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Słowem wstępu
T

en numer w dużej mierze poświęcamy sprawie Ośrodka
Recepcyjno-Szkoleniowego „Zielony Dół”, prowadzonego
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej i przede wszystkim przez Firmę Społeczną
Laboratorium Cogito. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller nie
podpisał umowy na dalszą współpracę z tymże Ośrodkiem,
skazując go na upadłość i narażając osoby po kryzysach
psychicznych w nim pracujące na utratę pracy i nadziei
na lepsze, pełniejsze życie. Pragniemy, żeby ten fakt nie
przeszedł bez echa. Dlatego publikujemy dokumentację
żywego protestu przeciwko likwidacji „Zielonego Dołu”, która
ukazała się na Facebook’u na stronie specjalnie stworzonej
na tę okazję – „Ratujemy Zielony Dół”. Są tutaj listy
protestacyjne skierowane do Wojewody Małopolski Jerzego
Millera, „Dziennik Zielonego Dołu”, zawierający fakty i gorzkie
refleksje związane z tą przykrą sprawą, a także artykuł o
znamiennym tytule „Wojewoda Małopolski przeciw ekonomii
społecznej?”.

W

zbogaciliśmy je o dwa teksty – Barbary Banaś,
podkreślającej wagę, jaką ma praca dla osób
chorujących psychicznie oraz Jolanty Janik, która ciepło i z
dużą wrażliwością przedstawia sylwetki osób pracujących w
„Zielonym Dole”.

Ż

ycie wzbogacają rozmaite działania, jak te w
Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi”. Opowiadamy o
prowadzonej przez nas edukacji o chorobie psychicznej i
zdrowieniu.

W

ciągu życia tracimy osoby najbliższe, ale możemy
pielęgnować wspomnienia o nich, jak to czyni Ola
Kożuszek, ciepło wspominająca swojego tatę.

C

o ro numeru wiąże poezja, która też jest częścią życia. A
bolesną sprawę „Zielonego Dołu” z dalszą zawartością
wiąże wyżej wspomniany artykuł Jolanty Janik, pokazujący z
czym zmagają się i czym żyją osoby z Zielonego Dołu.

„N

ikt nie powiedział, że będzie łatwo” – takie jest nasze
życie, czasem wbrew wszystkiemu i „Mimo Wszystko”...
Dorota Dużyk-Wypich
Redaktor Naczelna

K

rzysztof Cibor i Zuzanna Cichowska w swoim artykule
piszą, że sprawa dotarła do Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich, które zajęło się nią z urzędu.

G

orąca petycja została podpisana przez setki osób, także
podczas 10. Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać
Mimo Wszystko”, zorganizowanych przez Fundację Anny
Dymnej „Mimo Wszystko” na krakowskim Rynku w dniach 8
i 9 czerwca. „Zielony Dół” znalazł tam swoje miejsce wśród
wielu stoisk Stowarzyszeń działających na rzecz osób
niepełnosprawnych. Miał też swoje miejsce na wieczornej
scenie podczas koncertu „Razem mimo wszystko”,
promującego organizacje pozarządowe. Ale nie znalazł
miejsca u Wojewody i osób oraz instytucji decydujących o
podobnych sprawach.

A

przecież za tym wszystkim stoją ludzie i ich życie, osoby
chorujące, które tracą pracę, osoby i Stowarzyszenia,
które „mimo wszystko” walczą o godniejsze życie ludzi
chorujących psychicznie. Nasz numer pokazuje, z jak wieloma
przeciwnościami muszą się mierzyć, jak często postawy
osób rządzących są nieprzychylne, delikatnie mówiąc, bez
zrozumienia dla chorujących. Walka o „Zielony Dół” trwa,
chociaż wydaje się przesądzona z niezrozumiałych powodów.
Publikujemy listę niektórych osób, które podpisały petycję.

W

dalszej części numeru jest po prostu nasze życie,
życie osób chorujących psychicznie, biegnące przez
„cierpienie” do „nadziei”, jak pisze Dominika Skrzypak.
Poruszający jest tekst Marty – „Naprzeciw przeciwnościom
losu”, który opisuje trudne doświadczenia wrażliwej i delikatnej
osoby, która pewnego dnia musi znaleźć się w schronisku dla
bezdomnych
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„Zielony Dół”.
Pogrzebane Nadzieje
K

raków to miasto, w którym duch psychiatrii humanistycznej, inspirowanej
w dużej mierze dorobkiem i wzorcem profesora Antoniego Kępińskiego, przenika
współczesność. Innowacyjne rozwiązania
w zmaganiu się z problemem chorób psychicznych stosuje psychiatria środowiskowa, traktująca osoby z doświadczeniem
kryzysu psychicznego holistycznie, nie
koncentrując się na zwalczeniu zewnętrznych objawów, lecz postrzegając jednostkę
w kontekście całej złożoności życia. Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
mają służyć m.in. miejsca pracy tworzone z
uwzględnieniem specyfiki chorób psychicznych, gdzie praca jest ważnym elementem
rehabilitacji.
ak jest w Ośrodku Recepcyjno-Szkoleniowym ,,Zielony Dół’’, gdzie stałe
zajęcie znalazło ponad dwadzieścia osób
zdrowiejących z choroby psychicznej oraz
wysoko wykwalifikowana kadra menadżerska i terapeutyczna. Inicjatorem i dobrym
duchem całego przedsięwzięcia jest dr
hab. Andrzej Cechnicki, kierownik pracowni
Psychiatrii Środowiskowej Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w
2010 r. został nagrodzony ,,Lodołamaczem
Specjalnym’’. Ideą konkursu ,,Lodołamacze’’ jest nagradzanie firm, przedsiębiorców
i osób prywatnych wybitnie angażujących
się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz
lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność ich aktywizacji
zawodowej. ,,Zielony Dół’’ prowadzony jest
przez Firmę Społeczną Laboratorium Cogito Sp. z o.o. i Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (organizację wyróżnioną w Konkursie
o Nagrodę Pro Publico Bono w 2007 r.).
Działalność ta w 2012 roku nagrodzona
została Główną Nagrodą Małopolskiego
Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Wydawałoby się, że osiągnięto sukces i można śmiało patrzeć w przyszłość. Niestety
tak nie jest. Obecny Wojewoda Jerzy Miller nie podpisał umowy na kontynuowanie
współpracy i tym samym doprowadza do
upadku i likwidacji „Zielonego Dołu’’. Odbiło
się to szerokim echem w środowisku psychiatrii krakowskiej i krajowej, a w mediach
prowadzona jest akcja na rzecz ratowania
„Zielonego Dołu’’. Włączają się w nią ludzie
kultury, przedstawiciele władz politycznych,
samorządowych, organizacji społecznych
oraz osoby uwrażliwione na ewidentnie
krzywdzącą decyzję.
aistniałą sytuację możemy rozpatrywać
w różnych aspektach.
spekt zdrowotny - wychodzenie z
choroby psychicznej to najczęściej

T

Z
A

proces długotrwały, a ważnym elementem
terapii jest podejmowanie aktywności. Stała praca mobilizuje do życia i w zdrowieniu
jest często ważniejsza niż środki farmakologiczne. Jednak nie każda praca leczy,
dlatego tak ważne jest tworzenie miejsc
w których mogą zatrudniać się chorzy. Likwidacja „Zielonego Dołu’’ dla wielu może
okazać się traumą, która doprowadzi do
nawrotu lub pogłębienia choroby, zamknięcia się w swoim świecie zredukowanym do
bezczynnego leżenia w łóżku i niewychodzenia z domu.
spekt społeczny - niestety i dzisiaj
chorzy psychicznie spychani są na
margines, doświadczają wykluczenia społecznego i stygmatyzacji. Podejmowanie
pracy skutecznie przeciwdziała tego typu
zjawiskom. Chorzy czują się dowartościowani, często zanika autostygmatyzacja.
Pracownicy, którzy potrafią wywiązać się
ze swoich obowiązków i dobrze funkcjonują w różnorakich relacjach interpersonalnych, nabierają wiary w siebie, każdego dnia mobilizują się, by funkcjonować w
społeczeństwie.
spekt ekonomiczny - ma on wymiar
indywidualny, chorzy dorabiają wynagrodzeniem do niskich rent, w związku z
czym przestają być uciążliwym balastem
dla rodziny i coraz bardziej wybijają się na
samodzielność. Ich nowy status finansowy
przyczynia się do akceptacji przez bliższe
i dalsze środowisko. Jest jeszcze wymiar
szerszy - lepsza kondycja materialna i stabilizacja odciąża państwo od świadczenia
opieki socjalnej. Chorzy nie muszą korzystać z zasiłków, zapomóg lecz sami przyczyniają się do wyprac,owania zysków,
które zapewniają utrzymanie firmy na konkurencyjnym rynku pracy.
spekt etyczno-prawny - Ośrodek
,,Zielony Dół’’ stworzyli ludzie społecznicy, idealiści, ale równocześnie pragmatycy, jeżeli idzie o rozwiązywanie problemów
zdrowotno-egzystencjalnych osób po kryzysach psychicznych. Znaleźli się sponsorzy porwani śmiałą wizją współtworzenia
czegoś, co ma służyć osobom tak bardzo
dotkniętym przez los, a na które nakłady
z NFZ są niewystarczające. Ludzie dobrej
woli, społecznicy i finansiści wykreowali
dzięki przychylności władz miasta coś naprawdę dobrego, co miało służyć chorym
w dłuższej perspektywie. Czy więc moralna jest decyzja urzędnicza, która niszczy
dorobek z takim trudem osiągnięty? W
wymiarze prawnym, trzymając się literalnie
przepisów, decyzja taka jest prawomocna,
gdyż czas umowy się kończy, ale nie bierze się pod uwagę, że poprzedni wojewoda Stanisław Kracik nie kwestionował, że
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tenże ośrodek w przyszłości nadal będzie
funkcjonował i rozwijał się. Podjęto więc
prace adaptacyjne przy zaangażowaniu
sporych finansów. W świetle tego, co się
obecnie dzieje, jakże prawdziwe jest powiedzenie o ,,bezdusznym prawie’’.
spekt polityczny - czy pan wojewoda
Jerzy Miller, aktywny działacz Platformy Obywatelskiej, swoim postępowaniem
nie legitymizuje negatywnego postrzegania
ugrupowania będącego u władzy? Widać
wyraźnie, że nie można liczyć na dobrą
wolę decydentów, w których gestii jest podejmowanie wiążących decyzji.
spekt strukturalny - Ośrodek Recepcyjno-Szkoleniowy, jakim jest ,,Zielony
Dół”, stanowi modelowy wzór funkcjonowania firmy, która jest elementem psychiatrii
środowiskowej. Do Krakowa zjeżdżają ludzie z całej Polski, by podpatrywać to, co
dobre i przenosić na własny grunt. ,,Filozofia Cogito’’ znana jest w psychiatrii europejskiej i jakże przykre będzie teraz tłumaczenie arbitralnych decyzji lokalnej władzy o
przekreśleniu nowoczesnych rozwiązań w
leczeniu chorób psychicznych. Niepokojące jest stworzenie precedensu w likwidowaniu elementów pewnej struktury, ponieważ
za chwilę może okazać się (np. wdrażając
normy unijne), że znowu wykorzysta się

A
A

prawo, by unicestwić to, co z trudem przez
lata budowano. Wytworzona aura nieprzychylności władz na pewno przyczyni się do
ostudzenia zapału wśród liderów regionu,
dążących do dokonywania pozytywnych
zmian w strukturach psychiatrii.
spekt solidarności społecznej - wydaje się, że jedynym pozytywnym
efektem decyzji wojewody Jerzego Millera
jest wytworzenie się solidarnościowego ruchu społecznego na rzecz ratowania ,,Zielonego Dołu’’. Liczne publikacje w prasie
oraz audycje w radiu i telewizji, przyczyniły
się do zainteresowania problemami psychiatrii szerszego kręgu odbiorców. Prowadzona na ,,Facebooku’’ akcja z każdym
dniem przykuwa uwagę nowych internautów. Pojawiły się wpisy, listy, komentarze,
deklaracje i sygnały, że stronę tę ,,polubiło’’
już ponad dwa tysiące osób. Czy to jednak
coś znaczy dla urzędujących władz? Miejmy nadzieję, że te wszystkie działania nie
będą bezowocne, może rezultaty nie będą
materialnie wymierne, pan Miller nie zmieni
decyzji, ale dokonają się zmiany mentalne.
Może gdzieś przełamane zostaną bariery
w podejściu do chorych psychicznie, może
przestaną funkcjonować stereotypy, może
ktoś dostrzeże, że obok jest chory, który
oczekuje na drobny gest życzliwości ludz-

A

kiej. To wszystko jednak jakby na pocieszenie, bo najlepszym rozwiązaniem byłoby
dalsze funkcjonowanie ośrodka. W Stowarzyszeniu ,,Otwórzcie Drzwi’’ prowadzonym przez osoby po kryzysach psychicznych, kilkuosobowa grupa zadeklarowała
codzienną modlitwę w intencji rozwiązania
problemu ,,Zielonego Dołu’’.
rząd Wojewódzki na razie zapewnia,
że po opuszczeniu terenu przez Firmę
Społeczną Laboratorium Cogito i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej będzie tam nadal
prowadzona działalność o charakterze
społecznym, na którą zostanie rozpisany
konkurs ofert. Jeżeli jednak zintegrowany i
dobrze współpracujący zespół ,,Zielonego
Dołu’’ zostanie rozbity, to decydenci powinni mieć jasną świadomość tego, że rujnują
czyjeś życie, że może nastąpić takie pogłębienie choroby lub jej nawrót, że ludzie
ci już nie zdobędą się na wysiłek walki o
wydostanie się z marginesu, a zaistniała
sytuacja pozbawia ich nadziei na lepszą,
godną egzystencję.

