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I. Wstęp
Prawdopodobnie (według naszej wiedzy) jest to pierwsze tak szeroko zakrojone badanie, w którym od pomysłu, przez wszystkie etapy realizacji, w tym napisanie wniosku o dofinansowanie, poznawanie metod badawczych, przeprowadzenie
badań, spisanie transkryptów aż po powstanie niniejszego raportu – kluczową role
pełnią osoby chorujące psychicznie.
Oczywiście nie zrobilibyśmy tego, bez odpowiedniego przygotowania, stąd
aby oddać cześć prawdzie, nie można pominąć tego, jaki jest kontekst przeprowadzanych badań.
Od wielu lat Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” (stowarzyszenie zrzeszające
pacjentów) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (stowarzyszenie zrzeszające profesjonalistów) prowadzą wspólne badania.
Tradycja tych badań sięga roku 2008, kiedy to przeprowadzano badania na temat
barier w pracy i zatrudnieniu. Ich finałem była wspólna publikacja pod tytułem: „Badania na temat barier w pracy i zatrudnieniu – perspektywa beneficjentów i perspektywa pracodawców” autorstwa Jolanty Janik, Konrada Wrońskiego, Andrzeja
Cechnickiego, Huberta Kaszyńskiego i Igora Hanuszkiewicza.
Równolegle w Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi”, także od roku 2008, prowadzone były badania nad efektywnością prowadzonej przez Stowarzyszenie „Otwórzcie
Drzwi” edukacji. W prace te była zaangażowana zwłaszcza Anna Liberadzka oraz
Konrad Wroński. Prace te są prowadzone nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Niezależnie na ten sam temat powstała praca magisterska socjologa Pana Rafała Górniaka.
Dużą rolę odegrała też Pracownia Badań nad Psychoterapią Psychoz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej współpracujące z Zakładem Psychiatrii Środowiskowej, która pod auspicjami dr hab. Andrzeja
Cechnickiego poprzez zatrudnianie pacjentów ze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”
umożliwiała prowadzenie badań na szerszą skalę.
Niniejszy raport w centrum zainteresowania stawia potrzeby osób chorujących psychicznie. Docierając do różnych placówek, małych miejscowości chcieliśmy
oddać głos tym, których głos często ginie, nie ma mocy by wybrzmieć. Chcieliśmy
dać tym osobom nieraz zapomnianym, opuszczonym namiastkę samostanowienia
o sobie, poczucia wpływu na rzeczywistość, na los własny i jednocześnie całej grupy osób chorujących. Chcieliśmy, by zostali wysłuchani, by ich potrzeby zebrane w
formie tego raportu dotarły do tych, którzy mają wpływ na kształtowanie polityki
względem osób chorujących psychicznie, a przez to także na los każdej z osób, którą
spotkaliśmy na ścieżkach tego projektu.
Prosimy Państwa o wysłuchanie, o cierpliwą lekturę, ale też o działania;
niech Państwo nie pozostaną obojętni! Być może to pierwsza tego typu publikacja,
ale z pewnością nie ostatnia. Będziemy upominać się o swoje prawa, o każdego chorującego, tak długo, jak to będzie konieczne.
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Czytając poniższy raport warto uświadomić sobie to, co my usłyszeliśmy między wierszami nieraz bardzo gorzkich słów: tak naprawdę ważna jest tylko jedna
potrzeba, Arnhild Lauveng nazwała ją w podtytule jednej ze swoich książek: „potrzeba normalności w chorobie psychicznej”. Tak mało? Czy tak dużo? Interpretację
pozostawiamy Czytelnikowi.
Autorki raportu chciały złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do jego powstania.

II. Sytuacja osób chorujących psychicznie w Małopolsce
Sytuacja osób chorujących psychicznie w Polsce od lat nie ulega zmianie i
jest niezwykle trudna. Oczywiście środowisko dużych miast, ze względu na rozbudowaną sieć wsparcia instytucji oraz organizacji pozarządowych, stwarza lepsze warunki do leczenia, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej niż mniejsze ośrodki miejskie
czy wieś.
