TISKOVÁ ZPRÁVA, 12.10.2015, Praha
TŘETÍ WORKSHOP PROJEKTU PARALELNÍ ŽIVOTY II.:
Již třetí workshop projektu Paralelní životy II. se konal v neděli 11.10.2015 v Řevnicích v rámci
prvního ročníku Crazy Film Festu. Workshop se uskutečnil v sociálním podniku občanského sdružení
Náruč – kavárně MODRÝ DOMEČEK na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3. Tentokrát byl naším milým
hostem zástupce z řad osob s chronickým duševním onemocněním, který přítomným přinesl
autentický pohled ze života člověka se schizofrenní poruchou osobnosti. Cenný byl zejména jeho
pohled na dlouhodobý pobyt v různých psychiatrických zařízeních. Již tradičně byla součástí
workshopu projekce dokumentárního filmu Paralelní životy, který přinesl účastníkům zajímavý
pohled na reformu psychiatrické péče v několika evropských zemích včetně České republiky.
V závěrečné shrnující diskusi poskytl náš host odpovědi na otázky ohledně každodenních problémů,
které s sebou duševní onemocnění přináší.
Workshop byl součástí prvního ročníku Crazy Film Festu, jehož cílem je přispět k bourání předsudků,
s nimiž se setkávají lidé s duševním onemocněním. Pořádá BONA, o.p.s. ve spolupráci s kinem
Řevnice, ZUŠ Řevnice a o.s. Náruč.
Motto: „Stigmatizující kampaň za ochranu společnosti před duševně nemocnými je ostudná a primitivní. Lidé
s duševní poruchou je naopak třeba do společnosti integrovat.“ (listy Cyrila Höschla).

KOMIKSOVÝ PŘÍBĚH
Další aktuální částí projektu je vyhlášení soutěže o nejlepší interpretaci komiksového příběhu na
téma integrace duševně nemocných osob do běžného života. Výtvarného zpracování se ujala známá
animátorka Galina Miklínová, která spolu se spisovatelem Pavlem Šrutem získala za knihu
„Lichožrouti“ cenu Magnesia Litera (kategorie kniha desetiletí pro děti a mládež). Soutěž bude
probíhat přes sociální sítě až do jara 2016.
Další série workshopů s cílem přispět k destigmatizaci osob s duševním onemocněním se během
projektu Paralelní životy II. uskuteční v těchto termínech: 11.11, Frýdek – Místek (penzion U Křivého
psa), 18.11, Sedlec u Prahy (sociální firma Jůnův statek), 3.12, Mělník (zasedací sál Městského úřadu
Mělník), workshopy na rok 2016 jsou v jednání. Projekt připravuje Art Movement, o.s. ve spolupráci
s partnerem Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
Aktuální informace o projektu najdete na: www.facebook.com/ArtMovement.cz,
www.artmovement.cz, https://plus.google.com/+ArtMovementCz/posts, https://twitter.com/paralelky
Kontaktní osoba: Dagmar Skůpová, dagmar.skupova@artmovement.cz
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