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Nejdůležitější body:
• Musím přiznat, že to
pro mě skutečně byla
výzva. Dá se to zvládnout? Secvičit představení
• Během
podzimních
týdnů jste se mohli
setkat se sbírkou knoflíků pro naše sociálně
rehabilitační centrum.
• Koncem srpna jsme
s Irenou Benešovou
navštívily nizozemskou
organizaci GGZ Noord
Holland
Noord
v Alkmaaru.

začátku letošního
léta , kdy ve sdružení
Zahrada 2000 o. s.
probíhaly přípravy na
oslavy výročí vzniku,
se zrodil nápad, že by
klienti Zahrady mohli
při oslavách zahrát
divadelní představení.
Byla jsem tehdy požádána o pomoc s jeho
přípravou.
Musím přiznat, že to pro mě skutečně
byla výzva. Dá se to zvládnout? Secvičit představení (i když kratičké) s lidmi, kteří nemají
s divadlem zkušenosti? Stihnout to v poměrně
krátkém čase, navíc v době dovolených, kdy je
velmi těžké se sejít? A co zahrát? Jaké téma najít,
aby souznělo s filozofií Zahrady, současně oslovilo účinkující i případného diváka? Nápad přišel, k němu se přidalo nadšení klientů a mohlo se
začít pracovat. Sepsali jsme scénář podle Cervantesova Dona Quijota de la Mancha. Myslím, že
téma bláznovství a podivínství, téma toho, co je
a co není normální, bylo aktuální nejen v době
středověku, ale můžeme se nad ním zamýšlet i
v současné uspěchané době. Scházeli jsme se
dvakrát týdně a snažili se učit text, neskákat druhému do řeči, stát před imaginárním divákem
tak, aby nám nejen rozuměl a viděl nám do obličeje, ale abychom mu také nezakrývali výhled na
naše spoluherce… Nebylo to jednoduché. Pro
někoho bylo obtížné zapamatovat si text, někdo
se tak soustředil na své repliky, že nepustil druhého ke slovu, někdo bojoval s nemocemi a
nemohl se účastnit zkoušek. Nakonec bylo roz-

hodnuto,
že
naše
divadlo
bude „divadlem,
jaké svět neviděl“, a bude
předvedeno
divákům
ve
formě rozhlasové hry – herci
čtou text, který
mají v ruce.
Spásná myšlenka! Ubylo nervozity a bylo
možno se lépe
soustředit na provedení. Každý přispěl něčím.
Adélka udržovala dobrou náladu a přicházela se
spoustou nápadů, jak věci co nejvíce zjednodušit. Jindřiška si zaslouží obdiv za odvahu zahrát
hlavní roli, které se nikdo nechtěl ujmout. Jirka
s Libuškou se snažili zodpovědně naučit text,
poctivě chodili na zkoušky a jeden druhého bedlivě hlídali, aby neudělal chybu. Alča se svým
klidem vnášela do představení jistotu. Maruška
první ze všech uměla celý text zpaměti, a když
chyběl režisér, bez problémů ho zastoupila.
Honzík se moc těšil na představení a přinesl si
na něj nádherný kostým mnicha. Evička se
k nám přidala na samém konci a téměř bez
zkoušek svou roli krásně zvládla. A proč jsme si
slavnou postavu přejmenovali na Chichota? Quijote se dost těžko vyslovuje a my jsme se při
zkouškách tak nachechtali, že se to zkomolené
jméno k našemu představení hodilo víc, než to
původní. Všem hercům ze Zahrady děkuji – za
jejich nadšení a snahu, za zajímavou zkušenost a
taky za tu spoustu legrace, kterou jsme si užili.
Eva Ščobáková
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PRŠÍ A NEZAPOMÍNÁM
Venku prší a já
nezapomínám. Na chvíle
útržkovitých slov, macatých
ženských prdelí, přiblblých
úsměvů skrz clonu
marihuanového kouře,
dostatek peněz, nedostatek
peněz, Mé Pohrdání
Jednoduchostí Masy, Můj
Pocit Nedostačivosti I
Oproti Té Mase, Strachu z
přiblblých zábavných
pořadů, Bolesti, Krásy,
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Knoflíková sbírka
Během podzimních týdnů jste se
mohli setkat se sbírkou knoflíků pro
naše sociálně rehabilitační centrum.
Knoflíky jste nosili převážně do
spřízněné kavárny Ennea caffé &
shop. Nasbírali jsme pěknou hromadu malých, velkých, dřevěných,
různobarevných knoflíků, s kterou
se bude těšit nejen Hela s šicí dílny,
díky níž jsme nápad zrealizovali.
Postupně budou používány při výrobě ručně šitých hraček a dekorací,
s kterými se můžete setkat v naší
tréninkové prodejně nebo během
adventních trhů. Třeba tam zrovna
poznáte ten svůj
Děkujeme

