
file_0.emf


file_1.bin


file_2.wmf
 







 

      Shrnutí pracovní cesty do Holandska



V týdnu od 18.září do 23.září jsem se zůčastnila pracovní cesty do De Boei v Holandsku v rámci projektu-Se zkušenostmi z De Boei do socialní firmy.Pracovní pobyt mi otevřel nové možnosti.Dozvěděla jsem se zajímavé informace např. o kurzu uzdrav se sám,který se připravuje pro uživatele Iskérky.Podklady pro tento kurz,už překládá paní Viola Mytrychová.Někteří pracovníci a někteří účastníci z De Boei tento kurz absolvovali i opakovaně,asi polovina z daného kurzu jej nedokončila.Je potřeba motivovat lidi u nás,aby se dozvěděli co nejvíce informací o kurzu,aby byl využit.Aby ostatní lide poznali úskalí pacientů s psychiatrickym onemocněním. Tento kurz mám zájem absolvovat.Proto,se chci o něm co nejvíce dovědět a popřípadě nabízím jakoukoli pomoc s jeho přípravami.
Další projekt se který mne zaujal v De Boei se jmenuje Maat.Poslechli jsme si povídání o tomto projektu.Jeho náplní je setkání žen které přišly do styku s agresí.Úkolem není rozebírat,co se přihodilo těmto Ženám,ale řešit jejich pocity.Bylo to velmi zajímavé povídání.Dozvěděla jsem se,že Maat je citově velmi náročný!Myslím si,že případné zavedení tohoto projektu v Iskérce by bylo přínosem pro týrané ženy u nás.
     20.září jsme zasedli společně s některými pracovníky De Boei nad tzv.Brainstormem.Měli jsme za úkol ve dvou skupinách sestavit jakoukoli ideální organizaci.Nejdřív naše skupina nad tímto tématem pouze debatovala,ale pak jsme si začali psát vše v bodech,které jsme následně shrnuli a poznačili na barevně odlišná kolečka.Velice se mi úkol zamlouval. 2. úkol následoval středni kolečko představoval účastník a dokola jsme psali na zelená kolečka jeho potřeby.Oba úkoly nebyly náročné.Obě skupiny se v něčem shodly a také lišily.Bylo to velice zajímavé poslouchat názory ostatních.
     Navštívili jsme také knihařskou dílnu a redakci časopisu De Brulboei,libilo se mi,jak zde vytvářejí různé graficky podařené plakáty.Vydávaji už nějaký čas svůj časopis.V Iskérce bychom se mohli inspirovat např. uspořádáním přehledných tabulí,týkajicích se vydávání časopisu.Na kterých bylo uvedeno kdo má co na starost a do kdy to musí být hotovo.  Napadlo mne,že bychom mohli v Iskérce zavést fotografický kroužek,jelikož hodně lidí vlastní fotoaparát a třeba taková slečna Klára Manˇáková má hodně zkušeností s fotografováním a mohla by se o ně možná(bude-li mít čas a bude-li chtít) podělit s ostatními.
    Během pobytu jsem udělala interwiew v angličtině se Sigi,které nabídnu do nového čísla časopisu Naše Iskérka.Velice mne inspiroval večer v Valkenswaardu,napsala jsem při něm svou 1.básničku v Angličtině.Předala jsem ji Sigi pro jejich časopis De Brulboei.
    Myslím si,že tato pracovní cesta mi hodně dala.Líbil se mi celý program a lidé se kterými jsem se potkala.Prostředí tamní léčebny,kde jsme byli ubytováni na mne působilo příjemně,vůbec jsem si nepřipadala jako v léčebně.Bylo to tam jiné než třeba u nás.Takové více otevřené lidem.Rybníček před domkem na mne působil velmi uklidnujícím dojmem.Farma,která se nachází také v objektu léčebny,byla plná zvířat a pacienti se měli možnost o ně starat.Celý pobyt nás provázelo sluníčko.
    Chci se s uživateli i pracovníky Iskérky o zkušenosti a zážitky podělit.Chtěla bych poděkovat za možnost,že jsem se tohoto pobytu zůčastnila. 


Iveta Porubová.