U

Barbara Banaś
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Trzy złe powody
Jerzego Millera

„K

to chce – szuka sposobów, kto nie chce – szuka powodów”.
Gdybym tworzyła Atlas Złych Praktyk współpracy administracji z sektorem pozarządowym, sprawie „Zielonego Dołu” poświęciłabym cały rozdział. Mogę się tylko domyślać, o co naprawdę chodzi Millerowi, bo żadne z jego tłumaczeń nie trzymają się
kupy – pisze Katarzyna Sadło dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl.
Więcej o problemach firmy społecznej Laboratorium Cogito:
ersja pierwsza – „bo są nieprawidłowości finansowe”. Najpierw Miller zasugerował nieprawidłowości finansowe w Laboratorium Cogito (Frenkiel: „Mamy poważne wątpliwości, co do
jego finansowania w części finansowej”), ale szybko odpuścił, gdy
okazało się, że opinia publiczna żąda konkretów, a nie insynuacji.
Konkretów do dzisiaj nie ma, za insynuacje nigdy nie przeproszono, ale wojewoda znalazł inny pretekst.
ersja druga – „bo prawo mi nie pozwala”. W liście do posła
Jerzego Fedorowicza Miller pisze, że nie może dalej wynajmować „Zielonego Dołu” Laboratorium Cogito (Miller: „Zgodnie
z art. 37 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, umowy
najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zawiera się w drodze przetargu”).
o tłumaczenie jest równie niewiarygodne jak poprzednie. Ustawa daje wojewodzie prawo odstąpienia od trybu przetargowego, nie mówiąc już o tym, że można było po prostu podpisać nową
umowę na 3 lata. Z tego uprawnienia Miller wielokrotnie korzystał,
w BIP-ie są dziesiątki jego zarządzeń, w których wydaje zgody na
podpisywanie następujących po sobie kolejnych trzyletnich umów
bez przetargów. I to nawet w stosunku do najemców komercyjnych. Laboratorium Cogito zostało więc potraktowane inaczej niż
pozostali najemcy. Zostało potraktowane gorzej.
ersja trzecia – „bo tak będzie sprawiedliwie”. Najnowszą
narracją jest dawanie równych szans (Miller: „Uznajemy,

W

że reguła najbardziej sprawiedliwa, nie tylko naszym zdaniem, to
konkurs. (…) Umówiłem się z organizacjami skupiającymi osoby
niepełnosprawne, że będę starał się im pomóc. To jeden z elementów mojego zobowiązania”).
trosce o równe szanse, w konkursie zapisano wymóg posiadania statusu OPP, wycinając Laboratorium Cogito. Nie jest
to zresztą jedyny problem, jaki mam z konkursem. Jako Pozarządowa Inspekcja Lokalowa analizowałam dziesiątki, jeśli nie setki,
umów i nie przypominam sobie równie niekorzystnej. Pisemna
zgoda na podniesienie standardu lokalu, bezpłatne odstępowanie
lokalu z ledwie trzydniowym uprzedzeniem, trzymiesięczne wypowiedzenie bez powodu, działalność tylko pożytku publicznego.
Trzeba nie mieć wyobraźni, żeby się zgodzić na takie warunki,
zwłaszcza teraz, gdy wiadomo, jak Miller traktuje najemców.
en konkurs, jego zasady, ale też klimat wokół – jakby chodziło
o to, żeby chętny się nie znalazł. Dwukrotnie nierozstrzygnięty
konkurs otworzy zaś drogę do wynajmu komercyjnego, przejęcia
na potrzeby własnej administracji czy sprzedaży. Mam wrażenie –
nie tylko ja – że klamka już zapadła, a jedyne na co mamy wpływ
to pretekst, pod jakim Miller zrobi to, co od początku planuje.
oże warto go zostawić samego, nie startować w konkursie,
zmusić, żeby szybko zaczął na serio się tłumaczyć. Jeśli
choć trochę zależy nam na większej transparentności i rozliczalności władzy w relacjach z nami, priorytetem powinno być ukaranie bezprzykładnej arogancji, jaką w stosunku do całego środowiska pokazał Miller.
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Katarzyna Sadło
przedruk z portalu ekonomiaspoleczna.pl

Wojewoda Małopolski przeciw
ekonomii społecznej?
T

ylko podmioty ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego
będą mogły starać się o wynajem ośrodka „Zielony Dół” w Krakowie, do tej pory wynajmowanego przez działającą nie dla zysku
spółkę Laboratorium Cogito, w której pracowało ponad 20 osób
chorujących psychicznie. Tym samym los spółki, która nie posiada
statusu OPP, i pracujących w niej osób został przypieczętowany,
mimo wielu oznak poparcia dla Cogito, płynących z całej Polski.

Konkurs wyklucza Laboratorium Cogito

do przedłużenia umowy.
ortal Gazeta.pl przytacza uzasadnienie wojewody: „Nie mamy
wątpliwości co do celowości działania stowarzyszenia, ale
mamy poważne wątpliwości co do jego funkcjonowania w części finansowej”. Później odmawiał dalszych wyjaśnień, a rzeczniczka wojewody, pani Monika Frenkiel powiedziała w rozmowie
z portalem Ekonomiaspoleczna.pl: „Wojewoda nigdy nie stawiał
zarzutów Laboratorium Cogito. Mieliśmy tylko wątpliwości co do
finansowych zobowiązań wynikających z umowy z Małopolskim
Urzędem Wojewódzkim, wątpliwości te zostały wyjaśnione”.
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erzy Miller, wojewoda małopolski ogłosił 25 lipca rozpoczęcie
konkursu na najem zespołu obiektów Ośrodka „Zielony Dół” w
krakowskiej Woli Justowskiej. Miller zapewnił, że wszczęte postępowanie skierowane jest do podmiotów posiadających ustawowy
status Organizacji Pożytku Publicznego. Uczestnicy konkursu
powinni prowadzić swoją działalność statutową na terenie województwa małopolskiego w zakresie pomocy społecznej, ochrony
i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania lub działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Więcej
na temat konkursu: http://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=7271
ym samym najprawdopodobniej ostatecznie przesądzony został los spółki Laboratorium Cogito, działającego nie dla zysku przedsiębiorstwa społecznego, którego głównym celem jest
rehabilitacja społeczna i zawodowa pracujących w spółce osób
chorujących psychicznie i po kryzysach psychiatrycznych. Laboratorium Cogito nie ma statusu OPP.
ksperci związani z trzecim sektorem zwracają uwagę, że ani z
ustawy o działalności pożytku publicznego, ani z ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wynika konieczność ograniczania
podmiotów biorących udział w konkursie do organizacji pożytku,
a działalność społecznie użyteczną pełnią różne podmioty, w tym
spółki nie nastawione na zysk.
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„Wojewoda nie stawiał zarzutów, ale…”

Z

ałożone przez Stowarzyszenie Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej Cogito wynajmowało „Zielony Dół” od Skarbu
Państwa przez ostatnie trzy lata. Wcześniej ośrodek stał pusty
i został bezprzetargowo przekazany spółce przez poprzedniego
wojewodę, by stworzyć warunki dla rehabilitacji poprzez pracę.
aboratorium Cogito wyremontowało budynek za środki pochodzące z darowizn firm i osób prywatnych, środków własnych
oraz grantów, a następnie rozpoczęło w ośrodku działalność. W
ośrodku prowadzony był hotel, organizowany catering, wynajmowane były sale na szkolenia, konferencje i imprezy okolicznościowe. Jak podkreślają założyciele Laboratorium Cogito, spółka zarabia na siebie i na prowadzoną przez stowarzyszenie działalność
statutową.
od koniec maja okazało się, że Laboratium Cogito ma trzy
miesiące na opuszczenie budynku wynajmowanego od Skarbu Państwa. W swoich pierwszych medialnych wypowiedziach
wojewoda Jerzy Miller bez podawania konkretów wspominał o
tym, że dotychczasowa działalność ośrodka nie daje mu podstaw
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Od strat finansowych po zyski społeczne

W

reakcji na groźbę likwidacji ponad dwudziestu miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie, do „Zielonego Dołu”
zaczęły napływać głosy poparcia, a urząd wojewódzki zasypany
został listami. Na Facebooku powstała grupa „Ratujemy ‘Zielony
Dół’”, na której publikowane są kolejne listy poparcia dla „Zielonego Dołu”. Jednak decyzja wojewody pozostała niezmienna (fragmenty listów poniżej). Obrońcy „Zielonego Dołu”, jako miejsca
prowadzonego przez Laboratorium Cogito zwracali uwagę m.in.,
że ośrodek przed uruchomieniem przynosił straty, obciążające
Skarb Państwa, zaś po wynajęciu – do budżetu zaczęły wpływać
środki z tytułu czynszu oraz podatków. Rzeczniczka wojewody
potwierdziła portalowi Ekonomiaspoleczna.pl, że przychody, które przed przekazaniem Laboratorium Cogito generował „Zielony
Dół” nie rekompensowały bieżących kosztów jego utrzymania.
W 2009 roku wynik ekonomiczny działalności „Zielonego Dołu”
zamknął się stratą 26 763 zł brutto (całkowite koszty utrzymania
wyniosły 151 208,96 zł, a przychody 124 446,00 zł), a za okres od
stycznia do lipca 2010 roku w kwocie 20 443,05 zł brutto – mówi
Frenkiel. Po przejęciu straty się skończyły. W roku 2012 najmowany Ośrodek wygenerował zysk z tytułu czynszu najmu w kwocie
12 842,28 zł. Znacznie wyższa kwota podatku, którą zapłacił najemca wynika z prowadzonej w Ośrodku działalności gospodarczej. Frenkiel podkreśla jednocześnie, że inne zyski lub straty są
trudne do ocenienia i weryfikacji.
ymczasem to właśnie te trudne do weryfikacji zyski, zyski społeczne są najważniejsze. Zatrudnienie w ośrodku jest dla pracowników elementem terapii, umożliwia im przebywanie z ludźmi
i funkcjonowanie w świecie osób zdrowych. Łukasz Andrzejewski
w swoim artykule w Dzienniku Opinii Krytyki Politycznej podkreśla
także fakt, że przedsiębiorstwa takie jak „Zielony Dół” są olbrzymią szansą na osób chorych, niezwykle ważną alternatywą dla
instytucji psychiatrycznych, spełniającą postulat psychiatrii środowiskowej, w której zaburzenia umysłowe nie stanowią podstawy
do wykluczania jednostek ze społeczeństwa (tak jak ma to miejsce w klasycznym podejściu).

T

Porażka ekonomii społecznej?

R

zeczniczka wojewody pytana przez nas o społeczne korzyści podkreśla, że Jerzy Miller zawsze doceniał działalność
społeczną Stowarzyszenia oraz Laboratorium Cogito. Zdaje się
jednak, że nie do końca rozumie korzyści, jakie płyną z działalno-
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ści przedsiębiorstw społecznych, wypracowujących zysk, a nie –
opartych jedynie na ofiarności prywatnej i publicznych grantach.
Laboratorium Cogito Sp. z o.o., a przede wszystkim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, podnosiło, że w „Zielonym Dole” będzie prowadzona działalność w celu
realizacji misji rehabilitacyjnej lub leczniczej – tłumaczy rzeczniczka wojewody.
ehabilitacja jest rolą Stowarzyszenia, a zatem de facto to ono
winno być stroną umowy najmu jako podmiot posiadający
status organizacji pożytku publicznego, tymczasem jako stronę
umowy wskazało spółkę Laboratorium Cogito – mówi dalej Frenkiel i dodaje: – Spółka prowadzi działalność gospodarczą, a zatem jej celem jest generowanie zysków, a nie strat. Spółka nie
posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Stroną umowy
najmu jest Laboratorium Cogito Sp. z o.o., która ma generować
zyski na potrzeby Stowarzyszenia nie będącego stroną przedmiotowej umowy najmu. Ta rzekomo skomplikowana sytuacja nie
jest niczym dziwnym w świecie przedsiębiorczości społecznej. Co
więcej, zarówno Stowarzyszenie, jak i spółka są wystarczająco
transparentne, by każdy, komu zależy na prześledzeniu zależności mógł to zrobić. Zrobiła to również Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, która Laboratorium Cogito umieściła w swoim
Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej. Co więcej, taka formuła, która działania gospodarcze wprzęga w realizację ważnych
celów społecznych, przy zachowaniu odpowiednich standardów
transparentności i rozliczalności, jest podstawą przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, której Małopolska jest od dawna w Polsce liderem. Zasady współpracy władz publicznych i strony społecznej są opisane choćby we wzorcowym Małopolskim Pakcie
na Rzecz Ekonomii Społecznej. Niestety, na nasze pytania o to,
jak działania wojewody wpisują się w zapisy Paktu, rzeczniczka
Jerzego Millera nie odpowiedziała. Laboratorium Cogito i pracujące w nim osoby muszą wyprowadzić się z „Zielonego Dołu” do
końca września.

R

Krzysztof Cibor, Zuzanna Cichowska
przedruk z portalu ekonomiaspoleczna.pl

Poparcie dla Laboratorium Cogito:

B

iuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
złożyło pismo do Ministra Administracji i Cyfryzacji z prośbą o rozpatrzenie skutków społecznych i ekonomicznych, jakie niesie za
sobą decyzja o nieprzedłużeniu umowy najmu przez Wojewodę
Małopolskiego. Załącznikiem do pisma jest uchwała Rady Pożytku Publicznego w sprawie sytuacji przedsiębiorstwa społecznego
Laboratorium Cogito w Krakowie. Jak czytamy w piśmie Pełnomocnika w uchwale tej Rada wyraziła swój niepokój odnośnie
decyzji Wojewody Małopolskiego w zakresie kontynuacji umowy
społecznej dotyczącej prowadzenia Ośrodka „Zielony Dół” oraz
zwróciła się do Ministra Administracji i Cyfryzacji z prośbą o zbadanie, w trybie nadzoru, działań Wojewody.
iuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało 17
lipca o zajęciu się sprawą z urzędu. Rzecznik zwrócił się do
Wojewody Małopolskiego i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych o udzielenie wyjaśnień.
olnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w liście
do wojewody Jerzego Millera podkreśla dotychczasowe doświadczenie i wysiłek osób zaangażowanych w tworzenie „Zielonego Dołu”, a także docenienie ich działalności zarówno przez
środowiska związane z ekonomią społeczną, jak i psychiatrią. Federacja pisze: Podobnie jak Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Firma Społeczna Laboratorium Cogito jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych, trudnych
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czasach niezbędny jest element solidarności społecznej, zrozumienia i wsparcia, zwłaszcza dla tak wspaniałych inicjatyw, których niestety wciąż jest zbyt mało. Tym bardziej apelujemy, aby
nie zniszczyć z dnia na dzień czegoś, w co zostało włożone tyle
pracy i serca.
arszałek Województwa Małopolskiego zwrócił się do Wojewody Małopolskiego z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku Laboratorium Cogito o długoterminowe przedłużenie umowy
najmu ośrodka. Podkreśla dorobek firmy: Dotychczasowa działalność społeczna prowadzona przez spółkę Laboratorium Cogito
spotkała się z uznaniem zarówno na szczeblu ogólnopolskim (II
miejsce w konkursie Lodołamacze w kategorii otwarty rynek pracy
w 2011 r.) , jak i wojewódzkim (nagroda główna w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej w 2012 r.).
tała Konferencja Ekonomii Społecznej, w liście podpisanym przez przewodniczącego SKES Henryka Wujca, napisała m.in.: „Utrzymanie w mocy decyzji o nieprzedłużeniu umowy
najmu oznacza nieuchronne i nieodwracalne zrujnowanie dotychczasowego dorobku ośrodka oraz rozwiązanie umów o pracę z
osobami niepełnosprawnymi (…). Należy podkreślić, że w przypadku osób chorujących psychicznie rozwiązanie umowy o pracę
poza pogorszeniem sytuacji materialnej i koniecznością korzystania z pomocy społecznej oznacza także pogorszenie stanu zdrowia i zaprzepaszczenie efektów dotychczasowej terapii. Praktyka dobrego rządzenia i elementarnej przyzwoitości w relacjach
administracji rządowej z sektorem pozarządowych wymagałaby,
bez względu na zapisy umowy, zezwolenia na korzystanie z terenu ośrodka obecnemu najemcy przynajmniej do czasu zwrotu
poniesionych przez niego nakładów. Inaczej pozostaje wrażenie
nadużycia sektora społecznego przez sektor publiczny, który do
czasu podpisania umowy z Laboratorium Cogito ponosił wysokie koszty utrzymania nieruchomości będącej wówczas w złym
stanie. Chcemy zwrócić również uwagę, że jest Pan przedstawicielem rządu, któremu zależy na rozwoju ekonomii społecznej w
Polsce, który pracuje nad strategią jej rozwoju i Paktem na rzecz
Ekonomii Społecznej, powołał Zespół do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, promuje standardy
współpracy administracji rządowej i samorządowej z przedsiębiorstwami społecznymi, przymierza się do przyjęcia ustawy o
przedsiębiorczości społecznej”.
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onadto starania spółki wspiera ponad sto organizacji pozarządowych i tysiące osób, które podpisały się pod internetową petycją za ratowaniem miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9713.
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lipca Wojewoda Małopolski Jerzy Miller w odpowiedzi na
pismo posła Jerzego Fedorowicza wysłał oświadczenie.
Trzyletni okres trwania umowy był warunkiem wynajęcia przedmiotowej nieruchomości firmie Laboratorium Cogito Sp. z o.o. w
trybie bezprzetargowym. Ponadto, nie była to umowa o współpracy, lecz klasyczna umowa najmu nieruchomości, przy czym
została ona zawarta na preferencyjnych warunkach. (…) Obecnie
przygotowywane jest postępowanie mające na celu wyłonienie
podmiotu, który obejmie w najem przedmiotową nieruchomość i
będzie tam realizował działalność społecznie użyteczną. Uprawnionymi do udziału będą podmioty posiadające ustawowy status
organizacji pożytku publicznego. (…) przedmiotowa umowa najmu Ośrodka „Zielony Dół” zawarta z firmą Laboratorium Cogito
Sp. z o.o. uległa zakończeniu z wyżej podanych przyczyn.
Krzysztof Cibor, Zuzanna Cichowska
przedruk z portalu ekonomiaspoleczna.pl
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Dziennik „Zielonego Dołu”
Czwartek 20 czerwca 2013
ozmawiamy z Profesor Adamczyk-Tobiasz, która kieruje m.in. Zakładem Medycyny Społecznej, o sytuacji „Zielonego
Dołu”. Czy dobrym ludziom zdarza się robić
złe rzeczy. Życie jednoznacznie podpowiada, że TAK. W tym wypadku osoba reprezentująca rząd i odpowiedzialna za jego
politykę w zakresie walki z bezrobociem
sama tworzy bezrobocie. Dlaczego?? Nikt
rozsądny nie potrafi tego zrozumieć. Jedni
domyślają się polecenia z „góry”, inni konkurencji wewnątrzpartyjnej, jeszcze inni, że
jest to najprostsza komercyjna decyzja.
an Dziekan Wydziału Lekarskiego
CMUJ Profesor Tomasz Grodzicki udostępnia aulę Collegium Nowodworskiego
na debatę o „Przyszłości pracy dla osób
chorujących psychicznie”. Chce w niej osobiście uczestniczyć, bo wiadomo, że pracy
dla osób chorujących psychicznie nie ma i
nie będzie. Nie ma nowych Zakładów Aktywności Zawodowej, nie ma firm społecznych dla osób chorujących psychicznie. Są
pojedyncze. „Zielony Dół” był fenomenem.
Takiej firmy nie było i nie będzie długo w
Krakowie i Małopolsce. A może już nigdy
nie będzie? Bo żeby je tworzyć, trzeba ludzi
ideowych, trzeba myśleć w kategoriach pro
publico bono, solidarnie, trzeba mieć entuzjazm. Zysk tak , ale przekazywany na cele
„non-profit”.
laczego trzeba było zabić ten społeczny
kapitał? Dla jakich celów? Dużo osób
uważa, że nie dowiemy się nigdy, że będą
podnoszone kolejne pozorne przyczyny.
Będzie szukanie winnych, aby odwrócić
uwagę opinii publicznej.
półka. Trzeba się nauczyć, co to jest
spółka społeczna. Nie można puszczać
oka do ludzi przed telewizorami i mówić
„to jest spółka”, a w domyśle - komercyjna.
To nieuczciwe i ten kto tak grzeszy, robi to
świadomie. Wygląda na to, że ludzie nie
chcą się już zgodzić na „wciskanie im kitu”.
Następuje obywatelskie przebudzenie się.
Rozmowa toczy się w całym kraju. To już
nie tylko wykluczanie chorych psychicznie z rynku pracy, z życia społecznego. To
głębszy problem moralny, społeczny i polityczny. Jeżeli teraz nie zrozumiemy, co się
wydarzyło w „Zielonym Dole” i dlaczego to
było możliwe, to znaczy, że nie odrobiliśmy
lekcji z XX wieku. Lekcji totalnego wykluczenia. To znaczy, że cierpimy na amnezję.
Tak po prostu nie może wyglądać nasze życie społeczne. Wspólnota, którą budujemy
w Krakowie pomiędzy jego mieszkańcami a
osobami chorującymi psychicznie to wizja
rozwijana od 40 lat przez cztery pokolenia
psychiatrów. To sieć instytucji pozostających w bliskiej współpracy, a nie konkurencji. Teatr „Psyche” , Galeria „Miodowa”
, czasopismo „Dla Nas” i „Rodziny” , Stowarzyszenia Pacjentów i Rodzin i wiele innych.
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Aż do wspólnej pracy w Cogito i „Zielonym
Dole”. To jest filozofia Cogito. Filozofia dobrej wspólnoty i dobrych praktyk. Cogito i
„Zielony Dół” to są perły dobrych praktyk i
dlatego mają Lodołamacze, nagrody pro
publico bono, nagrody jako najlepsze działania rehabilitacyjne, ale też nagrody od hotelarzy polskich i Lidera Przedsiębiorczości
Społecznej. A teraz nagrody na półkę, a ludzie na ulicę, bezrobotni, firma zniszczona?
może my jesteśmy naiwni i nie widzimy, że ta zła decyzja została podpowiedziana, że pacjenci i ich opiekunowie w
„Zielonym Dole” zaczęli odnosić sukces na
„rynku”, wygrywać przetargi na cateringi, organizację szkoleń i konferencji, więc trzeba
było wyciąć konkurenta? Wiele osób, z którymi rozmawiam, wyraża takie opinie.
może takie polskie piekiełko, że „nie
można mieć sukcesu”. Zazdrość, zwykła ludzka zawiść. Oczywiście może być
też ten motyw, skoro słyszymy o donosie i
jakimś donosicielu.
jak wygląda sytuacja na rynku pracy?
Jest fikcyjne zatrudnienie, wykorzystywanie pojedynczych osób chorujących
psychicznie jako „listków figowych” , że niby
takie osoby są też włączane. Wszystko nietrwałe, okresowe, niestabilne, umowy śmieciowe, prace najmniej atrakcyjne.

A
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arnotrawione są setki milionów złotych
z grantów unijnych, które są przerabiane w „szkoleniach”, wizytach studyjnych i
konferencjach. Nie wynika z nich nic trwałego. Proszę, niech Urząd Małopolski odpowie uczciwie na dwa pytania. Ile w ostatnim
dziesięcioleciu powstało ZAZ-ów dla osób
chorujących psychicznie? Ile firm społecznych poza Cogito i „Zielonym Dołem”?
Gdzie zniknął jedyny sensowny program
wprowadzający osoby chorujące psychicznie w rynek pracy – czyli TRENER? Tylko
proszę przestać mylić osoby chorujące
psychicznie z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie lub innymi formami niepełnosprawności. Mówimy o tym milionie osób,
które żyją w naszym kraju po przebytej
psychozie. Gdzie jest polityka społeczna
państwa? Czy w ogóle jest? Zapraszam
całą Polskę do rozmowy. Może na te pytania trzeba odpoiedzieć w całym kraju. Może
trzeba zapytać Panów Ministrów Zdrowia i
Polityki Społecznej i Pracy i wreszcie pana
Premiera. Ja czekam na odpowiedzi. Trzeba przerwać milczenie.
dr hab. Andrzej Cechnicki
Zakład Psychiatrii Środowiskowej
Katedry Psychiatrii CM UJ
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foto Joanna Palka
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Podpisywanie petycji przez mieszkańców Krakowa w sprawie ratowania Ośrodka „Zielony Dół”.
Rynek Główny w Krakowie, 9 czerwca 2013 roku

Warszawa, 13 czerwca 2013 r

.
Henryk Wujec
Przewodniczący
Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej
Sz. P. Jerzy Miller
Wojewoda Małopolski
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Do wiadomości:
Sz. P. Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sz. P. Michał Boni
Minister Administracji i Cyfryzacji

Szanowny Panie Wojewodo,

J

ako osoby związane z wspieraniem i promocją ekonomii społecznej w Polsce wyrażamy ogromne zaniepokojenie obecnym stanowiskiem Pana Wojewody w sprawie nieprzedłużania umowy najmu Ośrodka „Zielony Dół” w Krakowie z Laboratorium Cogito,
spółką non-profit założoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

G

łównym i skutecznie realizowanym celem spółki jest tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie oraz ich społeczna i zawodowa rehabilitacja. Spółka Laboratorium Cogito jest podmiotem non-profit. Wszystkie zyski z jej działalności są przeznaczane na cele statutowe związane z rehabilitacją osób chorujących psychicznie. Tak funkcjonujące
przedsiębiorstwo społeczne to model dobrze znany w krajach europejskich i traktowany przez władzę publiczną jako ważny partner
w efektywnej realizacji polityki społecznej.

D

okonania ośrodka, zbudowana przez niego marka, środowiska, które wokół siebie skupił, są doskonale znane zarówno Panu, jak
i opinii publicznej, nie ma zatem powodu, by po raz kolejny je przywoływać. Warto jednak podkreślić, że działania Stowarzyszenia i jego spółki są unikalne w skali całej Polski i zostały wielokrotnie docenione poprzez liczne wyróżnienia i certyfikaty, m.in.
certyfikat Lodołamacze 2011, Nagrodę Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2012, certyfikat Zakup Prospołeczny,
udział w finale ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (2011).

U

trzymanie w mocy decyzji o nieprzedłużeniu umowy najmu oznacza nieuchronne i nieodwracalne zrujnowanie dotychczasowego dorobku ośrodka oraz rozwiązanie umów o pracę z osobami niepełnosprawnymi (oprócz 23 osób zatrudnionych w ośrodku
w chwili obecnej 6 osób wykluczonych społecznie przygotowuje się tu do podjęcia pracy na otwartym rynku).

N

ależy podkreślić, że w przypadku osób chorujących psychicznie rozwiązanie umowy o pracę poza pogorszeniem sytuacji materialnej i koniecznością korzystania z pomocy społecznej oznacza także pogorszenie stanu zdrowia i zaprzepaszczenie efektów
dotychczasowej terapii.

J

esteśmy przekonani, że podejmując tak ważne decyzje każda roztropna władza powinna uwzględniać kompleksowy rachunek
kosztów i korzyści społecznych. W tym przypadku wlicza się weń choćby koszty pomocy społecznej i zdrowotnej osób zwalnianych z pracy po zamknięciu ośrodka.

P

amiętać należy też o rodzinach osób chorujących (otrzymują one kompleksowe wsparcie, a dzięki temu, że nie muszą opiekować
się swoimi chorującymi bliskimi, sami mogą pracować). Bardzo ważna jest też kwestia efektywnie realizowanej w ośrodku integracji społecznej oraz łamania barier i stereotypów dotyczących osób chorujących psychicznie.

S

towarzyszenie i prowadzona przez nie spółka nie przetrwają skutków finansowych Pańskiej decyzji, ze względu na grożące im
kary umowne za niewywiązanie się z umów z klientami, konieczność zawieszenia działalności gospodarczej oraz koszt zwolnień
grupowych.
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Z

dajemy sobie sprawę, że z formalnego punktu widzenia ma Pan prawo nie przedłużać umowy najmu. Dobre praktyki innych
województw i samorządów wskazują jednak, że w określonych przypadkach formalności mogą być rozstrzygane na korzyść
najemcy. Np. miasto stołeczne Warszawa stosuje zasadę automatycznego przedłużania umów na wynajem lokali po wygaśnięciu
pierwotnej umowy, gdy nie ma poważnych zastrzeżeń do najemcy, generującego jednocześnie duże korzyści społeczne. Taka sama
możliwość istnieje również w przypadku nieruchomości. Co więcej Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami daje Skarbowi
Państwa szerokie możliwości dysponowania nieruchomościami (włącznie z możliwością przekazania ich w darowiźnie), w tym partnerom i podmiotom prywatnym. Nie jest więc tak, że do utrzymania rzeczonej decyzji zmusza Pana bezwzględne prawo.

N

a rzecz zmiany Pańskiego stanowiska przemawia również fakt, że Stowarzyszenie zainwestowało niebagatelne środki w doprowadzenie wynajmowanej nieruchomości do obecnego, atrakcyjnego stanu. Były to środki powierzone Stowarzyszeniu przez
licznych darczyńców, prywatnych i publicznych, którzy przekazywali je na określony cel społeczny. Sytuacja, w której ośrodek
wyremontowany z darowizn i dotacji zostanie przekazany na realizację innych celów, choćby nawet równie szczytnych, będzie de
facto wykorzystaniem darowizn niezgodnie z ich przeznaczeniem, co stanowi poważne naruszenie zaufania publicznego. Ten ostatni
aspekt bardzo zaniepokoił Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irenę Lipowicz, która zapowiedziała interwencję w obronie praw
darczyńców.

P

odnoszony wielokrotnie argument, że teren ten jest zbyt cenny, by korzystała z niego tylko jedna organizacja czy przedsiębiorstwo społeczne, pozornie należy do porządku dbałości o przejrzystość podejmowania decyzji. Pozornie, gdyż konkurs ofert miał
sens przed podpisaniem pierwszej umowy i przed poniesieniem przez Stowarzyszenie dużych inwestycji w remont ośrodka, a nie
obecnie, gdy inny podmiot nieuchronnie skorzysta z wysiłków i nakładów poniesionych przez Laboratorium Cogito.