Rouhání se, Víry a Vím
Jedno: Že Chci Žít jako

Sen

Člověk. I k tomu je dobrý
jeden listopadový déšť.
Ota Ševčík

Zdál se mi sen. Byla jsem jako mladá zařazena
do terapeutické skupiny. Měli jsme malovat
co kdo chtěl. Vše se odehrávalo v jiné době a
na jiném místě. To co tam s námi ale prováděli, byla hrůza - výsměch, nejistota, doslova
utrpení. Prosila jsem, že malovat neumím, že
bych chtěla třeba jen podle něčeho obkreslovat. Nerozuměl nikdo. Terapeuti si nás předávali jako horký brambor. Konečně jsem dostala za úkol obkreslit koně, ale můj výtvor
nechápali. Z koně prd, leda tak stodolu, řekl
jeden z nich a začal po mně házet barevné
pastely, které se lámaly na maličké kousky, s
tím, že si je uhradím, když neumím pracovat.
Nevím, co ten sen znamená, ale myslím, že v
rámci svých možností pracovat umím. Dost

mě to vše ponížilo, protože se vlastně mělo
jednat o ozdravný program. Bylo mi z toho
snu dost nepříjemně.
Vím, že jsme taková mnohdy problematická
smečka, ale děkuji Irence a všem terapeutickým pracovníkům, kteří s námi trpělivě pracují. Plní nám i naše potřeby a přání, což
mnohdy nedělají ani naši blízcí. Můžeme se
vypovídat z toho, co nás trápí a oni jsou pro
nás takovou pomyslnou vrbou.
Když si nevíme rady s jakýmkoli problémem,
jsou tady - s námi, pro nás. A za to jim patří
můj dík.
Hela

Moje kniha
Hodně, hodně jsem přemýšlela o čem napsat
do novin. Vzpomněla jsem.
Je čas podzimních dlouhých večerů, večerů
při svíčce, dobrého čaje či kávy s přáteli,
s rodinou při pěkné knížce.
Velmi ráda čtu. Mám tři až čtyři oblíbené
autory převážně s tématem II. Světové války.
Je to především Erich Maria Remarque s jeho
nádhernou knížkou Čas žít, čas umírat. Dávám tip, možná si toho autora přečtete. Nebo
americký spisovatel Elia Kazan Tichá dohoda.

A samozřejmě Ernest Hemingway Stařec a
moře a Rajská zahrada. A nyní už podruhé
čtu knihu Schindlerův seznam (úžasně napsaná kniha) z období 1941 v Krakovském ghettu. Doslechla jsem se, že vyšla kniha podle
scénáře Josefa Urbana rodáka ze Zábřehu na
Moravě Habermannův mlýn. Také určitě bude pěkné jeho zfilmování. Zapomněla jsem na
spisovatele Jana Kozáka jeho Čapí hnízdo.
Toť vše o mé knize. Přeju všem Zahradníkům krásně prožité podzimní večery
s knihou.
Alča
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Nový zaměstnanec Zahrady
2000-peer konzultant
Koncem srpna jsme s Irenou Benešovou navštívily nizozemskou organizaci GGZ Noord Holland Noord v Alkmaaru.
Návštěva – pětidenní stáž – se uskutečnila v rámci projektu
„Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“. Projekt
realizuje pražská organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Zahrada 2000 byla vybrána jako jeden z deseti účastníků, kteří se mohli do projektu zapojit.

VTEŘINY V CIVILU

Od 1. listopadu jsem se jako peer konzultantka stala členkou
pracovního týmu Zahrady 2000.

O můj úsměv nikdo nestojí
Lidi jsou hloupí Drží se v
davu
Zázraky se nedějí
Možná někde někdo
o můj úsměv stojí
Jsi příslib
Je to tak
Třeba si to řeknem
Jsi příslib
Venku je to stejný
Obrovskej velkej ustrašenej
škleb
Hledám to v Sobě

Kdo je to peer konzultant (PK) a co může klientům nabídnout?