Według danych GUS z badania „Stan Zdrowia Ludności Polski” z 2004 r., osób
niepełnosprawnych psychicznie jest 470,9 tys. – jest to jedna z najrzadszych przyczyn niepełnosprawności w Polsce (7,9%). Niepełnosprawność ta dotyka najczęściej
osoby młodsze i w średnim wieku (11,3%), niż osoby starsze (4,4%), a także zarówno
kobiety (7,8%), jak i mężczyzn (7,9%).
Osoby z chorobami psychicznymi, z powodu swojej niepełnosprawności napotykają na liczne ograniczenia w dostępie do edukacji oraz aktywności zawodowej. Aktywność zawodowa tej grupy osób należy do najniższych. Główną barierą są
ograniczenia psychiczne i społeczne, które uniemożliwiają wywiązywanie się z zadań
pracowniczych. Z jednej strony choroba pozbawia ich różnych kompetencji do wykonywania pracy, z drugiej zaś utrudnia przygotowanie zawodowe. O ile w przypadku
niepełnosprawności na tle zaburzeń ruchu czy narządów zmysłów deficyty obniżające sprawność jako pracownika mogą być zmniejszone lub zlikwidowane poprzez
środki techniczne, o tyle w przypadku zaburzeń psychicznych charakter dysfunkcji
wiąże się z utratą kompetencji pierwszoplanowych dla pracy (zwłaszcza tej wysoko
kwalifikowanej) – zastąpienie lub unieważnienie tej utraty jest często niemożliwe.
Jak wskazuje raport Centrum Badania Opinii Społecznej z 2012 roku, z deklaracji
badanych wynika, że choroby psychiczne zaliczane są do wstydliwych, które ukrywa
się przed innymi. Pogląd taki podziela niemal trzy czwarte ankietowanych (73%), a
przeciwnego zdania jest niespełna jedna czwarta (23%). Prawie dwie trzecie badanych (65%) deklaruje, że ma życzliwy stosunek do chorych psychicznie, w tym nieco
ponad połowa (52%) określa swoje nastawienie jako „raczej życzliwe”. Nieliczni respondenci przyznają się do niechęci (5%), a co czwarty (26%) do obojętności. W porównaniu z pomiarem z 2008 roku stosunek do osób chorych psychicznie praktycznie
nie uległ zmianie, jednak z dłuższej perspektywy obserwujemy jego pogorszenie. W
ciągu ostatnich szesnastu lat (od roku 1996, kiedy po raz pierwszy poruszona została
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w badaniach ta kwestia) zmniejszyła się liczba respondentów życzliwie traktujących
osoby chore psychicznie, przybyło natomiast deklarujących obojętność. Obecnie
więcej niż co trzeci badany (37%) dostrzega w swoim otoczeniu życzliwe nastawienie do osób chorych, prawie co trzeci (30%) obojętność, a co piąty (21%) – niechęć.
Przeważają postawy nacechowane sprzeciwem, niechęcią do pełnienia określonych
funkcji przez osoby, które kiedyś chorowały psychicznie. Największy sprzeciw badanych wywołałaby sytuacja, gdyby osoba, która chorowała psychicznie i leczyła
się w szpitalu psychiatrycznym, miała zajmować się ich dziećmi – być ich opiekunem (79%) lub nauczycielem (71%). Nieco mniej osób sprzeciwiłoby się temu, by
były pacjent szpitala psychiatrycznego miał zostać ich lekarzem (62%), burmistrzem
lub wójtem w ich gminie (59%), szefem w pracy (46%) bądź proboszczem w parafii
(44%). Zdecydowana większość badanych nie miałaby nic przeciwko temu, gdyby
osoba, która kiedyś leczyła się psychiatrycznie, była ich sąsiadem (82%), kolegą w
klasie lub grupie studenckiej (76%) bądź bliskim współpracownikiem (68%). Mniej
więcej połowa zgodziłaby się, aby taka osoba była ich współlokatorem na wczasach
(51%), a także synową lub zięciem, a więc członkiem rodziny (45%); widoczna jest
istotna poprawa nastawienia wobec osób chorych psychicznie – wyraża się ona we
wzroście przyzwolenia na pełnienie przez nie rozmaitych funkcji. Podobnie jak cztery lata temu badani w zasadzie równie chętnie widzieliby byłych pacjentów szpitali
psychiatrycznych w takich rolach jak: współlokator na wczasach czy też bliski współpracownik. W stosunku do pomiaru z roku 2008 w największym stopniu wzrosła
akceptacja pełnienia przez osoby, które kiedyś leczyły się psychiatrycznie, takich ról,
jak bycie synową lub zięciem, proboszczem w parafii czy też lekarzem. Zmniejszaniu
dystansu wobec osób chorych psychicznie i większemu przyzwoleniu na pełnienie
przez nie wszystkich analizowanych ról sprzyja przekonanie o uleczalności chorób
psychicznych.
