Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách
„Reformace“
Cirkus Paciento v reformě psychiatrie
Cirkus Paciento vznikl jako aktivizační a motivační program pro pacienty psychiatrických léčeben
(dnes „nemocnic“). V posledních letech se také často zapojoval mimo nemocnice, pořádal cirkusy,
průvody a happeningy společně s klienty a pracovníky komunitních služeb péče o duševní zdraví
mimo nemocnice, na ulicích a náměstích měst.
Dnes, v létech reformy české psychiatrie, chce Cirkus Paciento nabytými zkušenostmi tuto reformu
podpořit, a proto chce vedle aktivizačních a motivačních cílů cirkusového projektu přímo pro pacienty
a klienty s duševním onemocněním přispět významněji také
-

k deinstitucionalizaci péče o duševní zdraví
k destigmatizaci duševního onemocnění
k tematizaci duševního zdraví ve veřejném prostoru a v médiích
k propagaci principu zotavení jako paradigmatické změny v systému péče o duševní zdraví

V synergii s aktivitami reformy psychiatrie v jednotlivých regionech a ve spolupráci se všemi, kteří se
v reformním úsilí podílejí, se chce cirkus v místech, kde se uskuteční, stávat událostí, která lokálně
povzbuzuje a posiluje transformační změny v systému péče o duševní zdraví a dodává k tomu naději,
inspiraci i energii.

Co chceme dělat více
Chceme, aby cirkusy byly více vidět ve veřejném prostoru, publicitou v médiích i tím, že se konají
na veřejně přístupných místech.
Chceme do představení zapojovat nejen pacienty nemocnic, ale také více personálu a rodinných
příslušníků pacientů.
Jsme velice otevření pro cirkusy s pracovníky a klienty komunitních služeb.
Vítáme, když je cirkus doprovozený dalšími akcemi, výstavami, besedami, semináři a workshopy, …

Co můžeme nabídnout
Kromě přípravy a realizace cirkusového představení s pacienty/klienty a personálem zařízení
nabízíme také:
-

besedy/panelové diskuse věnované reformě psychiatrie
semináře a workshopy pro pracovníky i veřejnost k tématu zotavení, zapojení lidí s duševním
onemocněním v komunitách, komunikace (s lidmi s duševním onemocněním) apod.
akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky a zdravotní sestry na téma zotavení (spolu
s www.pomocnaskola.cz)
cirkusové workshopy pro veřejnost
spolupráci na průvodech a happeninzích (chůdaři, hudba)

Co uvítáme, co nás potěší
Uvítáme, když se cirkus bude připravovat předem společně se zařízením (ideálně bude jmenovaná
styčná osoba), s krajským koordinátorem reformy psychiatrie a krajským koordinátorem projektu
destigmatizace.
Potěší nás, když bude cirkus součástí nějaké širší akce snižující bariéry mezi zařízením a veřejností,
akce, která se hlásí k principům reformy, přesunu péče do komunity a k destigmatizaci.
Oceníme, když bude mít akce publicitu v médiích a bude navštívena i hosty z řad místní reprezentace.

Jak se na tom můžeme domluvit
Kontaktní osobou je zástupce principálky Mlhoš Saturninovič Cyklopentanoperhydrofentantrén
von Telefón und Saxofón II. (Martin Fojtíček, fojticek@seznam.cz, 777 019 834).