P

raktyka dobrego rządzenia i elementarnej przyzwoitości w relacjach administracji rządowej z sektorem pozarządowych wymagałaby, bez względu na zapisy umowy, zezwolenia na korzystanie z terenu ośrodka obecnemu najemcy przynajmniej do czasu
zwrotu poniesionych przez niego nakładów. Inaczej pozostaje wrażenie nadużycia sektora społecznego przez sektor publiczny, który
do czasu podpisania umowy z Laboratorium Cogito ponosił wysokie koszty utrzymania nieruchomości będącej wówczas w złym
stanie.

C

hcemy zwrócić również uwagę, że jest Pan przedstawicielem rządu, któremu zależy na rozwoju ekonomii społecznej w Polsce,
który pracuje nad strategią jej rozwoju i Paktem na rzecz Ekonomii Społecznej, powołał Zespół do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, promuje standardy współpracy administracji rządowej i samorządowej z przedsiębiorstwami
społecznymi, przymierza się do przyjęcia ustawy o przedsiębiorczości społecznej. Przedsiębiorstwa te potrzebują przede wszystkim
stabilnych rozwiązań, w tym w zakresie wynajmu nieruchomości i lokali. W innym przypadku nie jest możliwe tworzenie trwałych
miejsc pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem, co jest z pewnością troską również Pana Wojewody.

W

iele samorządów w Polsce zrozumiało już, jak bardzo sukces aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
zależy od kreowanych przez nie warunków rozwoju ekonomii społecznej. Byłoby wielką stratą, gdyby województwo małopolskie, będące dotąd liderem wspierania przedsiębiorczości społecznej, dokonało w tym zakresie ogromnego kroku wstecz, stając
się przyczyną upadku wiodącego w kraju przedsiębiorstwa społecznego.

A

pelujemy o zmianę decyzji w sprawie przedłużenia umowy z Laboratorium Cogito oraz umożliwienie trwałego funkcjonowania
temu zasłużonemu przedsiębiorstwu społecznemu.
Z poważaniem,
W imieniu członków SKES
Henryk Wujec
Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej – zawiązane w 2005 roku porozumienie organizacji i instytucji zajmujących się ekonomią
i przedsiębiorczością społeczną.
Do porozumienia należą: Fundacja Akademia Obywatelska, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństw Obywatelskiego, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Instytut Spraw Publicznych, Izba Przedsiębiorstw Społecznych
przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Stowarzyszenie „Czas
Przestrzeń Tożsamość”, Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.
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Lista osób i instytucji
udzielających wsparcia akcji ratowania Ośrodka “Zielony Dół”
prowadzonego przez Laboratorium Cogito sp. z o.o.
Politycy / Urzędnicy / Przedstawiciele nauki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
Alina Wojtowicz-Pomierna – Z-ca dyr. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ,
Prof. Teresa Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich,
Grzegorz Matejczuk – Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
Henryk Wujec – Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej,
Prof. Jacek Wciórka – Przewodniczący Instytutu Psychiatrii i Neurologii PTP,
Józefa Szczurek-Żelazko – Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM,
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego,
Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
Wioletta Wilimska – Dyrektor ROPS Kraków,
Łukasz Gibała – Poseł RP Ruch Palikota,
Prof. Krzysztof Gierowski – Kierownik Katedry Psychiatrii CM UJ,
Ks. Prof. Władysław Zuziak – rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
Dariusz Madera – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM,
Anita Orzeł-Nowak – Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Polityki Społecznej UMWM,
Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
Krzysztof Gorlich – Prezes Zarządu Aspen Sp. z o.o.,
Bogdan Klich – Senator RP Platforma Obywatelska,
Anna Dymna – Prezes Fundacji „Mimo wszystko”,
Jan Zając – Prezes Zarządu POPON,
Marcin Ślusarski – Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON,
Prof. Jerzy Hausner – Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK,
Prof. Wanda Sułkowska – Kierownik Katedry Ubezpieczeń UEK,
Prof. Bogumiła Szopa – Dziekan Wydziału Finansów UEK,
Marek Balicki – Dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie,
Jerzy Fedorowicz – Poseł RP,
Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych,

Organizacje pozarządowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Janina Kępińska – Prezes Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne”,
Jolanta Gierduszewska – Wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie
„RODZINY”,
Elżbieta Bogdał – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE”,
Barbara Kazior /Olga Gałek – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA,
Jerzy Kłosowski – Fundacja EF Kropka,
Ryszard Spychalski – Fundacja CONCORDIA,
Waldemar Weihs – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Pełne teksty poparcia dla akcji ratowania Ośrodka „Zielony Dół”
na stronie www.facebook.com/RatujemyZielonyDol
Zapraszamy do czytania i komentarzy
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„Mój Kiciuś”

P
„mężczyzną i kobietą stworzył ich"

„Moje”
Moje powołanie to wszystko co mogę
i potrafię zrobić,
tokażdemiejscewktóreBógmniepośle,
to wszystko w czym mi pobłogosławi,
to każda próba.
Skończyło się przedszkole,
lecz różaniec niech zostanie ze mną.
Ruszajmy w drogę,
miłość przynagla.
Twoje serce już to wie
ta droga będzie trwać i trwać.
I choćbyś przewrócił się,
ty wiesz, musisz wstać.
Jest ktoś, kto zabiera cały lęk,
Ten który nadaje też sens
i daje siłę po wszystkie dni.
Jegobłogosławieństwowtysiącepokoleń,
a gniew Jego trwa naprawdę krótko.
Twoja ręka już trzyma moją dłoń,
oczy ochoczo patrzą w przód.
Ty wiesz, że choćbym upadł,
będę chciał wstać.
Pomożesz mi.
I w sercu zagrała pieśń,
pieśń chwały Króla nasz KRZYŻ.
En Hakkore

nie wydawała mi się godna wiary
opowieść
o zazdrosnym Bogu Jakuba
jakże ? zazdrość ?
Wszechpotężnego ?
pozwolił mi
przyjrzeć się Sobie
kiedy nad strumykiem stanął
aby z człowiekiem
walczyć
o imię dla niego
Jesteś – rozległo się
w moim sercu
i jak sam jesteś Cały
żądasz całości
wyrytej w najmarniejszej istocie
byle nie dała się szarpać
bestii
na niewierne części
zazdrosny
bo nie chcesz Podziału
Jednego Imienia . . .
atakżewJednozwieraszpomarańcze
do tej ostatniej
przyszykowanej już
na koniec świata
Małgorzata Misiewicz

znów
marzy
o czymże?
kto odgadnie
pewnie o strychu
jest tu niedaleko
na wyciągnięcie ręki
śpi sobie na mej wersalce
przybysz ze świata zwierzęcego
potwierdzenie słuszności instynktu
życieodmienioneprzezszyfrgatunków
ale najważniejsze że przyjaciel szczery
czemupragniebyćjaknajbliżejgłowy?
sam się tego nauczył jak widać
bezpiecznik całodziennych wrażeń
zmieniam mu imię codziennie
ma ich ode mnie ze sto
jest tu niedaleko
zwinięty w kłębek
jak moje sny
jego sny
kiciuś
mój
2012
Jaeck Stawowy

„Pozytywny”
Oh! Jaki chciałbym być pomocny:
przez żonę kochany,
przez dzieci doceniany,
potem miłosny.
Moje odczuwanie:
- poezja niczym finezja,
- sztuka jest jak w rysowaniu praktyka,
- muzyka z uszu nie znika,
z tego powstaje tworzenia taktyka.
W zwrotki te mój obłęd nocny,
które piszę jest owocny.
I może to jest moja strona mocna,
ale chciałbym odpocząć do cna.
Marcin Franaszek

„Życie”
Człowiek płynie przez życie jak woda
Są takie dni, że woda się wylewa
i są ludzkie problemy
i są takie dni, że jest czysta i zdrowa woda
i człowiek w swoim życiu czuje się
jak szczęśliwy płatek.
Paweł Chlipała
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„Wtedy, gdy zamilknę”
Tylko jeden aktor
nie wyszedł dziś na scenę
on nigdy nie wie
kiedy nadchodzi jego moment
boi się
że w blasku świateł oślepnie
że bez oklasków
jego korpus zwiędnie
i uczy się tekstu na pamięć
ale nie umie
pod koniec spektaklu wiem
że tą osobą jestem ja
ja tracąca pamięć
niczym biała róża
bez korzeni
nieswoja jak orzeł bez cieni
lecę o zachodzie
szukając promieni
szukam ostatnich oznak nadziei
szukam i wiem
że nie znajdę
wsłuchana
w oziębłego księżyca kołysankę
przesypiam chwile
być może jedyne
czekając gdzieś
między niebem, a ziemią
dostaję
stając na samych czubkach palców
gwiazdy spowitej mgłą
uciekających marzeń

„Grube nici”
nieprawdopodobne wydaje się życie
pod tysiącami gwiazd
w temperaturze pokojowej
na bazie wody pitnej
nieprawdopodobne że dwunożna
z pięcioma palcami dłoni
z organem centralnym na szyi
w języku gromadzi skarby
język jest czerwony i miękki

„Muzyka mej duszy”
Ouczuciachdelikatneballadyradosne
i o przyrodzie na wiosnę:
kiedy serce wpada w rymy miłosne,
kiedy myśli są sprośne i zazdrosne.
Wierni - pocałujmy się tylko,
przed snem.
Marcin Franaszek

a jednak mamy szkoły kościoły i sejmy
teatryimuzeawktórychnajlepiejukazana
sztuczność bytu
2010
Jacek Stawowy

„Wyrozumiałość”

Dotykam ręką w środku nocy
miejsce obok mnie puste
tylko Twój cień na ścianie
dotrzymuje mi towarzystwa
zaciskam dłonie – jestem
z Tobą na tej ścianie
tańczymy razem
usta me muskasz rozgrzane
boję się, że gdy zamknę oczy
obraz nie pojawi się – zniknie
ucieka Twój delikatny profil
nie ma Cię przy mnie…

Widzisz braciszku,
ja grzeszę inaczej niż ty.
Modlę się trochę inaczej,
uwierz, nadzieję mamy wspólną.
Bo Ten który udźwignął krzyż
udźwignął nas w nim.
I mimo że nie na tej samej belce,
Jezustonaszagłowa,naszewspólneserce.
Przepraszam cię braciszku,
że nie wziąłem cię za rękę.
Zawiodłem.
Bóg jest jeden,
i jedyny, który nie zawiedzie
nigdy.
On pogodzi nasze ciernie.

Justyna

En Hakkore

***

duszamizastygłanaramieniucichouśpiona
twarz zobojętniała
kamiennym stosem przysypana
i tylko zakryj me oczy
a nieświadomie zobaczą
zamknij me usta
a wzejdzie dla nich pora złocista
nie zapomnij związać rąk
niszczących jaźnię twą tajemną
bo wtedy...
wtedy będę podążać za tobą
z rodzącym się w mym sercu Bogiem
drogą całkowicie prostą
na śmierć
...cichą
BBK

P
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Sprawa „Zielony Dół”,
czyli: Wy, ważni
– usłyszcie nas wreszcie!
J