Ota Ševčík

V Holandsku jsme se seznámily s prací peer konzultantů, jež
jsou součástí pracovních týmů poskytujících péči duševně nemocným už sedm let.
V říjnu jsem pak byla v Praze na pětidenním kurzu pro peer
konzultanty. Pracovali jsme s osobním příběhem, učili jsme
se komunikaci s klienty, věnovali jsme se pojmu recovery –
zotavení, úzdrava.

PK je zaměstnanec organizace, který má vlastní zkušenost
s duševním onemocněním. Mezi témata, která lze
s PK probírat, patří například pobyt v léčebně, užívání a neužívání léků, spolupráce s psychiatrem a psychologem, zkušenost se sociálními službami, s dluhy,
vztahy s rodinou a okolím, co mi nemoc vzala a co
mi nemoc dala, cesta k zotavení, krizový plán a plán
zotavení atd.
PK může podpořit a doprovodit klienta do sociálních
služeb, k lékaři, na sociálku, ÚP, může navštívit klienta v psychiatrické nemocnici. Návštěvu lze uskutečnit
i v domácím prostředí klienta a pohovořit
s rodinnými příslušníky o nemoci, o omezeních, která
nemoc přináší apod.
PK může zprostředkovat kontakt s ostatními zaměstnanci
Zahrady 2000.
Zájemci o schůzku s PK se mohou přihlásit buď u Ireny Benešové nebo přímo u mne – Světlany Soldánové na telefonním
čísle Zahrady 2000 (584 401 195 nebo 774 506 600).
Světlana Soldánová, PK

Zahrada 2000 o.s.

Zahrada 2000 o.s.
Dětřichov 32
79001 Jeseník
Telefon: +420 584 401 195
E-mail: info@zahrada2000.cz
nadeje@zahrada2000.cz

zahrada2000.cz
nadeje.zahrada2000.cz
fler.cz/zahrada-2000
„Když zjistíš co chceš, našel
jsi všechno, co v životě potřebuješ“

Káva bez předsudků
“Co kdyby naši klienti v rámci oslav výročí Zahrady 2000 obsluhovali u vás v kavárně??“ Ten nápad mi přišel hezký. Proč
ne?
Pár tzv. kaváren Na půl cesty jsem už navštívila a vždy to byl
milý zážitek, patřící spíše k těm, na které člověk jen tak nezapomíná. Každá ze zúčastněných stran dostane příležitost
k něčemu velmi cennému. Ten, který se zhostí obsluhy, nenásilným způsobem získává zkušenosti. A v některých rovinách
mu mohou pomoci zařadit se do plnohodnotného života.
Host je také obdarován – má velkou šanci uvědomit si, že svět
není černobílý, že nejsme stejní, že ne každý startujeme ze
stejných podmínek, že cesty mnohých jsou klikaté a leckdy
plné bolesti a nepochopení.
I pro mě samotnou byla tato zkušenost důležitá. Při vybalování zboží v našem miniskladu, jsem se dala s pánem, který u nás
servíroval „kávu bez předsudků“, do řeči. Protože jsem zvědavá ženská a pořád se na něco ptám, začal se mi před očima
odvíjet neuvěřitelný životní příběh, plný paradoxů, zázraků a
zvratů.
Když jsem pak pána sledovala, jak s úsměvem nese kávu našim zákazníkům, cítila jsem obdiv.
Denně potkáváme desítky, mnohdy stovky lidí. Každý člověk
má svůj příběh. Mnoho z nás má svá
bolavá místa, třinácté komnaty, kostlivce ve skříni. Někdy stačí opravdu
málo, abychom se stali lepšími, ohleduplnějšími a ne těmi, co tu bolest působí
nebo prohlubují. Stačí zkusit cítit příběhy těch druhých a taky vědět, že
někde tam uvnitř může být něco citlivého, bolavého...potom už je snadnější
pochopit, že každý se s tím
„nepříjemným“ vyrovnává jinak a že to
ho odlišuje od nás, kteří jsme jakž takž
„v normě“.
Kavárna je azyl duší. Alespoň to byl
můj sen, takový azyl pro duše vytvořit.
Každý den nás navštíví různí lidé,
s různými příběhy, sny a radostmi.
Někteří se vracejí a tak se pomalu stávám součástí jejich příběhů a tak nějak
cítím, že mě to dělá lepším člověkem.
To dobré, co dostávám, se pak snažím
předávat do kávy, kterou těm lidem
vařím.
Takový koloběh mi dává smysl..
Eleni Akritidu
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