


Jak to u nás vypadá?



Udělejte si obrázek.



Po kliknutí se otevře nabídka s videem.

http://fokus-praha.cz/images/video/mosty_2017-02.mp4
http://fokus-praha.cz/images/video/mosty_2017-02.mp4


Graf - počet návštěvníků na den:
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Něco z historie:

Z předávání cen Výboru 
dobré vůle Nadace Olgy 
Havlové (2005) 
svépomocné skupině 
Zrcadlo, která v prosinci 
roku 2002 zahájila první 
setkávání návštěvníků v 
klubovně Mostů.



Co nás ovlivnilo?



Zkušenosti ze zahraničí

Komunitní péče v Terstu – žádné zamčené dveře



Zkušenosti ze zahraničí

Otevřený dialog ve finském Torniu – 85 % recovery



Zkušenosti ze zahraničí

Enik Recovery College v Utrechtu – peeři sobě



Zahraniční návštěvy u nás

Will Hall, Jukka Aaltonen, Julie Repper, Mark Ragins, 
Nigel Henderson, Jaakko Seikkula, Mia Kurtti



Vzdělávání

Kvalifikační kurz pro pracovníky v soc. službách

Kurz pro peer průvodce

Kurz Možnosti dialogu

Kurz Zplnomocňování

Kurz Recovery

A další…



Samostudium

Články – MadInAmerica.com

Knihy - Robert Whitaker: 

Anatomy of an Epidemic

Filmy - Daniel Mackler: 

Otevřený dialog

A mnoho dalších…



Vlastní aktivity

2014 vznikla skupina na Facebooku a 2015 blog. 
Skupina má dnes 800 členů, přes 500 aktivních. 
Tisíce příspěvků, komentářů, lajků a sdílení. Na 
blogu se objevují překlady textů z angličtiny. 
www.zapsychiatrii.blogspot.cz 



Vlastní aktivity

Spolupráce na tvorbě webu  www.OtevreneDialogy.cz

http://www.otevrenedialogy.cz/


Jak dál?



Strategické plánování

V červnu tohoto roku jsme strávili asi 14 dní 
přípravami, jednáním a vyhodnocováním.

Celý jeden den věnovalo 8 pracovníků Mostů, 
včetně bývalých, a dalších 8 kolegů na různých 
pozicích ve Fokusu Praha diskuzi o nové vizi 
Mostů. Rozdělili jsme se do 4 skupin: Recovery, 
Osvěta, Provázání na služby, Systém řízení.

Z jednání vyplynula velká touha Mostů po 
směřování směrem k zotavení –> RECOVERY.



Něco jako Recovery College?



Ale není to málo?! ;-)



„Lidé přestávají jíst fastfood a žijí celkově zdravěji než zbytek 
populace… Hledají psychicky podpůrné zaměstnání a 
vyhýbají se stresu. Znovunavazují na duchovní hodnoty a 
praktiky - jako je jóga, taichi, meditace, modlitba, život ve 
společenství apod. Propojují se skrze recovery sítě nebo 
skupiny jako Hearing voices a obcházejí tak psychiatrický 
dohled. Hledají kontakt s přírodou a fyzickou aktivitu… A, 
samozřejmě, vysazují psychiatrické léky...“

Tomáš ze skupiny Za psychiatrii alternativnější a humánnější 
na Facebooku

„Recovery často není onou tzv. integrací 
zpět do společnosti, ale naopak 
vyvazováním se z choré společnosti.“



„Moc hezky řečeno, skoro se 
pro to už ani nehodí ten termín 
"recovery", já začnu používat 
asi "discovery":-)“

Pavel Nepustil, Ph.D., náš 
nynější supervizor, v komentáři 
k předešlému příspěvku.



Recovery, or Discovery?

„Jedna z obtíží, týkajících se konceptu 
zotavení je, že toto slovo (anglicky 
recovery) může mít několik různých 
interpretací. Doslova znamená obnovu, 
obnovení, získání, znovunabytí... a ve 
zdravotnictví je většinou interpretováno 
jako obnovení dřívějších funkcí, získání 
dřívějšího života a očekávání.“

2005: Julie Repper: Recovery, or Discovery?



Už je to jasné?



Ano, chceme

Discovery College!



Objevujeme nové cesty!

DISCOVERY COLLEGE představuje dle nás hledání 
a objevování nových přístupů a cest k problémům 
duševního zdraví a sdílení těchto přístupů spolu 
s účastníky – kolegy.

Překládáme inovativní zdroje ze zahraničí.

Pořádáme besedy v jiných prostorách než v klubu, 
např. radnice, KD Krakov na témata zdravý životní 
styl, všímavost, meditace, spiritualita, právní 
minimum, povídání účastníků na jejich témata,  
např. koníčky a další.



Objevujeme nové cesty!

Zaměříme se na tělesný pohyb, sport – jóga, 
relaxace, cvičení, plavání…

Chystáme se na trénink kognitivních funkcí.

Máme v plánu vytvořit vlastní webovou 
stránku.

Rádi bychom spolupracovali se Studiem 27, 
např. na natáčení besed, ale i s dalšími 
organizacemi, subjekty a médii.



Objevujeme nové cesty!

Plánujeme vytvářet skupinky:

 skupinu slyšení hlasů

 ženskou a mužskou skupinu

 skupinu sdílení osobních příběhů, co se komu povedlo 
nebo nepovedlo, sdílení koníčků a zájmů

 skupinu DISCOVERY

Chceme se učit jeden od druhého! Chceme být kolegy! 
chceme více zapojovat dobrovolníky a pokud možno je 
za práci alespoň symbolicky odměňovat.





Objevujeme nové cesty!

Chceme vyřešit střet zájmů – dilema 
zapojování přátel, kamarádů a známých.

Plánujeme aktualizovat etický kodex tak, aby 
vyhovoval novým potřebám Mostů.

Chceme přemosťovat svět lidí s diagnózou se 
světem lidí bez diagnóz.



Objevujeme nové cesty!

Chceme se propojovat se zajímavými lidmi 
i bez psychiatrické diagnózy, kteří hledají 
alternativní způsoby života a zdráhají se 
integrovat do většinové společnosti, např. 
ekologicky zaměření jedinci, alternativy 
v medicíně apod. – popřípadě se jim integrace 
nedaří, např. mladí, hledající lidé, kteří by 
často třeba i skončili na psychiatrii – my 
nechceme být psychiatrie, nýbrž škola.



Objevujeme nové cesty!

CÍLOVÁ SKUPINA: Lidé s psychiatrickou 
diagnózou nebo bez ní. Kdokoli, koho by to mohlo 
zaujmout – přátelé, blízcí, rodiče, příbuzní, mladí, 
hledající lidé.

MÍSTO: Budeme se snažit přesouvat postupně 
aktivity Mostů do veřejných prostor – radnice, 
kostel, knihovna, wellness centurm atp. – a 
v případě úspěchu budeme zvažovat získání 
prostor vlastních.



Co k tomu potřebujeme?

Lidskou vstřícnost. Nějaké prostory. Ochotu hostů 
účastnit se našich besed.

Hodně štěstí na dobré lidi. 

Podporu ze strany managementu Fokusu Praha.

A abyste nám drželi palce!



Děkujeme za pozornost!

Kontakt:

Klub Mosty

Fokus Praha

Dolákova 24, Praha 8

mosty@fokus-praha.cz

www.fokus-praha.cz/klubmosty


