Tisková zpráva
Praha, srpen 2006
Název akce: „Když to s tebou jde do kopce“- happening v rámci Týdnů pro duševní zdraví
Termín: 23. 9. 2006, 13.00 – 18.00 hod.
Místo: Petřín u bludiště
Popis: Informační a zážitkové odpoledne, které se koná v rámci Týdnů pro duševní zdraví. Součástí
happeningu je výstava obrazů, výtvarné workshopy, Lidové spontánní divadlo (svépomocná dramaterapeutická skupina), malé pohoštění kavárny Kolíbka (projekt přechodného zaměstnávání),
koncerty kapela Le Kapr a další živá hudba, infostánky o duševních nemocích. Během akce
sdružení Green Doors a sdružení Baobab představí svoje služby pro duševně nemocné. Záštitu
akci poskytla Mgr. Hana Halová, radní hlavního města Prahy.

Happeningu na Petříně v rámci Týdnů pro duševní zdraví
Občanská sdružení Baobab a Green Doors zvou veřejnost v sobotu 23. 9. 2006 od 13 do
18 hod. na happening „Když to s tebou jde do kopce“, který proběhne u petřínského bludiště.
Happening probíhá v rámci celorepublikové osvětové kampaně Týdny pro duševní zdraví.
Účastníky akce čeká zážitkové a informační odpoledne, kde nebude chybět živá hudba, výstava
obrazů lidí s duševním onemocněním, občerstvení kavárny Kolíbka a vystoupení Lidového
spontánního divadla. Zdolání petřínského kopce bude symbolizovat obtížnou cestu člověka s
duševním onemocněním k uzdravení.
Tuto akci organizace připravují již druhým rokem pod záštitou Mgr. Hany Halové, radní
hlavního města Prahy, jako setkání veřejnosti se zástupci neziskových organizací a s lidmi s
duševním onemocněním. Organizace si rozloží svůj informační tábor u petřínského bludiště. Zde se
návštěvníci dozví více o službách, které sdružení poskytují a budou se moci ptát na vše o
problematice duševního zdraví.
Plenér Petřína se již podruhé promění v galerii pod širým nebem. Ateliér Baobab v okolí
bludiště vystaví působivé obrazy, jejichž autory jsou talentovaní lidé s duševním onemocněním.
Návštěvníci si budou moci také něco namalovat na výtvarném workshopu s arteterapeutkou. Malé
pohoštění pro příchozí připraví spřátelená kavárna Kolíbka, která představuje jeden z projektů – síť
„spřátelených“ kaváren o.s. Green Doors, které přechodně zaměstnávají lidi s duševním
onemocněním. K nejsilnějším zážitkům odpoledne bude patřit improvizované představení Lidového
spontánního divadla (LSD) a hudební vystoupení kapel, které happening dobrovolně podpoří.
K uspořádání happeningu na Petříně vede potřeba pomáhat lidem, kteří trpí duševním
onemocněním (schizofrenie a další typy psychóz). Petřín je krásné místo spojované s romantickým
vycházkami a mládím. Bohužel právě mladí lidé jsou nejčastěji klienty zmíněných organizací.
Psychická krize může potkat každého z nás – nás samé nebo někoho z našich blízkých. Pokud se
počínající duševní onemocnění včas zachytí a léčí, je reálná šance na uzdravení.
Cílem této akce je přispět k lepší informovanosti veřejnosti o příznacích duševních nemocí a
možnostech sociální rehabilitace, která pomáhá k návratu do běžného života (studium, práce,
bydlení). Akce má pomoci bojovat s předsudkem veřejnosti, že se lidé s duševním onemocněním
nejsou schopni zapojit do běžného života. Lidé s psychickým onemocněním však také žijí aktivním a
plnohodnotným životem (studují, pracují, mají rodinu, přátele a aktivně tráví volný čas).
O. s. Baobab poskytuje těmto lidem chráněné bydlení, vzdělávací kurzy, podporu v návratu
ke studiu, sportovní a umělecké aktivity a rekondiční pobyty v přírodě.
O. s. Green Doors zprostředkovává pracovní rehabilitaci ve svých třech chráněných
kavárnách v Praze (Café na ½ cesty, Klub v Jelení a kavárna V. kolona).
Úspěchy a spokojenost našich klientů svědčí o tom, že s duševně nemocnými to nemusí jít
vždy jen „z kopce“.
Pořadatelé:
- Baobab, Andrea Hanzlová, www.osbaobab.cz, o.s.baobab@post.cz, 241 734 050
- Green Doors, Světlana Vrablecová, www.greendoors.cz, svetlana@greendoors.cz,
777 913 059
Informace o TDZ obecně: www.tdz.cz

