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INFORMACE O SPOLKU
Název spolku:			
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					Mgr. Martina Vlašicová, členka výboru
Telefon:			
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Webové stránky:			
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Facebook:				www.facebook.com/ONasSNami
					www.facebook.com/groups/ONasSNami
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Spolek O nás s námi, z. s. je vedený u krajského soudu v Brně od 8. 1. 2020. Na první rok
našeho „oficiálního“ fungování jsme měli mnoho plánů, které jsme v důsledku protiepidemických opatření nemohli realizovat. Místo toho jsme měli možnost získat skutečnou
představu o potřebách lidí s duševním onemocněním a jít jim v naší činnosti vstříc.
Přes veškeré útrapy roku 2020 jsme uskutečnili několik volnočasových aktivit pro lidi
s duševním onemocněním, účastnili se seminářů, konference RECOVERY2020 a diskusních
setkání s odborníky.
Díky naší činnosti jsme během pandemie pomohli několika lidem překonat obavy vycházet na nákupy, k lékaři nebo do práce. Mnoho lidí s přímou zkušeností s duševním onemocněním díky našim online setkáním přes Skype nebylo celé měsíce bez kontaktu s okolím.
Věříme, že naše aktivity a činnosti budou v komunitě lidí s duševním onemocněním
čím dál více vyhledávané a to nejen proto, že máme vlastní zkušenost s duševní nemocí,
ale především pro náš přístup, kterým se lišíme od přístupu většiny sociálních služeb.
Tomáš Sedláček
předseda spolku O nás s námi, z. s.
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ČINNOST V ROCE 2020
SEMINÁŘ RECOVERY HOUSE – 29. LEDNA 2020
Ve středu 29. ledna jsme se zúčastnili, jako jediní zástupci lidí se zkušeností s duševním
onemocněním, semináře „Recovery house jako nástroj destigmatizace”. Seminář pořádalo
Ministerstvo zdravotnictví ČR a přednášeli zahraniční lektoři Paul Baker (Hearing Voices)
a John Jenkins (IMHCN - International Mental Health Collaborating Network). Oba pánové
mluvili o historii a principech komunitních terapeutických skupin, o významu podpory lidí
v přirozené komunitě a samotném recovery house.
Bylo úžasné slyšet o přístupu v jiných státech, kde se snaží lidem pomoci na základě jejich vlastních potřeb. Jednají s klienty jako rovnocenným partnerem. Pomáhají lidem řešit
problémy na základě jejich životních příběhů, nikoliv na základě jejich diagnóz. Vrací jim
jejich vlastní kompetence. Pomáhají lidem objevovat své vlastní kladné stránky a klienti
zde přebírají zodpovědnost za svoje vlastní chování a zdraví. Seminář jasně ukázal, že vedle
reformy psychiatrické péče by byla v České republice potřeba i reforma sociálních služeb.
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SETKÁNÍ NAD PÉČÍ O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ – 4. ÚNORA 2020
V úterý 4. února se nás na 11. Setkání nad péčí o duševní zdraví sešlo rekordních
38 účastníků. Z toho zhruba polovina byli lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a druhá polovina byli sociální pracovníci, rodinní příslušníci a lidé působící v Reformě
psychiatrické péče.
Během dvou a půl hodiny jsme si poslechli dvě prezentace od Dany Chrtkové, členky
výkonného výboru Reformy psychiatrické péče a předsedkyně spolku DIALOGOS,
která za námi dojela až z Prahy. Následně jsme diskutovali nad tím, co nám reforma
skutečně přinesla, jak ji vnímají uživatelé a čím by do ní každý člověk se zkušeností s duševním onemocněním mohl přispět. Diskuse byla plodná a přinesla jistě dost podnětů
ke zlepšení péče.
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KONFERENCE RECOVERY2020 – 11. ÚNORA 2020
Zúčastnili jsme se druhého ročníku konference RECOVERY2020, která se konala
ve dnech 11. a 12. února v plzeňském DEPO2015. Konferenci pořádal plzeňský
Ledovec, z. s. pod záštitou primátora města Plzeň a přednosty Psychiatrické kliniky
FN Plzeň. Dorazilo na něj okolo 400 účastníků.