adę przeprowadzić wywiad z pracownikami Ośrodka Recepcyjno-Szkoleniowego „Zielony Dół”. W Krakowie jest to
pierwszy dzień, po serii dni upalnych, kiedy można oddychać. Jest słonecznie ale
nie tropikalnie. Jeszcze wczoraj martwiłam
się, jak to będzie rozmawiać z pracownikami „Zielonego Dołu”, który jest wciąż
jeszcze zagrożony likwidacją, mimo tylu
osobistości i instytucji demonstrujących
poparcie dla tak ważnego społecznie miejsca rehabilitacji osób po kryzysie psychicznym. Gdy przyjeżdżam na miejsce, obawy
przed rozmowami znikają. Po pierwsze:
miejsce cudowne, pełno wypielęgnowanej zieleni, cienia drzew i cieszących oko
kwiatów, cisza i ptaki świergolące – można się odprężyć fizycznie i psychicznie. Po
drugie: jestem mile przyjęta przez Jacka i
Monikę, którzy zgodzili się ze mną porozmawiać. Można powiedzieć: Sami swoi.
acek ma 54 lata, z wykształcenia jest
technikiem mechanikiem samochodowym, od urodzenia mieszka w Krakowie,
obecnie z mamą i bratem. Na schizofrenię zachorował mając 26 lat, przebył typową dla tego pokolenia chorych drogę
w krakowskiej psychiatrii. Miał cztery hospitalizacje, zaliczył Oddział Dzienny na
ul. Symfonicznej. Następnie pracował w
Zakładzie Pracy Chronionej jako technik
maszyn tkackich, ale niedobrane lekarstwa i brak zrozumienia, zarówno wśród
kolegów, jak i kierownictwa, powodowały
nawroty choroby.
a nogi postawił go doktor Bogusław
Konieczko. On pierwszy zrozumiał
problemy Jacka, dobrał odpowiednie lekarstwo i zaproponował uczestnictwo w
Warsztacie Terapii Zajęciowej przy al.
Świętej Królowej Jadwigi. Warsztat miał
w założeniu przywrócić Jackowi zdrowie,
przygotować do pracy. Jacek przeszedł
wszystkie pracownie: kulinarną, komputerową, krawiecką itd. Brał udział w kółku
teatralnym. Uczestniczył w Warsztacie
pięć lat. Dzięki pracownikowi socjalnemu
z WTZ podjął pracę jako mechanik maszyn kosmetycznych, przepracował tam
kilka lat. Kiedy dowiedział się o możliwości pracy w Cateringu Cogito natychmiast
zdecydował przekwalifikować się na kelnera i pomoc kuchenną. Ta praca dała mu
drugie życie.
ierwszy stopień do zdrowia – to były
dobrane leki i zrozumienie przez lekarza prowadzącego, drugi stopień to praca.
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Według Jacka: leki + praca = zdrowie, ale
na pierwszym stopniu jest silna wiara w
Bożą Opatrzność, która podtrzymuje go
przy zdrowiu.
raca nadaje rytm jego życiu, trzeba
codziennie wstać, umyć się, ogolić,
schludnie ubrać, wyjść z domu. A wcześniej były miesiące, kiedy cały czas spał
i budził się tylko po to, aby coś zjeść, po
czym wracał do pokoju i znów usypiał. Gdy
porównuje te czasy i obecne, kiedy pracuje
w „Zielonym Dole”, mówi: „Teraz po prostu
jest normalność”. Narzucił sobie dyscyplinę wewnętrzną, czuje się odpowiedzialny
za swoje życie i swojej rodziny, mamy i
brata, którzy go psychicznie wspierają od
dawna, ale dopiero niedawno to docenił.
o mu daje praca: „satysfakcję, codzienny trening kontaktu z ludźmi, ciekawe życie, poczucie wartości osobistej i
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Nie wolno przekreślać
osoby chorującej
psychicznie, nie izolować, nie wyśmiewać.
Akceptacja, którą dostaje w pracy, pomaga mu
utrzymać się w zdrowiu
ciągłe nowe wyzwania”. Oczywiście, bardzo ważne jest to, że przynosi do domu
zarobione przez siebie pieniądze. Pracuje na pełny etat, musi być dyspozycyjny,
także w niedzielę i święta, ale podkreśla,
że w niedzielę obowiązkowo musi uczestniczyć we Mszy św. „Nie samym chlebem
człowiek żyje”. Trzy lata temu, wraz z kolegą uczestniczył w sierpniu w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, to doświadczenie
dało mu wiele łaski i wewnętrznego pokoju, „naładował akumulatory na wiele lat i
wiele zrozumiał”.
d ponad dwunastu lat nie był hospitalizowany. Wyciszył się. Dla Jacka największym celem rehabilitacji przez pracę
jest to, że nie załamuje się. Wie, że z każdej sytuacji jest wyjście, choroba psychiczna to nie koniec świata, a dawniej tak nie
myślał. Mówi, żeby napisać, że nie wolno
przekreślać osoby chorującej psychicznie,
nie izolować, nie wyśmiewać. Akceptacja,
którą dostaje w pracy, pomaga mu utrzy-
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mać się w zdrowiu. Pomaga w domu.
iara, leki i praca. Ale i odpoczynek –
lubi czasem posłuchać muzyki, spotkać się z przyjaciółmi (nie pije alkoholu),
kibicuje Cracovii. Mówi, że w Zielonym
Dole jest świetna atmosfera, choć zdarzają się wpadki. Jak wtedy, gdy w okresie
Świąt Bożego Narodzenia, gdy jest wiele
zleceń, z pośpiechu załadowali catering
bez talerzy, samo jedzenie. Dostali ostrą
reprymendę, ale dziś, gdy opadły emocje,
śmieją się z siebie. Na koniec Jacek melancholijnie dorzuca: „Człowiek jest tajemnicą”.
rugą osobą, z którą rozmawiam jest
Monika. Monika pracuje jako recepcjonistka w „Zielonym Dole”, ale jak trzeba to
i po miotłę sięgnie, i naczynia pozmywa.
Jest młodą, atrakcyjną kobietą, kobietą
szczęśliwą i spełnioną. Zachorowała, gdy
miała szesnaście lat, ale dzięki terapii
skończyła studium hotelarskie i podjęła
pracę w Pensjonacie i Restauracji „U Pana
Cogito”, od samego początku istnienia
tego ośrodka.
am poznała swojego męża, który pracuje jako kelner i też jest po kryzysie
psychicznym. Coś dobrego zaiskrzyło
między nimi i od dziesięciu lat są ze sobą,
a małżeństwem są od pięciu. Mają czteroletnią córeczkę, „oczko w głowie” całej rodziny, a szczególnie Babci i Dziadka. Obydwoje są na emeryturze, więc dużo czasu
poświęcają wnuczce. Babcia, czyli mama
Moniki, pomagała jej bardzo w czasie
ciąży i po porodzie. Monika dzielnie przetrwała bez leków czas błogosławiony, ale
potem trochę „odreagowała”, czyli dostała
depresji. Wtedy Babcia bardzo wspierała i
wnuczkę, i córkę. W ogóle rodzice akceptują w pełni małżonka Moniki. Są szczęśliwi, że mają wnuczkę. W przypadku Moniki
i jej męża praca nie tylko dała poczucie
wartości, ale i miłość, i szczęście. Że to
brzmi jak z bajki? Być może, ale to prawda.
obaczcie drodzy politycy, którzy mylicie interes gospodarczy z ekonomią
społeczną. Inwestować w ludzi, to się
naprawdę liczy, to jest ważne. Dla całego
społeczeństwa. Trzeba inwestować w takie firmy jak „Zielony Dół”, a nie likwidować
je! Więcej światła!!!
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Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Cierpienie i nadzieja

T

o było jeszcze w dzieciństwie, miałam wtedy 14 lat. Musiałam iść do szpitala, ponieważ mój stan był nieciekawy. Miałam
myśli urojeniowe, nie bardzo wiedziałam, co się ze mną dzieje.
Ale chyba poczułam się lepiej, zmiana miejsca dobrze mi zrobiła.
Pierwsza noc okazała się jednak niełatwa, byłam bardzo niespokojna. Potem było już coraz lepiej. Będąc w szpitalu obchodziłam
swoje 14. urodziny. W końcu przyszedł maj i cierpiałam, gdyż
jeszcze nie mogłam iść do domu na przepustkę. Musiałam zostać... Jakoś to przeżyłam, słuchałam muzyki i cieszyłam się miłymi pielęgniarkami. Właśnie one od samego początku były bardzo
dobre i mogłam z nimi porozmawiać. Jak tylko byłam w dyżurce,
sięgałam po słuchawkę telefonu, by dzwonić do pewnego chłopaka, w którym byłam zakochana. Nie zawsze mi się udawało.
obyt na oddziale nie był dla mnie łatwy, nie chciałam rozłąki
z rodziną, ale to okazało się dla mnie mimo wszystko dobre.
Poznałam tam wielu fajnych ludzi. Z początku nie mogłam chodzić do szkoły przyszpitalnej, ale jak mi się poprawiło chodziłam
na lekcje i kończyłam siódmą klasę. Nauka szła mi nienajgorzej,
dostawałam dobre oceny. Potem nareszcie mogłam iść do domu,
z czego się bardzo cieszyłam. Przez cały ten czas prowadziłam
pamiętnik i notowałam swoje uczucia.
eraz stwierdzam, że bardzo dobrze, że zostałam hospitalizowana, bo w domu już w ogóle nie spałam, nie poznawałam
ani matki, ani ojca, miałam halucynacje i mówiłam słowa niedorzeczne. Jak mnie mama zostawiała, straszyłam ją, że się zabiję, jeśli mnie nie weźmie, ale byłam bezsilna, mama poszła, a ja
zostałam. Przebrano mnie w piżamę i położono do łóżka. W nocy
krzyczałam: Piotrek! - to był ten chłopak, z którym miałam kontakt
w chorobie. W szpitalu dobrze mnie żywiono, choć na początku te
zupy na talerzu wydawały mi się nienaturalne, jadłam tylko dlatego, bo myślałam o anorektyczkach. Wyobraziłam sobie, że jeśli ja
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Dominika Skrzypak
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kraków

Naprzeciw
przeciwnościom losu

am na imię Marta. Jestem osobą, która doświadczyła wewnętrznego piekła, jakim jest kryzys psychiczny i emocje jemu
towarzyszące: poczucie bezradności i beznadziei, samotności
i odrzucenia. Doświadczenie tych uczuć wpłynęło na moje funkcjonowanie w społeczeństwie, a problemy rodzinne i niemożność
zaradzenia im sprawiły, że znalazłam się w schronisku dla bezdomnych kobiet, gdzie przebywam już trzeci rok.
amiętam, że zanim trafiłam tutaj, bardzo obawiałam się tego
miejsca, słusznie przewidując, że nie jest to przyjemne miejsce do mieszkania. Już na początku mojego pobytu w placówce
spotkałam się z niechęcią w stosunku do mojej osoby ze strony
mieszkanek schroniska: były dla mnie niemiłe, często używały wulgarnych słów. Jestem osobą wrażliwą i każdą obelgę biorę głęboko
do siebie. Mieszkam tam już trzeci rok i szczerze mówiąc mam już
dosyć tego placówkowego życia, gdzie jest ostry regulamin, któremu trzeba się podporządkować. Ja, będąc osobą bezdomną, pragnę mieć namiastkę domu, tymczasem w schronisku czuję się jak
w kompanii karnej, muszę przestrzegać surowego regulaminu placówki: np. dmuchać każdego wieczoru w alkomat, pomimo że nie
jestem alkoholiczką. Powrót do schroniska jest do godziny 21:30,
po tej godzinie nie ma wstępu na teren placówki, ratunkiem w tej
sytuacji jest podłoga przed dyżurką w schronisku, tymczasem pies
śpi na kanapie. Często odczuwałam napięcie i stres, czy zdążę na
wyznaczoną godzinę, będąc jeszcze w mieście, bo nie wyobrażam
sobie siebie krążącej w nocy dookoła budynku placówki.

P

będę jadła, one też będą jeść. I to mnie ratowało.
ardzo się cieszyłam gdy byłam odwiedzana. Przychodziła
moja ciocia, babcia, a jak przychodziła mama, to siedziała nawet dwie godziny, a mi się zdawało, że minęła minuta. Pod koniec
roku szkolnego, kiedy zbliżały się wakacje, dostałam świadectwo
i zostałam wypisana. Niestety, ósmą klasę miałam jednak zaczynać w szkole przyszpitalnej.
horoba jest trudnym doświadczeniem, ale może wiele nauczyć. Tak się cieszyłam, że mam rodzinę, budował się nam
dom i przyszłam do swojego pokoju. Po tych trudnych wydarzeniach nadeszły wakacje i wzięliśmy takiego fajnego czarnego
kota.
oja choroba zaczęła się może wcześnie, ale byłam w miarę
dobrze leczona, szybko ustąpiły objawy i mogłam się uczyć.
Miałam kontakt z ludźmi i pielęgniarki, które dawały mądre rady.
Dzięki chorobie, nie od razu, ale po paru latach podjęłam decyzję
bycia blisko Boga, dlatego nie żałuję, że zachorowałam. Teraz jestem wierząca, bo moja choroba wynikała moim zdaniem z grzechów, a od kiedy jestem w Kościele, mam oparcie. I wierzę, że to
jest droga zdrowia. Nie ma innej, jak życie zgodne z wolą bożą i
według przykazań. Trzeba umieć żyć i cieszyć się, a w cierpieniu
być spokojnym. Obecnie jeszcze zażywam leki, ale tylko po to by
trwać w remisji, wiele osób przecież bierze jakieś lekarstwa, jeden na to, drugi na tamto. Szkoda, że wciąż choroby psychiczne
są naznaczone piętnem stygmatyzacji, przez co, mimo wykształcenia – nie mogę dostać pracy. Powoli może się to zmieni. Tego
życzę sobie, jak i innym chorym.
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ieszkanki tego „domu” to w większości osoby po trudnych
przejściach życiowych. Różnie reagują na otoczenie, większość z nich ma problem alkoholowy lub inne nałogi. Są często
agresywne, wulgarne i zaburzone charakterologicznie. Odczuwałam strach przed nimi i niemożność znalezienia wspólnego języka,
toteż pogłębiła się moja samotność i wyobcowanie.
auważyłam, że zaczęłam oduczać się mówić, straciłam swoją
elokwencję, gdyż rzadko w schronisku rozmawiałam z innymi
paniami, bo nie miałam z nimi wspólnego języka i nasze wypowiedzi ograniczały się do: „tak” i „nie”. Szukałam sposobów, jak załagodzić mój stres w związku z pobytem w tej placówce. Lekarstwem dla mnie okazało się radio, gdzie emitowana jest muzyka
filmowa i klasyczna, która koiła moje nerwy. Stała się „odskocznią”
od monotonii, stagnacji i frustracji. Łagodziła i uspokajała. Dodatkowo w tym radiu rozdają bilety na różne wydarzenia kulturalne,
z których korzystam. To dla mnie jest dużą pomocą, bo utrzymując
się jedynie z zasiłku stałego i okresowego pobieranego z MOPS,
prawdopodobnie nie byłoby mnie stać na takie extra wyjścia.
iedyś dużą przyjemnością było dla mnie czytanie książek, ale
mam trudności ze skupieniem uwagi, nad czym, jak sądzę,
będę musiała popracować z terapeutką, do której chodzę. Jest to
życzliwa mi osoba, w której nie raz odnalazłam wsparcie psychiczne, dobre słowo, które koi jak balsam. „Marta, będzie dobrze” - takie
prosto sformułowane zdanie potrafi uratować najtrudniejszy dzień.

Z

K

15

R

ównież na warsztatach, na które uczęszczam otrzymuję wsparcie, którego potrzebuję, będąc osobą samotną. Na przykład
od kierowniczki warsztatów, z którą regularnie się spotykam. Mam
wtedy okazję „wylewać” żale, jakie mam w stosunku do personelu
schroniska za rygorystyczne traktowanie nas „jakbyśmy byli tu za
karę”. A przecież w swoim życiu niczego złego nie zrobiłam. Często
mam poczucie, że jestem „ofiarą losu”. Czy za to mam płacić?
omimo że mam trudności psychiczne i często miewam gorsze
dni, jestem mocna, wciąż walczę o to, by jak najlepiej spędzić
każdy mój dzień, walczę o każdą chwilę w moim życiu, sprzeciwiam
się złemu traktowaniu w schronisku, zarówno przez dyrekcję schroniska, jak i przez mieszkanki owej rezydencji. Mówię „nie” łamaniu
praw człowieka, wtedy kiedy któraś z mieszkanek kieruje w moją
stronę wulgarne słowo lub obelgę. Poza tym staram się być aktywna, chodzę na warsztaty terapii zajęciowej, na grupę teatralną,
angażuję się w różne wydarzenia kulturalne. Gdy jest sezon letni,
często chodzę na długie spacery: po lesie, parkach. Odczuwam
uzdrawiającą moc przyrody, staram się organizować sobie czas,
a nie siedzieć w schronisku z założonymi rękoma. Walczę ze smutkiem i przygnębieniem, z poczuciem beznadziei. „Nigdy się nie
poddajesz”- usłyszałam pewnego dnia od swojej terapeutki.
bserwując moje życie i moich znajomych, widzę, że ono nigdy
nie jest takie same i bywa, że się zmienia o 180 stopni. Dlatego
wciąż jestem pełna nadziei, że spotkam na swojej drodze odpowiednich ludzi, którzy będą mi życzliwi i że znajdę się w lepszym
miejscu niż schronisko dla bezdomnych kobiet. Pomimo trudności
życiowych, związanych z chorobą, wciąż nie opuszcza mnie nadzieja na lepsze życie i pielęgnuję ją jak najpiękniejszy kwiat. To mi
pomaga zmagać się z trudną rzeczywistością, w jakiej się znalazłam i którą mogę porównać do zamkniętego ptaka w klatce. Poza
tym, pomaga mi wiara w Boga. W to, że On działa poprzez innych
ludzi, że wie, jak mi ciężko i ma dla mnie plan, którego jeszcze nie
rozumiem. Wierzę, że mi pomoże, gdy będzie stosowna pora.
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Marta Krzak