Innym czynnikiem zmniejszającym dystans wobec osób chorych psychicznie
jest życzliwe nastawienie do nich. Zwiększa ono przyzwolenie na pełnienie przez
byłych pacjentów szpitali psychiatrycznych niemal wszystkich funkcji, z wyjątkiem
roli opiekuna (opiekunki) dziecka. Również doświadczenia w kontaktach z chorymi
psychicznie zwiększają przyzwolenie na pełnienie przez byłych pacjentów szpitali
psychiatrycznych większości ról, z wyjątkiem roli opiekuna (opiekunki) dla dziecka,
lekarza czy też proboszcza.
Obecnie, podobnie jak w poprzednich latach, Polacy dostrzegają przede
wszystkim dyskryminowanie osób chorych psychicznie w zakresie prawa do pracy,
zatrudnienia (80%). Mniej społeczeństwa uważa, że chorzy psychicznie są traktowani gorzej niż pozostali obywatele, gdy chodzi o prawo do poszanowania godności
osobistej (64%), wykształcenia, edukacji (57%), ochrony majątku (57%) oraz sprawiedliwego sądu (46%). W kwestii szanowania praw osób chorych psychicznie w dostępie do opieki społecznej zdania są podzielone – tyle samo ankietowanych uważa,
że w tym zakresie są one traktowane gorzej niż inni, co sądzi, że tak samo (po 39%).
Jeśli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej, to przeważa przekonanie, że chorzy psy7

chicznie traktowani są tak jak inni (49%), jednak prawie co trzeci respondent (32%)
dostrzega w tym obszarze dyskryminację pacjentów szpitali psychiatrycznych. W porównaniu z rokiem 2008 zmalała grupa badanych dostrzegających dyskryminowanie
osób chorych psychicznie w zakresie prawa do wykształcenia, prawa do leczenia
oraz poszanowania godności osobistej. Przekonanie o gorszym traktowaniu chorych
psychicznie w pozostałych strefach utrzymuje się na poziomie sprzed czterech lat; w
ciągu ostatnich siedmiu lat nie zmieniło się znacząco przekonanie ankietowanych o
nasileniu dyskryminacji osób chorych psychicznie. Gorsze traktowanie osób chorych
psychicznie – w niemal wszystkich analizowanych dziedzinach – częściej dostrzegają
ci, którzy są do nich życzliwie nastawieni.
Na postrzeganie dyskryminacji wpływa także wykształcenie oraz osobiste
kontakty z osobami chorymi. Gorsze traktowanie na rynku pracy i w zakresie poszanowania godności osobistej (w dwóch najczęściej wskazywanych dziedzinach dyskryminacji) częściej niż pozostali dostrzegają badani, którzy mieli osobisty kontakt z
chorymi psychicznie. Warto również zaznaczyć, że gorsze traktowanie w tych dwóch
dziedzinach częściej zauważają absolwenci wyższych uczelni, natomiast na dyskryminację w pozostałych obszarach najczęściej zwracają uwagę badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Czynnikiem aktywizacji zawodowej nie jest tutaj odpowiednie wyposażenie
i przystosowanie otoczenia i nabycie umiejętności poruszania się w nim, ale poszukiwanie zasobów psychicznych i społecznych tkwiących w samej osobie niepełnosprawnej i jej partnerach ze środowiska pracy, które umożliwiłyby podjęcie zatrudnienia pomimo poważnej utraty kompetencji do wykonywania związanych z nią
zadań.
