nemáte nárok na invalidní důchod?
Obraťte se tedy na Úřad práce ČR a vzhledem k Vaší situaci zjistěte, na jakou dávku státní sociální podpory nebo hmotné
nouze můžete mít nárok.

Lokální lok
Na konci srpna jsem spojili síly
s organizacemi, které stejně jako my
pečují o duševní zdraví (nejen) na Praze
4. V Café Na půl cesty se potkali nejen
pracovníci/ice služeb a peeři/peerky,
ale i klienti/ky a návštěvníci/ice kavárny
s náhodnými kolemjdoucími. Tohle je pro
nás pořádná komunitní akce, kde každý
má možnost být slyšen.

Na Lokálním loku s námi byly tyto organizace:
BONA, o.p.s., Baobab z.s., Fosa, NA ROVINU, Fokus Praha, ESET - HELP, z. s.,
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, VIDA Praha

Akci moderoval Honza Drobný, kterého
můžete znát třeba z Fokusu Praha.
„Na rovinu“ a s kvízem si s námi přišla
promluvit Radka Laštovková (též známá
z Baobabu). Navštívili nás peer lektoři
Michal Kašpar a Tomáš Vaněk
z Centrum pro rozvoj péče o duševní
zdraví, kteří přispěli kabaretním rapovým
číslem a představili nám hodně zajímavý
časopis. A nechyběla muzika! Zahrála
kapela Civilizace a potom písničkářka
Kallen. V průběhu akce byla otevřená
i Živá knihovna míchaly se drinky
věnované organizacím pečujícím
o duševní zdraví na Praze 4!

Zelená stuha pro duševní zdraví:

Česko si druhý zářijový týden připomene 30 let od založení prvních komunitních služeb
zdroj: fokus-praha.cz

V pondělí 14. září Česká republika zezelená. Zelená stuha jako symbol
otevřenosti, povědomí a destigmatizace (odstraňování tabu) v oblasti
duševního zdraví bude provázet sérii happeningů, k níž se připojí neziskové
organizace poskytující lidem s duševním onemocněním komunitní služby.
Ty se začaly rozvíjet jako protipól k odosobněným psychiatrickým
léčebnám a ústavům již v roce 1990. Jejich průkopníkem se stal pražský
Fokus, na který navázaly další organizace po celé ČR. Dnes jich
celorepublikově působí kolem čtyřiceti, což v praxi znamená téměř sto
padesát zaregistrovaných služeb pro více než dvanáct tisíc klientů.

komunitne30let.cz

Šlape nám to 30 let
Pražský happening se uskuteční v pondělí
14. září na Střeleckém ostrově. O odpolední
program se postarají sami lidé se zkušeností
s duševním onemocněním. Nebude chybět
hudba, odborná debata i vyhlášení ocenění
Psych'o'scar udíleného za pozoruhodné
inovativní počiny v oblasti duševního zdraví
u nás i v zahraničí.

„Komunitní služby jsou dnes již
nedílnou součástí reformy
psychiatrické péče a právě vznikajících
center duševního zdraví. Z původně
přehlížené alternativy se postupně stalo
klíčové východisko pro podporu lidí se
zkušeností s duševním onemocněním.
Psychickou nevyrovnanost totiž nelze
řešit represí a izolací, ale individuální
podporou v přirozeném prostředí tam,
kde člověk žije, tedy v komunitě,“
připomíná Jan Mácha, ředitel FOKUS Tábor
a zároveň předseda spolku FOKUS ČR, platformy,
která sdružuje deset samostatných Fokusů,
neziskových organizací působících v sedmi krajích
po celé ČR.

399 Kč

Máte velké plány? S naším diářem
můžete dojít k vytouženému cíli
a neztratit při tom balanc

Udělejte radost svým
blízkým a darujte jim
voucher

Chcete mít diář co nejdříve doma?
Napište nám: kancelar@greendoors.cz
Připravíme ho pro vás na adrese Křižíkova 76/61,
Praha 8, nebo vám ho pošleme poštou.

Voucher můžete zakoupit přímo
v kavárnách, nebo v restauraci na baru.

Oblékněte se
ve stylu V. kolony
Tričko 250 Kč (S—XL pro dámy, M—XL pro pány)
Taška 150 Kč
Kšiltovka 300 Kč
Ponožky 150 Kč
K dostání jsou na baru v kavárně V. kolona
nebo nám napište na kancelar@greendoors.cz

ZVEME VÁS NA JEDINEČNOU VÝSTAVU
OBRAZY, PŘÍBĚHY, BÁSNĚ

OTISKY A OZVĚNY DUŠE
Výstava výtvarných a literárních děl
osob využívajících služeb Green Doors.
Přijďte si prohlédnout obrazy, přečíst
příběhy i básně. Vstupné zdarma.

2. 9.—10. 10. 2020

Café Na půl cesty
park Na Pankráci, Praha 4

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:
Albi Česká republika a. s., Atlas Copco s.r.o., Böllhoff s. r. o.,
Eyedea Recognition s. r. o., GoOut s.r.o., Kino Aero,
Koia koia! s. r. o., Kybernaut.cz, Kytky od Pepy, Prostor39,
LMC s. r. o., MÚZO Praha s. r. o., Pivo Frajer, Prodimo s. r. o.,
Pro-motion s. r. o., Trask solutions a. s., Marie Fišerová,
Soňa Juríková, Andrea Studihradová, Stanislav Trčka, Jan Válek,
Technopark Kralupy VŠCHT, Tiskárna Daniel, členové Klubu přátel
Green Doors a individuální dárci — nejen přes Darujme.cz.

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.

