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Studio 27 – zaostřeno na duši, z.s. je unikátní pacientskou organizací lidí s vlastní zkušeností
s duševním onemocněním, která v roce 2020 vznikla a fungovala na základě dobrovolné
činnosti jejích 4 členů i v roce 2021. Všichni její členové mají filmařské a žurnalistické
zkušenosti, které využívají při své dobrovolné práci při medializování a destigmatizaci lidí s
duševním onemocněním a oblasti duševního zdraví obecně. Pomocí besed, rozhovorů a
článků i veřejných vystoupení svých členů navozují společenskou debatu o aktuálních
tématech, která se k duševnímu zdraví vztahují. Aktuální informace o činnosti a všechny
mediální obsahy jsou zveřejňovány na:
- webových stránkách spolku www.studio27.cz
- na youtube kanále (youtube.com/studio27zaostrenonadusi)
- na facebookovém profilu (facebook.com/Studio27zaostreno)
- na instagramu (instagram.com/zaostreno)

V roce 2021 členové Studia 27 uspořádali a zaznamenali 4 besedy, natočili sestřihy ze 7
rozsáhlých akcí a 14 rozhovorů a napsali také 4 články.

Tomáš Zmeškal - Co znamená pro člověka jeho příběh?
(https://youtu.be/DQZbvSJmaCI)

Mají spisovatelé hlubší prožitky než jiní lidé? Anebo je pouze
dovedou lépe zachytit? Je pro spisovatele důležité, aby byl jeho 
příběh ucelený? A co se může stát, pokud se člověku jeho osobní příběh působením nějakého
traumatu rozpadne? O tom a mnohém dalším budeme hovořit s Tomášem Zmeškalem, který
po úspěšných románech Milostný dopis klínovým písmem a Životopis černobílého jehněte
vydal také knihu rodinných reportáží Sokrates na rovníku, ve které hledá v Kongu svého otce.
Tomáš Zmeškal dlouhodobě působí jako lektor tvůrčího psaní, je tedy možné se spisovatelství
naučit a co by doporučil budoucím adeptům? A jak se v tak malé zemi jako je Česká republika
může spisovatel společensky uplatnit?
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Adi Hasanbašič - Fenomén Slyšení Hlasů
(https://youtu.be/Vx7KsULbP7w)

Hostem naší besedy Fenomén Slyšení hlasů byl Adi Hasanbašič,
psycholog pocházející ze Sarajeva a pracující v Centru duševního
zdraví jako case manager. Adi vyprávěl o tom, proč se začal 
věnovat zakládání svépomocných skupin v síti Slyšení hlasů (Hearing Voices). Zmínil také
podobnost zkušenosti z války s prvním propuknutím psychózy. V obou případech ztrácíme
pevnou půdu pod nohama a život se nám od základů změní.
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(https://youtu.be/1qiW3AzVzj8)

Jak může peer pracovník pomoci lidem s duševním onemocněním?
Dvě zkušené peerky z Dobrého místa, Kateřina Málková a Kateřina
Navrátilová, představily nejen své pozoruhodné životní příběhy, ale
i svůj pohled na možnost zotavení z duševní nemoci.

Kačka Málková a Katka Navrátilová - Kdo je peer a jak pomáhá?

(https://youtu.be/kqYvJ6CvcxQ)

Tato beseda byla jedinečnou příležitostí podívat se na rozhovor se
členy Studia 27, lidmi s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním, kteří nehodili flintu do žita a vytvořili úspěšný 

Beseda se členy Studia 27 zaostřeno na duši - Kdo jsme a co děláme?

mediální projekt. (Eliška Marie a Břetislav Košťálovi, Tomáš Vaněk a Michal Kašpar). Čím se
projekt zabývá? Jak se v něm jeho členům pracuje? Jaké jsou jejich plány do budoucna? A jaké
jsou jejich příběhy?
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Sestřihy z workshopu Duševní pohoda mámy je důležitá, z druhého ročníku workshopu
Svépomoc a peerství pořádaného společností ČSDZ, z Peerské Nekonference (diskuzní
výjezdní akce peerů z celé republiky), z Konference Slyšení hlasů (první v České republice),
mezinárodní online konference Together Against Stigma, ze Dne otevřených dveří v CDZ
Brandýsko, Dne otevřených dveří CDZ Prahy 9.

Všechny besedy, rozhovory i akce uspořádané v roce 2021 naplňovaly hlavní poslání naší
pacientské organizace a to vyvíjet destigmatizační mediální činnost v oblasti duševního zdraví,
zasazovat se o zlepšování povědomí o duševním zdraví, prevenci, informovanost o duševních
potížích a vzdělávání v této oblasti. 

 
Jedním z cílů naší pacientské organizace je též zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu
práce, které mají zkušenost s duševním onemocněním, včetně členů spolku. Toho bychom
chtěli v co nejbližší době dosáhnout s pomocí grantů z různých dotačních programů (např. z
přiděleného grantu z Fondů EHP a Norska 2014-2021). Celkovým cílem projektu je
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Výhled do budoucna

Rozhovory jsme vedli například s účastníky Peerské Nekonference, s řediteli a pracovníky
neziskových organizací a CDZ, náš externí dobrovolník také natočil zajímavý rozhovor se
zakladateli Terapeutické komunity Za Břehem. Podpořili jsme svou činností také spolek SK pro
duševní zdraví, když jsme natočili anketu s jejich členy a prezentační video.

prostřednictvím původní osvětové informační
kampaně “PEER pomáhá” působit na změnu
rozložení sil v oblasti péče oduševní zdraví od
hierarchického směrem k rovnoprávnému a posílit
pozici peer pracovníků v systému.

Spolek veškerou svou činností hájí zájmy lidí s
duševním onemocněním a zájmy svých členů.
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Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31.12.2021 (v tis. Kč)

NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby                                               2
Náklady celkem                                                                                                    2

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží                                                                 31
Výnosy celkem                                                                                                    31

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM                                                29
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