Osoby niepełnosprawne psychiczne borykają się z brakiem pewności siebie,
umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy, umiejętności społecznych, brakiem
opieki specjalistycznej po podjęciu pracy. Ponadto nie otrzymują odpowiedniego
wsparcia instytucjonalnego także ze strony najbliższego otoczenia. W przypadku tej
grupy rozpowszechniony jest wzorzec rehabilitacji mało aktywnej z punktu widzenia
zachowania lub zdobycia zatrudnienia. Brakuje specyficznego programu rehabilitacji w ramach ZUS (programy takie prowadzone są w przypadku innych grup niepełnosprawnych). Dodatkowo są ograniczone poprzez medyczną terapię (uboczne
skutki przyjmowanych leków, trwałe związanie pacjenta z instytucjami leczniczymi
i opiekuńczymi). Nie posiadają również wsparcia w rodzinie, która nie oczekuje, że
podejmą aktywność zawodową.
Utrudnienia związane są także z orzecznictwem o niezdolności do pracy, które w przypadku tej grupy jest z jednej strony nadużywane (często dochodzi do sytuacji, że orzekający kieruje się przekonaniem, że renta będzie dla takich osób lepszym
rozwiązaniem, niż praca), z drugiej zaś nie ma wypracowanych standardów uznawania osoby chorującej psychicznie za niezdolną do podjęcia aktywności zawodowej.
Przedstawione powyżej informacje odnoszą się do całej Polski, jednak podobna sytuacja jest w Województwie Małopolskim. W Małopolsce w 2011 roku w
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szpitalach psychiatrycznych i oddziałach psychiatrycznych oraz poradniach dla osób
z zaburzeniami psychicznymi i dla osób uzależnionych leczyło się ponad 152 tys.
osób. Małopolska jest jednym z województw o najwyższym (5,05%) udziale osób
z zaburzeniami psychicznymi objętych leczeniem całodobowym, ambulatoryjnym,
środowiskowym lub dziennym w ogólnej licznie ludności. Główny Urząd Statystyczny w roku 2011 podał, że 1,7 miliona osób leczyło się w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, poradniach dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi lub poradniach
leczenia uzależnień. Stanowi to 4,32% ludności naszego kraju. W Małopolsce we
wspomnianych placówkach w ogólnej liczbie ludności zanotowano 4,73%.
Do najczęstszych zaburzeń psychicznych w Województwie Małopolskim należą zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia organiczne oraz schizotypowe
i urojeniowe. W grupie osób leczonych w Małopolsce w 2011 roku przeważały kobiety (59%) i mieszkańcy miast (62%). Dane statystyczne w Małopolsce wskazują,
że na 10 tys. ludności prawie 41 osób leczyło się psychiatrycznie w systemie leczenia
całodobowego i ponad 421 osób w formie ambulatoryjnej.
W Małopolsce w dostępności do lekarzy psychiatrów występują znaczne
dysproporcje pomiędzy poszczególnymi powiatami. W roku 2009 w powiatach: limanowskim, nowosądeckim, tarnowskim i wielickim nie było ani jednego lekarza
psychiatry. Dostępność całodobowej opieki psychiatrycznej w roku 2012 była możliwa tyko dla mieszkańców 9 małopolskich powiatów. Dane wskazują, że w każdym
z powiatów funkcjonuje co najmniej jedna poradnia zdrowia psychicznego. Zespoły
leczenia środowiskowego w roku 2012 funkcjonowały w 17 małopolskich powiatach.
Zdecydowanie gorzej wygląda możliwość leczenia w strukturze oddziału dziennego.
W roku 2012 tego typu placówki lecznicze funkcjonowały tylko w 8 małopolskich
powiatach.
Odnosząc się do liczby instytucji pomocy i integracji społecznej to w roku
2012 w Małopolsce funkcjonowało 27 domów pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie, które oferowały łącznie 2,8 tys. miejsc. W każdym małopolskim powiecie funkcjonuje co najmniej jeden środowiskowy dom samopomocy.
W 2012 roku było ich 74 i oferowały pomoc dla 2,5 tys. mieszkańców. Zdecydowanie gorzej przedstawia się sytuacja związana z prowadzeniem w Województwie
Małopolskim mieszkań chronionych. Dane z 2012 roku podają, że na terenie naszego województwa funkcjonowało zaledwie 10 mieszkań chronionych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, z czego 6 w Krakowie, 2 w powiecie bocheńskim i po 1
w powiecie limanowskim i oświęcimskim. Na terenie Województwa Małopolskiego osoby z zaburzeniami psychicznymi posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają możliwość korzystania z 65 warsztatów terapii zajęciowej, 6 zakładów aktywności zawodowej i 107 zakładów pracy chronionej.