Droga do zdrowienia
poprzez edukację

S

towarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” działa jako grupa nakierowana na walkę
z piętnem towarzyszącym chorobie psychicznej. Zrzesza osoby po kryzysach
psychicznych, które nabrały dystansu do
swoich objawów chorobowych i towarzyszącego im cierpienia, na tyle, by móc o
tym opowiadać innym. To opowiadanie o
chorobie i sposobach jej przezwyciężenia
ma z jednej strony służyć słuchaczom w
lepszym zrozumieniu osób chorujących
psychicznie, z drugiej strony zaś pomaga
samym opowiadającym, stanowiąc niejako
drogę do wyzdrowienia. Spotkania szkoleniowe poprzez fakt, iż opowiadanie o chorobie działa w dwie strony przekształcają
się w swoiste sesje psychoedukacyjne i
terapeutyczne zarazem.
arunkiem prawidłowego przebiegu
takiej sesji są ze strony opowiada-
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jących wspomniany już dystans do swojej choroby, który umożliwia przekaz bez
zbytniego zabarwienia emocjonalnego.
Pomaga uzyskać kolejny krok na drodze
do wglądu w swoje chorowanie, jest próbą racjonalizacji jego przyczyn, przebiegu
i drogi zdrowienia. Każda opowieść jest
niepowtarzalna i indywidualna, tak jak niepowtarzalny i indywidualny jest świat każdego człowieka, także świat jego choroby.
oprzez opowieść obejmującą przyczyny zachorowania, przebieg choroby,
objawy i wreszcie sposoby radzenia sobie
z chorobą, umożliwiamy przybliżenie świata osoby chorującej i uzyskanie przez to
empatii i zrozumienia audytorium. Dowiedziono bowiem, iż kiedy mówi się o trudnym doświadczeniu choroby psychicznej
na konkretnym przykładzie indywidualnego ludzkiego doświadczenia, przekaz taki
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łatwiej trafia do odbiorcy niż abstrakcyjne
wywody podręczników psychiatrii. Celem
tych spotkań nade wszystko jest zrozumienie słuchaczy i zobaczenie, że z choroby
psychicznej można wyzdrowieć lub co najmniej z nią żyć w satysfakcjonujący sposób.
ażda sesja edukacyjna obejmuje opowieść o indywidualnym doświadczeniu
choroby psychicznej osoby edukującej, a
także sposoby radzenia sobie z chorobą
i czynniki pomagające w zdrowieniu. Staramy się także o próbę podsumowania; co
choroba zmieniła w jego życiu, jak otwarła
na nowe nieodkryte dotąd możliwości, talenty etc. Pokazujemy próbę pozytywnego
przetworzenia chorowania i jego asymilacji
w życiorysie danej osoby. Człowiek żyje w
otoczeniu i w relacjach z innymi ludźmi, w
rodzinie, grupie rówieśniczej, środowisku
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szkolnym, pracy. Często te relacje bywają
zaburzone – brak miłości w rodzinie, przemoc, problem alkoholowy, surowy ojciec,
neurotyczna matka – to wszystko, trafiając
na podatny grunt wrażliwej, podatnej na
zranienia duszy może doprowadzić do zachorowania. W czasie sesji edukacyjnych
edukatorzy opowiadają o swojej rodzinie
i panujących w niej relacjach, cofają się
do własnego dzieciństwa, analizują nawet historię swojej rodziny, opowiadając o
traumach przenoszonych z pokolenia na
pokolenie.
powiadając o przebiegu choroby edukatorzy koncentrują się często na objawach. Trzeba o nich mówić, by przybliżyć
słuchaczom indywidualny, unikalny świat
chorującego, z drugiej strony mówienie o
objawach może prowadzić do swoistego
katharsis. Jest to jak kolejne dotykanie
rany, aby ona się oczyściła. Kiedy częściej w edukacji mówimy o objawach, to
kolejny raz, na nowo konfrontujemy się
z chorobą i to nas umacnia, jest dla nas
dobre. Z drugiej strony mówiąc o objawach, nie zawsze należy mówić wszystko,
istnieje świat przeżyć tak dalece intymny,
że nie do pomyślenia byłoby dzielenie go
z przypadkowym nieraz audytorium. Stąd
należy też stawiać granice, umieć siebie
chronić, unikać nadmiernego ekshibicjonizmu. W edukacji trzeba mówić o chorobie,
ale też o dobrej stronie, możliwości indywidualnego rozwoju, jaką paradoksalnie
stwarza choroba i o jej pokonaniu. Trzeba
przekazywać pozytywne doświadczenie
wychodzenia z choroby, żeby słuchaczom
dać dobry przekaz, że to jest możliwe.
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Przy omawianiu objawów edukatorzy dają
często własną ich interpretację, opartą na
ich życiowym doświadczeniu, uzyskanym
wglądzie w chorobę i umiejętności analizy własnych przeżyć i faktów ze swego
życia, próbują dokonać ich racjonalizacji,
zrozumieć niezrozumiałe i wymykające się
logice przeżycia. Przedstawiają wtedy wewnętrzną logikę psychozy, zrozumiałą dla
przeżywającego, a nieczytelną dla osób z
zewnątrz.
pracy edukacyjnej podkreślamy jednak przede wszystkim nasze indywidualne sposoby radzenia sobie z chorobą,
nasze drogi do zdrowienia. Dla każdego
są one odmienne. Jednym pomaga wiara
w Boga i doświadczenie jego bliskości i
uzdrawiającej miłości w cierpieniu, innym
właściwie dobrane leki i terapia, innym
znalezienie bliskiej kochanej osoby, innym
jeszcze podjęcie pracy… Staramy się przekazać nadzieję, że wyjście z choroby jest
możliwe, dać pozytywny przekaz. Może
czasem jest on nazbyt optymistyczny –
mniej mówimy jednak o cierpieniu, które
jest tematem trudnym, o którym nie każdy chce słuchać, ocierającym się z jednej
strony o patos, z drugiej o ekshibicjonizm,
nie epatujemy cierpiętnictwem. Czasem
jednak te trudy mogą nam umknąć – praca nad sobą i wychodzenie z choroby to
bardzo ciężki trud okupiony nieraz dużym
cierpieniem – i niektórym słuchaczom, np.
studentom może się wydawać, że to jest
takie łatwe.
dukacja to też dzielenie się własnym
światem, własnym doświadczeniem
życiowym, własnymi przemyśleniami i
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wynikającymi z tego wnioskami, światem
własnych wartości. Jako ludzie, którzy
przeszli w życiu wiele, doświadczeni przez
los, którzy coś zrozumieli i wyciągnęli z
tego wnioski i umieli je przełożyć na praktykę, którzy w pewnym sensie pokonali
chorobę i samych siebie – mamy jednak
coś do przekazania młodym nieraz słuchaczom, studentom, którzy stoją dopiero na
progu swego życia zawodowego i osobistego. To coś to wynikająca z życiowego
doświadczenia mądrość życiowa, świat
wartości, bez których nie ma zdrowia psychicznego. Że nadrzędną wartością jest
człowiek, że warto na pierwszym miejscu
stawiać Boga i miłość i praktykować jakąś
formę duchowości, żyć tymi wielkimi wartościami za którymi stoi Miłosierny Chrystus
– przyjaźnią, wiernością, radością, pięknem, mądrością…
rzy tym wszystkim w edukacji czai się
pewne ryzyko, że z czasem jest tak
dużo tych spotkań, tych sesji edukacyjnych, że człowiek może poczuć się jak
gwiazda i może dojść do wyolbrzymienia
tego poczucia – np. idąc ulicą może się
wydawać, że wszyscy mnie rozpoznają – i
to zaczyna być niebezpieczne, chorobowe
– jest to wtedy niekorzystny efekt. Wtedy,
aby złapać dystans, musi pomóc nasza
grupa i terapeuta. I to jest nasza siła, nasz
punkt odniesienia, że działamy razem…

P

Marcin Szuba,
Dorota Dużyk-Wypich,
Barbara Banaś
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

W celu bliższego poznania naszej działalności podajemy Państwu
adresy stron www oraz adresy e-mailowe:

rys. Jacek N.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
mzcechni@cyf-kr.edu.pl
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
stotworzciedrzwi@wp.pl
Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl
Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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Wspomnienie

O

d zawsze wiedziałam, że jestem „wymarzoną córeczką tatusia”. Byłam
pierwszym, upragnionym dzieckiem, dopiero potem co 2 lata pojawiali się moja
siostra i brat. Jako mała dziewczynka wykazywałam duże zaciekawienie światem
i jego tajemnicami, zadawałam mnóstwo
pytań. Tatuś z przyjemnością na nie odpowiadał i wszystkie traktował poważnie.
Chodziliśmy często na spacery i rozmawialiśmy. Miał ogromną wiedzę w wielu
dziedzinach i bardzo mi imponował. Z
wykształcenia był geodetą. Pracę magisterską i doktorską bronił jak my byliśmy
mali. Wzrastaliśmy w atmosferze miłości.
Czuliśmy ją w przekomarzaniach rodziców, w ich wzajemnym zaufaniu i poczuciu, że najważniejsi dla nich jesteśmy my
- dzieci. Od najmłodszych lat mieliśmy
kontakt z muzyką klasyczną. Mama grała
na pianinie, jako maluchy bywaliśmy na
koncertach w filharmonii, a potem wszyscy skończyliśmy szkołę muzyczną. Tatuś
był naszym najwierniejszym słuchaczem i
fanem. Rodzice co roku zabierali nas na
wakacje nad morze i w góry. Tato pojechał
kiedyś sam z naszą trójką do Pobierowa
(mama nie miała wtedy urlopu) i zauważałam, jak różne panie nim się interesowały.
Był bardzo przystojnym mężczyzną. Graliśmy często razem w bridge’a.
szystko wskazywało na to, że otrzymałam odpowiednio dużą dawkę
miłości i akceptacji w dzieciństwie, żeby
rozwijać się i dojrzewać bez przeszkód.
Tymczasem niepokojące stany zaczęły się
pojawiać, gdy byłam nastolatką. Poczucie
niepewności, zagubienia, niska samoocena. Pomimo zapewnień ze strony rodziny
i przyjaciół, że wszystko jest OK, czułam,
że stopniowo wycofuję się z życia, zamykałam się w sobie. Kryzys pogłębiał się,
chociaż zdałam normalnie maturę i rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Co weekend odwiedzałam rodziców
w Gliwicach. Tatuś odprowadzał mnie kiedyś na dworzec i chcąc mnie pocieszyć,
zwierzył się, że też był w młodości nieśmiały i niepewny. Dopiero kiedy się ożenił nabrał odwagi, przedsiębiorczości, czuł
odpowiedzialność za rodzinę.
iestety, ta wiadomość pogorszyła mój
stan psychiczny. Tato był do tej pory
dla mnie wzorem, podporą i w tym momencie to się zachwiało. Wsiadłam z okropnym
lękiem do pociągu, a choroba zaczęła się
rozwijać w tempie galopującym. Rodzice
zawieźli mnie na klinikę w Krakowie i był
to dla nich cios. Odwiedzali mnie, wspierali
modlitwą i mądrą opieką.
otem tatuś wyjechał na 4 lata do Libii.
Jedynym minusem tego wyjazdu była

tęsknota za nami. Wymieniliśmy mnóstwo
listów. Starałam się barwnie opisywać nasze życie, żeby mógł uczestniczyć w nim
przynajmniej duchowo. Zawsze dodawał
mi otuchy, wspierał i doradzał. Właśnie w
jednym z jego listów zetknęłam się po raz
pierwszy z hymnem do miłości z listu do
Koryntian św. Pawła przytoczył go w całości. Dałam ten list do przeczytania mojemu
koledze. Po jakimś czasie, po niedzielnej
mszy św. powiedział mi, że w kościele czytano list mojego taty.
atuś był raczej milczącą osobą, lubił
słuchać. Przejawem jego skromności
był fakt, że pomimo swojej wiedzy potrafił nawiązać kontakt z prostymi ludźmi,
zwłaszcza z dziećmi. Nigdy nie brakowało
mu czasu i cierpliwości dla nas, a potem
siedmiorga wnucząt - dzieci mojej siostry.
Wynosił je kolejno na barana, wyhołubił i
angażował się w ich rozwój. Miał też wyjątkowe poczucie humoru. Opowiadałam mu
kiedyś wrażenia z wakacji w Zakopanem.
Na moje pytanie: „czy możesz sobie wy-

T

obrazić, że dzięki komputerowi moje zdjęcie znalazło się na widokówce z Giewontem?” odpowiedział: „nie jest to trudne, bo
ty się przecież wszędzie wciśniesz”.
iedy przeżywałam nawrócenie podczas
drugiego nawrotu choroby doszłam do
przekonania, że my, chrześcijanie, powinniśmy się cieszyć, kiedy umiera dobry człowiek. Pomyślałam wtedy, że najbardziej
uradowałabym się jego odejściem. Zmarł
w ubiegłym roku. Bardzo boli mnie jego
nieobecność tu na ziemi, choć wiem, że
jest tam szczęśliwy i wstawia się za nami.
rzeczytałam w mądrej książce o przeżywaniu żałoby, że po śmierci bliskiej
osoby jej cząstka zostaje w nas. Z tatusia
jest we mnie bardo dużo. Z wdzięcznością
wspominam różne sytuacje z nim w roli
głównej i dziękuję Bogu za dar życia i wiary, które mi przekazał.
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Ola Kożuszek
Wrocław
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Urodzinowe
przemyślenia
W

ydawało mi się, że jestem zmęczony
swoją półroczną pracą. Pierwszą po
11 latach przebywania na rencie z powodu
schizofrenii. Wziąłem 2 tygodnie urlopu.
W jego połowie obchodziłem swoje 50.
urodziny. To kompletnie mnie zdołowało.
Zbudziłem się przed 3 w nocy i zacząłem
analizować własne życie. To spowodowało, że paląc papierosa za papierosem
poza nikotynowym kacem doznałem mocnej chandry. Właściwie nic nie osiągnąłem
w życiu, a za pustkę w nim obciążałem
swoją chorobę. A jednak ostatnie pół roku
było inne niż pozostałe lata, kiedy byłem na
rencie. Ciężka, fizyczna praca powodowała, że prawie wcale nie myślałem o choro-

swojemu zbolałemu kręgosłupowi. Ten iluzoryczny, wewnętrzny świat jakby bardzo
się ode mnie oddalił i skurczył. Właściwie
popadłem w rutynę codziennego dnia i już
nie zastanawiam się nad tym, czy wyjść
z domu na autobus i jechać do pracy, czy
nie? Chociaż już w samej pracy przychodzą takie myśli: „po co ci to?”. No jasne, że
przyjemniej byłoby poleniuchować w domu
i zastanawiać się nad tym, czy jechać do
ośrodka, czy nie! Pracę traktuję znacznie
bardziej obowiązkowo niż ośrodek, a raczej jako obowiązek czy powinność. Jakby
codzienne zaprzeczanie swojej chorobie.
Gdyby nie leki, które muszę przyjmować
i wizyty u psychiatry raz na 2 miesiące,