Celá konference se konala ve velice přátelském a příjemném prostředí.
Nejvíce se nám líbily přednášky ze středečního odpoledne. Úvodní slovo odpoledního programu měl náměstek plzeňského primátora pan David Šlouf, který informoval
o úspěších realizovaného projektu Housing First. Dále následovala prezentace francouzských lektorů o jejich práci a realizaci projektu Housing First ve francouzském
Marsailles. Následovala druhá francouzská prezentace, která se týkala změn péče
až k samotnému konceptu recovery ve Francii.
Velice přínosný pro nás byl i workshop Posilování komunitní složky péče, na kterém
bylo 5 zahraničních lektorů, kteří sdíleli své zkušenosti z Francie, Slovenska, Německa,
Belgie a Arizony v USA.
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DISKUSNÍHO SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI ČPS JEP – 19. ÚNORA 2020
Ve středu 19. února se konaly dvě velké akce v oblasti péče o duševní zdraví. Slavnostní otevření CDZ PN Brno a setkání se zástupci Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně v Praze (ČPS JEP).
Rozhodli jsme se zúčastnit diskusního setkání se zástupci ČPS JEP v Praze, kde jsme
měli možnost poslechnout si zajímavé prezentace MUDr. Simony Papežové
a doc. MUDr. Martina Anderse, Ph.D. o aktuáním stavu Reformy péče o duševní zdraví
a prezentaci s Bc. Ondřejem Plecháčkem z CDZ pro Prahu 8, které funguje ve spolupráci Focusu Praha a PN Bohnice.
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ONLINE SETKÁNÍ PŘES SKYPE – OD 10. DUBNA 2020
Po propuknutí pandemie Covid-19 a prvních velkých protiepidemických opatřeních
jsme neměli jinou možnost, než se začít scházet v online prostoru. Hned prvního
setkání se zúčastnilo přes 20 lidí – lidé s vlastní zkušeností, jejich blízcí i pracovnice
Kanceláře veřejného ochránce práv. V roce 2020 jsme jako jediná pacientská organizace
v ČR, která se během pandemie začala scházet online, udrželi frekvenci setkání po 14
dnech, na kterých jsme sdíleli svoje problémy, dávali si podporu a plánovali různé společné akce. Během roku 2020 se do naší skypové skupiny příhlásilo přes 50 lidí z celé
České republiky, někteří dokonce ze Slovenska a daleké Austrálie. Pro velký zájem jsme
se rozhodli v online setkáních pokračovat i v následujícím roce.
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VÝLET DO OBORY HOLEDNÁ – 25. DUBNA 2020
Pro většinu lidí byl velký problém, že přišli během krátké chvíle o většinu sociálních kontaktů se svými blízkými, známými nebo jen s okolním světem. Pro nás, lidi
se zkušeností s duševním onemocněním, je tato situace obzvlášť náročná, protože
je pro nás ztráta sociálních kontaktů a běžného života daleko větší problém kvůli našim potížím, které nám brání v bezproblémovém zapojování do společenského života. Znovunabytí sociálních dovedností, zvládání běžných věcí, jako jsou cesty plnou
MHD nebo například pevná pracovní doba, pro nás bývá daleko náročnější a trvá nám
většinou déle si tyto návyky opět osvojit. I proto jsme se rozhodli, že uspořádáme
alespoň krátkou společnou procházku do přírody. Na našem druhém online setkání
jsme se proto domluvili, že společně vyrazíme do obory Holedná v Brně.