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III. Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
W tym miejscu chcieliśmy się Państwu przedstawić: kim jesteśmy, czym się
zajmujemy, jakie cele nam przyświecają, jakie wartości są dla nas ważne, jaką mamy
misję. Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” zrzesza osoby po kryzysach psychicznych
oraz, jako wolontariuszy bądź członków honorowych, pracowników i sympatyków
działających w obszarze psychiatrii środowiskowej w Krakowie. Powstało we wrześniu 2000 roku i początkowo było grupą osób o podobnych doświadczeniach choroby psychicznej, które dawały wsparcie psychicznie sobie nawzajem. Osobowość
prawną Stowarzyszenie uzyskało w 2003 roku. Obecnie mamy 2015 rok i z radością
możemy powiedzieć, że nasza działalność jest bardzo bogata. Polega ona głównie
na edukacji szerokich grup społeczeństwa na temat chorób psychicznych i zdrowienia. Bierzemy udział w wykładach dla: studentów medycyny, psychologii, socjologii,
pracy socjalnej, ekonomii jak również lekarzy rodzinnych, przyszłych terapeutów zajęciowych, kleryków.
Zapraszamy na spotkania dziennikarzy i polityków. Dajemy własne świadectwo na temat choroby psychicznej i zdrowienia z niej, pokazujemy twarze i nazwiska, aby osiągnąć nasz cel, którym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób z powodu przeżytej choroby psychicznej. Nie cofamy się przed podejmowaniem bardzo trudnych, niekiedy wywołujących żywą dyskusję tematów. Przekraczamy „tabu” związane z różnymi problemami psychiatrycznymi, bowiem z choroby
psychicznej można wyzdrowieć i pełnić odpowiedzialnie ważne role społeczne w
rodzinie, w miejscach nauki i pracy, w społeczności lokalnej, w parafii.
Aby dotrzeć do jak najszerszych grup społecznych bierzemy udział w programach telewizyjnych, radiowych, w prasie, mamy stronę internetową. Stowarzyszenie
redaguje i publikuje Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących
Psychicznie „Dla Nas”, które porusza najbardziej palące problemy ludzi dotkniętych
kryzysem psychicznym, publikują w nim beneficjenci, ale i profesjonaliści związani z
psychiatrią. Jest wydawnictwem na wysokim poziomie merytorycznym, literackim i
plastycznym. Opisuje wszystkie istotne inicjatywy naszego Stowarzyszenia, jest naszym „głosem”.
Uczestniczymy i jesteśmy współorganizatorami konferencji krajowych i zagranicznych o tematyce psychiatrycznej. Corocznie bierzemy udział w Forum Psychiatrii
Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów w Krakowie oraz w Dniach Solidarności z
Osobami Chorującymi Psychicznie. Współpracujemy z podobnymi Stowarzyszeniami
w Polsce i w Europie. Środki na działalność statutową pozyskujemy poprzez wygrane
granty.
Współpracujemy także ściśle w trialogu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie
Psychiczne”. Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” prowadzi także działalność wydawniczą między innymi w roku 2009 opublikowało „Umacnianie i zdrowienie. Trzeba
dać świadectwo”. Publikacje naszych członków pojawiają się w profesjonalnych,
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naukowych wydawnictwach. Nadal jednak najważniejsze jest wsparcie wzajemne w
trudnych sytuacjach życiowych. Stanowimy grupę przyjaciół, które cechuje odwaga
i chęć pomocy innym chorym psychicznie beneficjentom i ich rodzinom. Ważną naszą cechą jest samorozwój i aktywność życiowa (nauka, praca), które podejmujemy.
Choroba psychiczna to dla nas nie wyrok, ale wyzwanie, aby z niej wyzdrowieć i
wrócić z nowym doświadczeniem do pełnego satysfakcji życia.