Po prostu robię coś, wychodząc poza sferę
świata marzeń, by polepszyć sobie własną
sytuację życiową. Jest to dla mnie
symptomem tego, że nie pogodziłem się ze
swoją chorobą i walczę z nią, a nie poddaję
się. Ideałem byłaby praca na własny
rachunek, ale to wyższy stopień
wtajemniczenia w normalne życie
bie. Odczuwałem jedynie codziennie duże
zmęczenie i nie mogłem doczekać się wolnej soboty i niedzieli. Najgorsze w pracy
były poniedziałki. Na pociechę najszybciej
mi mijały. Zanim rozruszałem zbolałe mięśnie był już koniec dniówki.
statnie 5 lat uczęszczałem do Środowiskowego Domu Samopomocy. To tak
jakbym zrobił studia. Dość szybko wszedłem w rolę osoby chorej, a kilka godzin
pobytu w ośrodku traktowałem jak pracę.
Po powrocie do domu czułem się też zmęczony. Jednak to zmęczenie było inne niż
po prawdziwej pracy. Bardziej psychiczne
niż fizyczne. Potrzebowałem jakiejś dobrej
godziny, żeby po powrocie z ośrodka dojść
do siebie. Najczęściej leżałem na łóżku
i przebywałem w swoim wewnętrznym
świecie, bo pobyt w ośrodku jakby wybijał
mnie z tego świata. Właściwie codziennie
byłem dumny z tego, że pokonałem swoje lenistwo i pojechałem na zajęcia. Teraz
po powrocie z pracy też leżę, ale na dywanie na podłodze, żeby dać odpoczynek

O

całkowicie zapomniałbym, że mam schizofrenię! Ośrodek traktowałem jako jeden
ze swoich przywilejów bycia chorym. Było
mi z takim podejściem do życia znacznie
łatwiej i trochę przyjemniej. Miałem znacznie więcej czasu na zajmowanie się swoimi
myślami i roztkliwianiem się nad samym
sobą. Nad wyłapywaniem chorobliwych
czy negatywnych myśli. Byłem przekonany, że już do niczego się nie nadaję, bo na
tym polega moja choroba. Wyglądało to
tak, jakbym chciał się na siłę dostosować
do diagnozy psychiatrycznej, którą postawiono mi wiele lat temu. Teraz moje postępowanie całkowicie jej zaprzecza. Często
zastanawiam się, dlaczego tyle lat byłem
praktycznie bezczynny i do tego było mi
z tym dobrze. Nie oznacza to, że teraz jest
mi dobrze, ale czuję się znacznie lepiej.
Samego ruchu mam w ciągu jednego dnia
więcej niż przedtem przez miesiąc. Cieszy
mnie też uzyskana niezależność finansowa, którą dzięki pracy osiągnąłem.

Z

okazji swoich urodzin kupiłem tort
i z dobrą kawą pojechałem do ośrodka.
Cały czas czułem się tak, jakbym przebywał w całkiem innym świecie. Tak jakby
zatrzymał się czas. Zauważyłem, że już
tak mocno nie identyfikuję się z ośrodkiem
jak wtedy, kiedy chodziłem do niego na zajęcia. A przecież minęło dopiero pół roku,
odkąd pracuję. Zauważyłem też, że wielu
uczestników bardzo się zmieniło, ale nadal
pozostają w swoim świecie i jakby to był
całkiem inny świat niż mój. Cały czas podczas tego swojego pobytu w ośrodku, trwającego może 2 godziny, czułem się bliższy
personelowi ośrodka niż uczestnikom.
A o tym kiedyś bardzo marzyłem. To tak,
jakbym przekroczył pewną granicę, zza
której nie ma już powrotu. Doszedłem do
wniosku, że ośrodek był atrybutem mojej
choroby, a obecna praca jest symptomem
powrotu do zdrowia. Celem, jaki stawia sobie przed sobą personel ośrodka jest przywrócenie przynajmniej niektórych osób
społeczeństwu. Praca zarobkowa jest
bliższa zdrowiu psychicznemu niż uczęszczanie do ośrodka na zajęcia. Ja jeszcze
nie zatraciłem poczucia swojej odrębności
w pracy, tak jak powstało u mnie poczucie
odrębności wśród uczestników Środowiskowego Domu. Jednak powoli pojawia się
u mnie poczucie żalu, że prędzej nie poszedłem do pracy. W ośrodku dość często
myślałem o tym swoim wyzdrowieniu jako
o procesie bardzo długim i odległym mocno w czasie. Moim zmartwieniem było to,
że mogę nie dostać przedłużenia renty. Teraz z tego powodu nie robię sobie problemu, a nawet zaczynam myśleć o zmianie
pracy na jakąś spokojniejszą i bardziej intratną. Co 2 tygodnie dzwonię do powiatowego urzędu pracy i pytam o nowe oferty.
Po prostu robię coś, wychodząc poza sferę
świata marzeń, by polepszyć sobie własną
sytuację życiową. Jest to dla mnie symptomem tego, że nie pogodziłem się ze swoją
chorobą i walczę z nią, a nie poddaję się.
Ideałem byłaby praca na własny rachunek ale to wyższy stopień wtajemniczenia
w normalne życie. Zauważyłem również,
że odkąd pracuję jestem inaczej postrzegany wśród znajomych i przez najbliższą
rodzinę. Jakoś bardziej pozytywnie. Może
to jedynie moje złudzenie, ale kilka razy już
byłem dumny z siebie, mogąc powiedzieć
o sobie, że pracuję.
Jerzy Czuba
Mikołów
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Moje rodzicielstwo

J

estem bardzo świeżą mamą, mój synek
Kazik ma dopiero 11 miesięcy. Chciałam się podzielić moim krótkim doświadczeniem bycia mamą z nadzieją, że być
może dla niektórych przyszłych rodziców
coś z tego, co powiem, okaże się pomocne.
ewnie z racji miejsca i okazji, z jakiej
się spotykamy, ważne będą te aspekty,
które są związane z doświadczeniem choroby psychicznej, ważna będzie perspektywa mamy, która kiedyś doświadczyła
choroby psychicznej, bo tak dzisiaj definiuję siebie.
a początek może powiem o samej
decyzji o rodzicielstwie. Podjęcie tej
decyzji dla mnie i mojego męża nie było
łatwe. Długo dojrzewaliśmy do tego, by zostać matką i ojcem. Z jednej strony ja od
bardzo dawna miałam silne pragnienie posiadania potomstwa, ale też patrząc racjonalnie, widzieliśmy z mężem ku temu wiele
przeszkód. Wśród nich były zarówno te
obiektywne, zewnętrzne i łatwiej mierzalne
(racjonalne, bytowe), jak też przeszkody
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bardziej subiektywne i trudniejsze do ogarnięcia logiką, planem –nasze lęki, obawy,
wątpliwości. Myślę, że część z tych lęków
jest wspólna wszystkim przyszłym rodzicom, to szukanie domniemanych odpowiedzi na pytania: czy będę dobrym rodzicem, czy jestem wystarczająco dojrzała,
odpowiedzialna, czy sprostam wyzwaniom
związanym z wychowaniem dziecka?
atomiast inna kategoria przeżywania
dotyczy obciążeń chorobowych. Wiąże
się z tym świadomość, że ryzyko zachorowania na chorobę psychiczną mojego
dziecka jest wyższe niż w ogólnej populacji i wynosi około 20%. Do tego prawdopodobieństwo, że z racji nawrotów choroby
mogę okresowo być wyłączona z pełnienia
funkcji rodzicielskich, podobnie jak miałam
i mam świadomość, że z racji zażywanych
przeze mnie leków i ich skutków ubocznych będzie mi ciężej wykonywać niektóre
czynności, niż w przypadku, gdybym tych
leków nie zażywała. Tych rozterek i wątpliwości było więcej, jednak kiedyś w moim
życiu podjęłam decyzję, że fakt choroby

N

psychicznej nie może zdeterminować mojego życia, nie może też więc być determinantem mojego rodzicielstwa i chcę za to
wziąć swoją odpowiedzialność.
oment, w którym dowiedziałam się, że
noszę w sobie dziecko był chyba, jak
do tej pory, najszczęśliwszą chwilą w moim
życiu. Nie do końca jeszcze wtedy uświadamiałam sobie, co to oznacza. Gdzieś we
mnie był idylliczny uśpiony obraz dziecka z
reklamy Calvina Kleina, bawiącego się z
matką nad brzegiem morza. Z drugiej strony mam przyjaciółki, które wcześniej ode
mnie zostały matkami i wiedziałam, że muszę się szykować, mówiąc symbolicznie,
na „pot, krew i łzy”. Wreszcie też, nosząc
się z zamiarem posiadania potomstwa, od
dłuższego czasu sporo na ten temat czytałam i znane były mi pojęcia: „macierzyństwo bez lukru” czy „macierzyństwo non
fiction”.
imo wszystko w pewnym sensie rzeczywistość mnie przerosła. Problemy
zaczęły się od tego, że moja ciąża przebiegała z komplikacjami somatycznymi.
Dwukrotnie leżałam na patologii ciąży, za
pierwszym razem z realnym zagrożeniem
utraty dziecka. To był taki moment, czas,
kiedy można było albo sprzedać diabłu duszę, albo zacząć liczyć na cud. Zaczęłam
się modlić. W ciągu jednej nieprzespanej,
ciężkiej nocy zapadły decyzje, które przewartościowały moje życie. Zmieniła się
hierarchia ważności, życiowe cele, priorytety – nie musiałam o tym specjalnie długo
myśleć, refleksja przyszła w ciągu kilku sekund. Jak sobie uświadomiłam, jakimi rzeczami się przejmowałam do tej pory, skąd
wynikały problemy, to – w obliczu tego, że
mogę utracić moje wytęsknione dziecko –
po prostu stawało się żałośnie śmieszne.
To była jedna z takich chwil, kiedy człowiek
uświadamia sobie, co jest tak naprawdę
ważne w jego życiu, co się liczy, o co chce
walczyć.
a czas ciąży zdecydowałyśmy wspólnie z moją Panią Doktor o odstawieniu
leków. Zdecydowaną większość ciąży znosiłam pozytywnie (jeśli chodzi o zdrowie
psychiczne), dopiero pod koniec pojawiły
się pewne symptomy i konieczność doraźnego zażywania leków.
ajtrudniejszy był dla mnie czas okołoporodowy: tuż przed ponownie na
patologii ciąży, sam poród i czas połogu. Oprócz naturalnego bólu fizycznego,
ogromnego wysiłku zaczęłam odczuwać
nadmierny lęk przed utratą dziecka, poczucie zagrożenia, potem pojawiły się zwiastuny psychozy okołoporodowej, szybko
zatrzymane odpowiednią farmakoterapią.
tym okresie dużą pomocą była dla
mnie (wcześniej wspominana) moja
Pani Doktor Aneta Kalisz, która udostępniła mi swój prywatny numer telefonu, wysy-
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łała krzepiące smsy, w razie potrzeby odbierała telefony także w późnych godzinach. Otrzymałam od niej bardzo dużo
wsparcia, miałam poczucie, że była jedną z nielicznych osób, która mnie wtedy
rozumiała, chyba jedyną, którą bardziej
interesowałam ja niż Kazik, i na pewno
jedyną, której żarty wówczas mnie rozśmieszały.
zięki niej nie rozwinęła się u mnie w
pełni psychoza okołoporodowa, bo w
porę kategorycznie wprowadziła odpowiednie leczenie, podejmując za mnie decyzje, których ja wtedy nie byłam w stanie
podjąć.
tym moim krótkim doświadczeniu
rodzicielstwa był jeszcze jeden trudny moment, kiedy w siódmym miesiącu
życia mojego dziecka trafiłam na miesiąc
do szpitala. Świadomość rozłąki, to, że
nie mogę patrzeć jak się rozwija, rośnie,
zmienia była bardzo bolesna.
imo wszystko nie żałuję tej decyzji,
nie żałuję ani chwili życia od momentu, kiedy dowiedziałam się, że zostanę
matką. Jeśli ktoś spytałby mnie, czy warto, to odpowiedź byłaby jednoznaczna
- tak, podobnie jak warto dążyć do spełnienia marzeń i pragnień.
ragnę podkreślić ważny fakt, że moim
zdaniem wszystkie ważne decyzje
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związane z rodzicielstwem należy podejmować wspólnie z ojcem dziecka. Ważne jest też, aby mieć bliskie osoby, które w razie trudności, takich jak np. nagła
hospitalizacja, pomogą, zaopiekują się
dzieckiem.
zięki rodzicielstwu w moim życiu dokonała się metamorfoza, zmieniła mi
się zupełnie hierarchia ważności, celów,
życiowych priorytetów. Ma to bezpośrednie przełożenie na życie codzienne.
Mimo że wróciłam do pracy zawodowej,
to jednak nie jestem już tak aktywna jak
dawniej, uważniej zastanawiam się, w jakie dodatkowe aktywności się angażuję i
nie godzę się na nie tak łatwo jak dawniej.
Przestałam rozdawać wizytówki, nie mówię już, że na pewno odpiszę na każdego
maila, że można do mnie dzwonić o każdej porze. Nie można, bo nie chcę budzić
Kazika, nie odpiszę na wszystkie maile,
bo w pierwszej kolejności muszę zająć
się synem, nakarmić go, wykąpać, wyprasować, uśpić, ugotować coś na następny
dzień, posprzątać mieszkanie, a potem
to już w zasadzie brak sił na cokolwiek.
Pewna bliska mi osoba trafnie nazwała
ten stan rzeczy, mówiąc, że muszę teraz
na nowo nauczyć się dzielić się miłością.
azik bardzo nas uszczęśliwił, sprawił,
że jesteśmy oboje z mężem bardziej
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Anna Liberadzka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Szczęście

obre samopoczucie człowieka jako istoty złożonej z ciała i duszy zależy od dobrostanu obydwu tych części. Innymi słowy
trzeba zadbać o oba komponenty istoty, którą jesteśmy, aby cały
człowiek czuł się szczęśliwy i spełniony. Nie na darmo mówi się „w
zdrowym ciele zdrowy duch”.
Magnez
ziś chciałbym skupić się na jednym aspekcie dobrego samopoczucia, jakim jest odpowiedni poziom magnezu w naszym
organizmie. Już w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia
naukowcy zauważyli związek między niedoborami magnezu a
stanami stresowymi, objawiającymi się jako gwałtowne skurcze
mięśni, bóle w klatce piersiowej, uczucie wewnętrznego napięcia
i lęku, zawroty głowy, bezsenność oraz utrata równowagi emocjonalnej. Z kolei odpowiednio wysoki poziom magnezu w naszym
organizmie daje odwrotne rezultaty: spokój, wyciszenie, poczucie
wewnętrznej równowagi i harmonii, a nawet szczęścia.
dzie go szukać? Ponieważ na połowie polskich gleb występuje niedobór magnezu, także w naszej żywności jest go
niewiele, przez co przynajmniej połowa Polaków cierpi z powodu
zbyt niskiej jego zawartości w swoich organizmach. A zapotrzebowanie organizmu na magnez jest spore i wynosi ono u dorosłych
400-600 mg na dobę. Magnez czerpiemy z pokarmów roślinnych
oraz z mięsa zwierząt roślinożernych, a także z wody, najlepiej mineralnej. Wybierając w sklepie wodę mineralną zwróćmy uwagę
na jak najwyższą zawartość w niej tego pierwiastka.
ewne grupy żywności zawierają szczególnie dużo magnezu. I
tak w 10 dkg kakao występuje 442 mg tego pierwiastka, w 10
dkg czekolady – 131 mg, w 10 dkg orzechów włoskich – 134 mg,
natomiast w 10 dkg fasoli – 168 mg. Także soja, ciemne pieczywo
i grube kasze zawierają sporo magnezu.