V sobotu 25. dubna jsme se ve 13.30 sešli v hojném počtu na parkovišti u zastávky
Stará dálnice před oborou Holedná a společně se domluvili, které zajímavosti tam
navštívíme. Nejprve jsme se vydali kolem ohrady s divočáky, kde jsme se chvíli zastavili a pozorovali divou zvěř. V rybníku za ohradou jsme viděli i několik kachen mandarinských, jak nám pověděl jeden člen naší výpravy – vášnivý ornitolog. Pomalým
krokem jsme se vydali k pomníku sovětského letce, který zde za války havaroval
se svým letadlem. Odtud jsme se vydali po zelené značce až k jezírkům. Cestou jsme
potkali skupinku daňků, kteří za námi nebojácně přišli a zapózovali jen pár kroků
před námi. Na úplném cíli naší cesty nás čekal smutný pohled na vyschlé jezírko,
které mnozí z nás pamatovali plné vody, živočichů všeho druhu a labutí. Zde jsme
se také všichni rozloučili. Cestou zpět jsme se začali rozcházet různými směry, část
z nás se vydala do Bystrce a část pokračovala zpět na parkoviště před oborou.
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JARNÍ GRILOVÁNÍ – 23. KVĚTNA 2020
Na 4. online setkání přes Skype jsme se společně domluvili, že uskutečníme další
společnou akci – jarní grilování. Během online setkání padlo několik návrhů, kam bychom mohli vyrazit grilovat. Jedním z návrhů bylo CVČ Labyrint v Bohunicích, kde se
nám bohužel nepodařilo domluvit se správci. Pak nás napadlo oslovit Barvy brněnského Bronxu a celou akci uskutečnit v objektu bývalé Káznice na Bratislavské 68. Nakonec jsme mohli být za toto řešení rádi, neboť počasí nám zrovna nepřálo. Celou noc
z pátku na sobotu totiž vydatně pršelo, ale ani to nám plány nezhatilo. Měli jsme tam
k dispozici venkovní i vnitřní prostory s vytápěním. Nemohlo nás proto nic zaskočit.
Přes mrholení a občasný drobný déšť se nás v Káznici sešlo skoro 20. Během odpoledne se počasí umoudřilo a umožnilo nám pobýt venku, kde jsme si nacpali pupíky
všemožnými grilovanými dobrotami. K pohodovému odpoledni přispěl i zpěv a hra
na kytaru, která dodala celé akci skoro až rodinnou atmosféru. Připojit se mohl, kdo
chtěl. Ač to vypadalo, že se déšť již nevrátí, k večeru nás přece jen zahnal do vnitřních
prostor kavárny, kde jsme v konzumaci dobrot a společné zábavě mohli nerušeně pokračovat. Zahřát jsme se mohli u futuristických kamen, která v kavárně mají.
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PARNÍKEM NA HRAD VEVEŘÍ – 18. ČERVENCE 2020
Po dubnovém výletě do obory Holedná a květnovém grilování jsme se v sobotu
18. července vydali poznávat další krásná místa jižní Moravy. I přes deštivé počasí
jsme se společně vypravili na hrad Veveří v pěkném počtu 7 lidí.
Na zastávku Hrad Veveří jsme vypluli lodí ve 13 hodin. Sice nebylo nejtepleji,
ale i přesto nám počasí dovolilo celou plavbu strávit na horní palubě lodi, odkud jsme
mohli pozorovat liduprázdné pláže. Na hrad Veveří jsme dorazili kolem 14. hodiny
a po zakoupení vstupenek na prohlídku okruhu A jsme si prohlédli areál hradu
Veveří. Prohlídka okruhu A trvala 40 minut a byla plná zajímavých informací a pěkných
hradních místností. Málokdo z nás věděl, že hrad Veveří je jediné zdokumentované
místo v České republice, které navštívil sir Winston Churchill, a to hned 3x. Strávil tu
dokonce část své svatební cesty. Další zajímavostí jistě je, že hrad Veveří vystřídal velké množství majitelů, kteří se značně podíleli na jeho změnách a přestavbách. Během
2. světové války hrad obsadila nacistická vojska, proto byl hrad cílem bombardování.
Po válce byl hrad Veveří využíván vysokými školami, které v prostorách hradu a areálu měli zřízenou kolej. V této době proběhly poslední velké stavební úpravy, které
na hradě dodnes můžeme spatřit. Prohlídka byla zakončena na vyhlídkové terase,
odkud je nádherný výhled do okolních Podkomorských lesů a na Brněnskou přehradu.
