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Náplň prezentace

• představení organizace

• projekt „Rehabilitace, komunita, léčba“

• zpětnovazební dotazník k Roku jinak s psychiatrem



Green Doors, z. ú.

• jednička na poli pracovní rehabilitace

• pražské kavárny V. kolona a Café na půl cesty, vegetariánská 
restaurace Mlsná kavka

• průvodce světem práce 



Komunita, rehabilitace, léčba

• Číslo programu: PROGRAM CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

• Název projektu: Komunita, rehabilitace, léčba

• Číslo projektu: CZ.11/MGS/049



Narazili pracovníci GD na něco 
(pro ně osobně) objevného?

• samotná možnost spolupráce s 
psychiatrem 

• pohled zkušeného psychiatra
• utvrzení si svých kompetencí ve 

vztahu s psychiatrem
• dávat si (klientův) způsob chování 

a projevy do souvislostí s poznatky 
z psychopatologie, což umožňuje 
individuálně přizpůsobit práci s 
každým klientem

• získání odborných (zejm. farmako) 
znalostí

• myslím, že přínos byl vzájemný -
psychiatr mohl vidět, jak 
přistupujeme ke klientům 
(považujeme je za lidi, máme k 
nim respekt)

• Rozdílný přístup k tomu, jak moc 
je klient kompetentní a do jaké 
míry se na společné zakázce 
shodujeme a do jaké míry jí 
jednostranně určujeme (mám 
dojem, že on je daleko více zvyklý 
určovat normu a to, o co se má 
klient snažit).



Narazili psychiatři na něco 
(pro ně osobně) objevného?

• nepsychopatologický pohled

• respekt ke klientům, 
zplnomocňování klientů

• přiblížení systematické 
rehabilitační práce

• každodenní kontakt s klienty na 
pracovišti

• Objevné pro mě bylo hlavně to, že lze i 
v pozici lékaře pracovat s 
klientem/pacientem komplexně a že 
léčba neznamená pouze 
farmakoterapii a odstraňování 
příznaků. Tento způsob práce mi dává 
mnohem větší smysl než škatulkování 
a soustředění se na nemoc, aniž by mě 
pacient zajímal také jako člověk žijící v 
určitém prostředí, se kterým 
interaguje, má své cíle, sny, plány... 
Díky změně přístupu mi přijde, že teď 
dokážu se svými pacienty/klienty 
navázat mnohem kvalitnější vztah – a 
to i v případě, že naše spolupráce není 
dlouhodobá.



Co bude příště?

Rok jinak 

se sociálními službami!