D

dojrzałymi osobami. Gdy patrzę jak szybko się rozwija i jak bardzo mnie potrzebuje, to już wiem, po co żyję i do czego
zostałam stworzona. Mam też większą
motywację, by bardziej dbać o siebie,
zarówno o zdrowie somatyczne, jak i o
zdrowie psychiczne. I wreszcie dzięki Kazikowi doświadczenie choroby przestało
być dla mnie doświadczeniem granicznym w moim życiu. Wcześniej moje życie
dzieliło się na przed zachorowaniem i po
zachorowaniu, teraz na przed Kazikiem i
po jego przyjściu na świat. Wiem, że staję się już do końca życia odpowiedzialna
za tę małą istotę, która się urodziła. Mam
świadomość, że muszę się jeszcze wiele nauczyć, przede wszystkim szanować
odrębność drugiej istoty. Wiem, że przede
mną jeszcze zarówno dobre, jak i złe dni.
Wiem, że dla dobra Kazika jestem w stanie zrobić bardzo dużo, proszę tylko Boga
o mądrość, aby wiedzieć, co tak naprawdę jest dla niego dobre.

W

iemy z doświadczenia, że po zjedzeniu czekolady czujemy przypływ przyjemnego błogostanu; to jest właśnie efekt
działania magnezu zawartego w kakao, którego jest najwięcej w
ciemnych czekoladach.
ajwygodniej jednak dbać o odpowiedni poziom magnezu poprzez codzienne zjadanie go w formie tabletek. Mamy wtedy
pewność, że nasz organizm otrzymał odpowiednią jego dawkę.
Na rynku aptekarskim jest ich sporo rodzajów takich suplementów
diety, m.in. Dolomit, który oprócz magnezu zawiera także wapń
potrzebny naszym kościom.
Moje doświadczenie
oje doświadczenie z tym związane jest takie, że odkąd zażywam codzienną dawkę magnezu przestałem być nerwowy i zestresowany, stałem się za to spokojny, zrównoważony i
wyciszony. Już po pierwszej dziennej dawce magnezu poczułem
nieuzasadniony przypływ szczęścia, które potem ustabilizowało
się w formie wewnętrznego spokoju i równowagi. Dzięki takiemu
stanowi umysłu i emocji jestem bardziej zadowolony z życia i optymistyczny, bardziej produktywny i mam lepsze stosunki z ludźmi.
arto dodać na koniec, że silny stres sprawia, że spalamy
większe ilości magnezu, także picie kawy powoduje jego
utratę przez wypłukanie. Straty te powinniśmy uzupełniać. Oczywiście samo zażywanie magnezu nie rozwiąże naszych problemów, jednak dzięki odpowiedniemu poziomowi magnezu w
naszym organizmie rozwiązywanie naszych problemów będzie
prostsze, właśnie dzięki odpowiedniemu stanowi emocjonalnemu. Poza tym zawsze lepiej poprawić sobie nastrój w ten zdrowy
sposób niż sięgać po używki, alkohol czy dopalacze.
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Listy do Redakcji

P

ozwalam sobie wysłać moją prośbę o Finał, skierowaną do
WOŚP. Zdaję sobie sprawę z tego, że p. J. Owsiak jest zasypywany różnymi równie ważnymi i niecierpiącymi zwłoki prośbami, ale
jak nie prosić jeśli, praktycznie, nie ma wyjścia. Gdzieś czytałam,
że albo będzie psychiatria środowiskowa, albo nie będzie jej wcale.
Z autopsji wiem, że to święta prawda. Wybieram się na Forum do
Krakowa. 60-letnia członkini Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” powiedziała do mnie: miałam szczęście, że zachorowałam w Krakowie.
Czy muszę tłumaczyć po co jadę na Forum do Krakowa?
am nadzieję, że kolejny Finał WOŚP zagrany dla chorych psychicznie byłby krokiem milowym rozwoju w Polsce nowoczesnej
psychiatrii, psychiatrii środowiskowej. Nie komentuję nierealizowania
NPOZP, jestem na to „za krótka” i dlatego pozwalam sobie na powołanie się na Raport o realizacji NPOZP za 2011 r i opinie lekarzy
zamieszczone na forach internetowych. Chorzy psychicznie są grupą społeczną znajdującą się najniżej w naszej hierarchii społecznej.
Ci Inni są godni nie tylko życia, ale są godni godnego życia wśród
nas. Dobry efekt zagrania w br.Finału dla Seniorów daje nadzieję na
udany finał dla chorych psychicznie.
d wielu tygodni noszę się z zamiarem napisania do Ciebie, Wielka Orkiestro Świątecznej Pomocy o zagranie dla chorujących
psychicznie i nie potrafię tej prośby ubrać w słowa. Bo jak ubrać
w słowa niezrozumienie, nietolerancję, wręcz pogardę dla chorych,
które wynikają z nieznajomości istoty choroby, z narosłych przez wieki mitów, zabobonów, demonizowania chorych, utrwalonych Zagładą
zgotowaną im przez hitlerowców. Chorzy psychicznie zostali zamordowani jako zbędny finansowy balast rujnujący Trzecią Rzeszę i niegodną życia część społeczeństwa, niezależnie od przynależności
etnicznej czy religijnej. W tym samym czasie wymordowano polską
inteligencję. Wszystko to opisał Tadeusz Nasierowski, warszawski
psychiatra, w wydanej w 2012 r. książce „Zagłada chorych psychicznie - pamięć i historia”. Poruszająca lektura.
grudniu 2010r. Rozporządzeniem RM został wprowadzony
w życie Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2011-2015. Program opracowany przez najwybitniejszych polskich psychiatrów. Jak jest realizowany? Na to pytanie odpowiedź daje
raport Ministerstwa Zdrowia o realizacji NPOZP za 2011 r, opublikowany na początku br. Co na to psychiatrzy? Odpowiedź można znaleźć
m. in. na stronie internetowej Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”gdzie wypowiada się dr Andrzej Cechnicki (Kraków) i na stronie tytułowej portalu Tacyjakja - dr Katarzyna Prot-Klinger (Warszawa).
zym dla mnie, matki chorego, jest zrealizowanie NPOZP? Nadzieją na akceptację chorych przez środowisko, a tym samym,
być może, zmniejszenie liczby samobójstw wśród chorych. Ciężkie
choroby psychiczne najczęściej ujawniają się między 17. a 25. rokiem życia u mężczyzn, u kobiet do 32. roku życia. Młodzi, zdolni
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i piękni, którym choroba splątała życie, zostają sami, odrzuceni przez
środowisko, często są niezrozumiani przez rodzinę. Stygmatyzowane są również rodziny. W Polsce mamy powyżej 400 000 ciężko
chorych psychicznie, z tego 10-15%, a więc 40-60 tys. ludzi popełni samobójstwo. Dlaczego chorzy wybierają śmierć? Czy wynika to
tylko z istoty choroby, czy również ze świadomości osamotnienia?
Zgodnie z ww. raportem w 2011 r. ponad 3800 chorych odebrało sobie życie. Życie dane raz na wieczność. Między jednym a drugim
wschodem słońca odchodzi od nas 11 osób. Te liczby przerażają.
adzieją na wydłużenie życia chorych, obecnie krótszego o
10 -12 lat od życia zdrowych psychicznie. Utworzenie Oddziałów
Psychiatrycznych w tzw. zwykłych szpitalach nie dawałoby chorym
poczucia izolacji i „zamknięcia w wariatkowie”. Jednocześnie ułatwiłoby chorym dostęp do diagnostyki i leczenia chorób somatycznych.
Poza tym, byłaby to doskonała lekcja tolerancji i akceptacji dla pacjentów somatycznych. Czy potrzeba słów, jeżeli w tej samej kolejce
do szpitalnego sklepiku stoją pacjenci z Oddziału Psychiatrycznego
i lekarze somatyczni, albo w przyszpitalnym barze lekarze i chorzy
posilają się na tej samej sali, a widzą to chorzy z innych oddziałów
stojący w tej samej kolejce i pijący herbatę w tym samym barze? Marzę o chwili, kiedy psychoza będzie tak samo traktowana jak zawał
serca. Jak zaostrzenie ciężkiej choroby.
adzieją na zdrowienie chorych w domu, w ich środowisku, a tym
samym poprawę ich funkcjonowania w społeczeństwie. Pobyt
w szpitalu jest konieczny tylko w czasie wystąpienia ostrej psychozy.
Do zdrowienia chorych, po psychozie, w domu potrzeba terapeutów
środowiskowych, miejsc pracy dostosowanych do możliwości chorych itd.
adzieją na poprawę życia rodzin chorych. Zbyt częste są obecnie nagłe zgony (udary i zawały) rodziców i dziadków chorych,
a więc osób im najbliższych. Myślę, że pozostawienie rodzin samych
(bywa, że rodziną jest tylko matka), często wystraszonych i zwyczajnie nie radzących sobie z problemem ciężkiej choroby ich syna czy
wnuka jest nieludzkie. Psychiatria środowiskowa rozwiązałaby ten
problem. (Samo staranie się o świadczenia dla tej grupy chorych
jest kuriozum na skalę europejską - to poza NPOZP). Okrutne jest
stygmatyzowanie rodzeństwa.
akoś tak jest, że widząc ciężko chorego somatycznie boimy się
choroby, a widząc ciężko chorego psychicznie boimy się chorego.
Choroby psychiczne, tak jak wszystkie, będą istniały tak długo jak
ludzkość. Tego nie zmienimy. Możemy zmienić siebie, swoje podejście do ciężko chorych ludzi. Jak o to zagrać, dosłownie i w przenośni - nie wiem. Wiem, że warto.
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Z wyrazami ogromnego szacunku
Małgorzata Knapp

Przekaż swój 1% podatku dla
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
KRS 0000 146448
Pomagamy osobom chorującym psychicznie
„Żyć, pracować i leczyć się w lokalnej wspólnocie”.
Symbolem naszego działania są
„Hotele u Pana Cogito” w Krakowie.
Fundusze zbieramy na
Centrum Środowiskowe
im. Antoniego Kępińskiego
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Wojewoda Małopolski
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Szanowny Panie Wojewodo!
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wracamy się do Pana z gorącą prośbą o kontynuację umowy społecznej dotyczącej prowadzenia
Ośrodka „Zielony Dół” przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
i Firmę Społeczną Laboratorium Cogito. Misją obu organizacji jest tworzenie miejsc pracy dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych – chorujących psychicznie. Kontynuacja
społecznej umowy, zawartej w 2010 r. z ówczesnym Wojewodą i wielokrotnie potwierdzanej również
przez Pana, pozwoli nadal prowadzić ten dobry przykład podmiotu ekonomii społecznej, który swoim działaniem realizuje zadania o charakterze społecznym i ma na celu dobro zatrudnianych osób
niepełnosprawnych.
ielony Dół” zatrudnia kilkudziesięcioosobowy zespół, którego praca gwarantuje zatrudnienie
najbardziej wykluczonej grupie społecznej, jaką są osoby chorujące psychicznie. Działalność ta
w ubiegłym roku nagrodzona została Główną Nagrodą Lidera Przedsiębiorczości Społecznej, za którą
chluba spada również na Urząd Wojewódzki, za działania prowadzone na rzecz polityki społecznej.
Dotychczasowa działalność, tak Stowarzyszenia, jak i Firmy Społecznej Cogito, to wieloletni wysiłek
i ciężka praca wielu osób, nierzadko pracujących pro publico bono. To również ogromne środki finansowe poniesione przez wspomniane instytucje oraz sponsorów, wobec których Stowarzyszenie
i Laboratorium Cogito są moralnie zobowiązane do dalszej społecznej działalności. Sponsorzy swoje
wsparcie przekazali tylko i wyłącznie z uwagi na społeczny charakter przedsięwzięcia.
esteśmy przekonani, że w dzisiejszych, trudnych czasach niezbędny jest element solidarności
społecznej, zrozumienia i wsparcia, zwłaszcza dla tak wspaniałych inicjatyw, których niestety
wciąż jest zbyt mało. Tym bardziej jeszcze raz prosimy, aby nie zniszczyć z dnia na dzień czegoś,
w co zostało włożone tyle pracy i serca. Uważamy, że nie można zaprzepaścić dorobku wzorcowego
działania, które jest i powinno zostać dobrym przykładem polityki społecznej dla całej Polski.
zanowny Panie Wojewodo! Jeszcze raz, w imieniu wszystkich firm społecznych i stowarzyszeń,
w imieniu pracowników i pracodawców, wreszcie w imieniu osób chorujących psychicznie i ich
rodzin gorąco prosimy o kontynuację tego projektu i związanych z nim porozumień. Prosimy!
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Łączymy wyrazy szacunku,
Andrzej Cechnicki
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
31-115 Kraków

mzcechni@cyf-kr.edu.pl

Treść Petycji pochodzi ze strony internetowej http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9713

Koncert „Razem Mimo Wszystko”
w ramach 10. Ogólnopolskich Dni Integracji
„Zwyciężać Mimo Wszystko”.
Na zdjęciu od lewej: Piotr Polk (w masce), Anna Dymna,
Teresa Frączek, Dorota Dużyk-Wypich,
dr hab. Andrzej Cechnicki
oraz aktorzy Teatru Masek
Petycję można było podpisywać
na Rynku Głównym w Krakowie
w dniach 8-9 czerwca 2013 roku
w ramach Dni Intergracji
„Zwyciężać Mimo Wszystko”

fot. Marek Kowalski
archiwum Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Prosimy o poparcie i podpisywanie na wyżej wymienionym linku strony www