Po zajímavé prohlídce okruhu A se na nás usmálo i sluníčko a my se vydali za občerstvením a ochutnávkou vína vyráběného speciálně pro hrad Veveří – Hradní Rozárky.
V ceně vstupenek na prohlídku byla i možnost prohlédnout si stálou expozici
„Lev a orlice”, kde jsme se mohli dozvědět, jakou roli sehráli členové panovnické
rodiny Lucemburků v dějinách Moravy i samotného hradu Veveří.
Následně jsme se vydali zpět na cestu k přístavišti Hrad Veveří, během které nás
zastihla průtrž deště. Ta samozřejmě nikoho nezaskočila, jelikož jsme byli všichni
vybavení deštníky. Cestu zpět jsme trávili uvnitř lodi plánováním dalších výletů.
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PŘES KOPEC NA ZMRZKU – 29. SRPNA 2020
Sobotní odpoledne 29. 8. patřilo dalšímu výletu. I přesto, že ráno a dopoledne drobně
poprchalo, jsme se sešli v pěkném počtu.
Z Halasova náměstí jsme se svezli pár zastávek autobusem na zastávku Panská lícha
do Soběšic, odkud je to jen pár kroků k rozhledně na Ostré horce. Po výšlapu na rozhlednu a drobné svačince jsme se vydali po žluté značce k zastávce Žitná do Řečkovic.
Cesta byla pohodová a nenáročná nejen díky příjemnému počasí, ale i díky plodícím
ovocným stromům, kterých jsme cestou několik potkali a měli tak o dobroty postaráno.
Narazili jsme i na vyschlou studánku Járy Cimrmana, kde je možné si nabrat cedníkem
vzduch a trochu se tak v parných dnech osvěžit. Ze Zamilovaného hájku je to již jen kousek na zastávku Žitná, odkud jsme se autobusem přesunuli za zaslouženou odměnou
na Agnes zmrzku, kde byl také cíl naší cesty.
Pohodová procházka v příjemné společnosti a výborná zmrzlina byla příjemně stráveným odpolednem pro všechny účastníky.
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SETKÁNÍ NAD PÉČÍ O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ – 1. ZÁŘÍ 2020
V úterý, 1. září odpoledne, jsme se sešli na 12. Setkání nad péčí o duševní zdraví
za JMK, tentokrát v prostorách bývalé Káznice na Bratislavské, kde jsme přijali pozvání
od spolku TRIPITAKA.
Přes znovuzavedená opatření na ochranu před koronavirem jsme se sešli v krásném
počtu 19 lidí s různým vztahem k duševním onemocněním, od uživatelů péče po sociální pracovníky, psychiatry a rodinné příslušníky.
V první části nám pracovníci nově vzniklého Centrum Platan Lucie Kučerová,
Pavel Strašák a David Oplatek představili svoje aktivity a činnosti v novém projektu,
který má sídlo právě v budově bývalé Káznice. Jedná se o službu pro lidi se zkušeností
s duševním onemocněním, kteří by zde mohli navštěvovat různé volnočasové aktivity,
terapie, psychoterapie nebo tu jen trávit čas s přáteli v útulné kavárničce.
Poté jsme se bavili o dopadech koronavirové epidemie na lidi s duševním onemocněním, péči o ně a následně jsme diskutovali o dopadech koronavirové krize a dostupnosti péče během epidemie.
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PO ČERVENÉ DO BÍLOVIC – 10. ŘÍJNA 2020
Světový den duševního zdraví jsme trávili na pohodové procházce z Obřan
do Bílovic nad Svitavou.
V sobotu odpoledne jsme se sešli v krásném počtu 14 lidí na konečné tramvají
v Obřanech, odkud jsme pomalu vyrazili. Vydali jsme se přes most po červené turistické trase, která vede po pravém břehu řeky Svitavy. Po pár stovkách metrů jsme
měli možnost prohlédnout si zahradní železnici , která bohužel nebyla v provozu.
Pokračovali jsme dále po červené, která nás dovedla k venkovní posilovně, kde jsme
si udělali první krátkou zastávku, abychom mohli vše vyzkoušet. Cestou nám podzim
ukázal, jak nezahálí a zabarvuje listy stromů. Nejmladší účastnici výletu to nedalo
a šla zkusit, jak teplá je voda v řece a jestli by se do ní dalo ještě vlézt. Bez dlouhého
přemýšlení odložila koupání ve Svitavě na léto. To jsme se ale již blížili k nově udělaným schodům a lávce k fotbalovému hřišti, odkud to byl už jen kousek k bílovické
sokolovně. Tady jsme výlet zakončili zaslouženou odměnou – pivem/limem a někteří
i něčím na zub.
Ze sokolovny se část výpravy vydala na vlakovou zastávku, odkud vyrazili do Brna
vlakem a druhá část se šla pěšky zpět do Obřan.
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ZRUŠENÁ KONFERENCE CESTY ZOTAVENÍ – 13. ŘÍJNA 2020
Společně se spolky DIALOGOS a Spolkem KOLUMBUS jsme se podíleli na organizaci
konference Cesty k zotavení Hodonín, která se nakonec kvůli pandemii Covid-19
nemohla uskutečnit.
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PO BRNĚNSKÝCH VÁNOČNÍCH TRZÍCH – 19. PROSINCE 2020
Stejně jako výlet na adventní trhy do Vídně v roce 2019, tak i adventní trhy roku
2020 jsme měli v plánu strávit někde mimo Brno. Bohužel nám to situace s protiepidemickými opatřeními nedovolila. Protože pro někoho nemusejí být Vánoce nejradostnějšími svátky v roce a trávil by je převážně sám zavřený doma, domluvili jsme
se na posledním online setkání přes Skype, že se společně vydáme na poslední společnou procházku roku 2020. A tak jsme se v sobotu 19. prosince za dodržování všech
vládou nařízených opatření vydali na krátkou procházku po brněnských vánočních
trzích.
Procházku městem jsme odstartovali na Moravském náměstí, odkud jsme pomalým
krokem pokračovali směrem na Dominikánské náměstí, kde jsme se na chvíli zastavili
u vyřezávaného betlému a nakoukli jsme i do ohrádky s kozami z brněnské zoologické zahrady. Pokračovali jsme směrem na Zelný trh, kde jsme si pomalu prošli všechny stánky. Poslední naší zastávkou a také místem rozloučení bylo Náměstí Svobody,
kde jsme si popřáli krásné svátky a pomalu se vydali do svých domovů.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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VÝHLEDY DO BUDOUCNA
Po roce plném zákazů a omezení, který jsme měli v mnoha směrech promyšlený
a naplánovaný, jsme se rozhodli nechat roku 2021 volnější průběh. A to i z důvodů dalších
možných vln pandemie Covid-19.
Našim největším cílem bude nalezení prostor, kde bychom se mohli v pravidelných
termínech scházet na svépomocné skupiny, které jsou pro nás nesmírně cenné a stále
ještě málo dostupné.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kdo nás podporovali a pomáhali nám v prvním nelehkém roce fungování našeho spolku.
Velice si vážíme navázání spolupráce se spolky DIALOGOS, Spolkem KOLUMBUS,
TRIPITAKA a dalšími organizacemi, se kterými jsme během roku 2020 měli možnost spolupracovat. Velké díky patří i městu Hodonín za pomoc a podporu při organizaci neuskutečněné konference Cesty k zotavení Hodonín.
Věříme, že naše práce byla během náročného roku plného vládních protiepidemických
opatření pro mnoho lidí přínosem. I přes kritiku některých lidí si za každým uspořádaným výletem stojíme a jsme rádi, že jsme touto cestou pomohli mnoha lidem přečkat
kritické období, které by jinak mohlo skončit zhoršením jejich duševní pohody nebo
hospitalizací v psychiatrické nemocnici.
Těšíme se na spolupráci i v následujícím roce!
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