IV. „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”
– założenia programu
Projekt, dzięki któremu powstał niniejszy raport zatytułowany był „Przeciw
wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”. Projekt ten realizowaliśmy
z programu: „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Operatorem programu była Fundacja Stefana Batorego, założona w
1988 roku przez George’a Sorosa, amerykańskiego finansistę i filantropa, oraz grupę
przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80-tych. Fundacja Stefana Batorego jest organizacją o statusie pożytku publicznego, jej celem jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych
swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej,
swojego kraju i społeczności międzynarodowej.
Ramy czasowe realizowanego projektu: „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie” to 1 wrzesień 2014 do 30 września 2015. Projekt składał się z trzech etapów. Pierwszym etapem było przygotowanie na sesji
wyjazdowej scenariusza spotkań oraz przygotowanie się do badań, w tym nauka
metody pracy wywiadem zogniskowanym. Metoda ta zakłada, że pracuje się w jednorodnej grupie (w naszym przypadku była to grupa osób chorujących psychicznie)
prowadząc równoległy wywiad z grupą 10-15 osobową zogniskowaną (skupioną)
na określonym temacie. Temat podejmowany w tym projekcie w części badawczej
brzmiał: „Potrzeby osób chorujących psychicznie”. Na sesji wyjazdowej członkowie
Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” nabywali zarówno teoretycznej, jak i praktycznej
umiejętności prowadzenia grup fokusowych. Dużo trenowaliśmy, a w wyniku „burzy
mózgów” udało nam się także wygenerować obszary, w których mieszczą się potrzeby osób chorujących psychicznie. Obszary te znalazły później zastosowanie podczas
kolejnych etapów projektu.
Drugim etapem projektu było przeprowadzenie 10 spotkań badawczoedukacyjnych na terenie Małopolski. Każde spotkanie miało taką samą strukturę:
część pierwszą badawczą obejmującą przedstawienie badaczy i edukatorów oraz
samego Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” a także założeń niniejszego programu,
wyjaśnienie zasad przeprowadzania grup fokusowych, określenie tematu, ustalenie
norm pracy w grupie, prośba o zgodę na nagrywanie i sam wywiad zogniskowany;
oraz część drugą edukacyjną obejmującą przekazanie przez edukatorów własnego
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doświadczenia chorowania i zdrowienia z choroby psychicznej, pytania i odpowiedzi, dyskusję, a na koniec wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i rozdanie materiałów
(ulotki dotyczące projektu i Stowarzyszenia oraz bezpłatne egzemplarze wydawanego przez Stowarzyszenie Czasopisma „Dla Nas”). W ramach tego cyklu 10 spotkań
odwiedziliśmy w Małopolsce następujące miejsca i instytucje:
Wadowice - Środowiskowy Dom Samopomocy
Tuchów – Oddział Dzienny
Skała – Warsztat Terapii Zajęciowej
Wieliczka – Środowiskowy Dom Samopomocy
Płaza – Dom Pomocy Społecznej
Gorlice – Dzienny Ośrodek Wsparcia
Piwniczna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Tomaszkowice – Środowiskowy Dom Samopomocy
Olkusz – Środowiskowy Dom Samopomocy
Kraków – Środowiskowy Dom Samopomocy.
Celowo wybieraliśmy różnego typu ośrodki i instytucje, tak, by zapewnić
różnorodność wśród grupy beneficjentów, by dotrzeć do wszystkich różnorodnych
potrzeb.
Trzeci etap projektu to podsumowanie, na które składała się sesja wyjazdowa
dla członków Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi’, gdzie dzieliliśmy się doświadczeniami z poszczególnych wyjazdów badawczo-edukacyjnych, rozmawialiśmy o trudnych
momentach, ale też o tym, co udało się osiągnąć, o wartości, jaką dla każdego z nas
miał ten projekt. Na podsumowanie składa się także stworzenie i rozpowszechnienie
niniejszego raportu. Zgodnie z założeniami projektu raport ten zostanie rozesłany do
instytucji mających wpływ na kształtowanie polityki względem osób chorujących
psychicznie, m.in. do: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej a także do wszystkich ośrodków, w których przeprowadzaliśmy
grupy fokusowe podczas trwania projektu.
Uzupełnieniem tego projektu była równoległa współpraca polsko-norweska,
realizowana również z projektu: „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach tej współpracy odbyliśmy wizytę
studyjną do Bergen w Norwegii, gdzie poznaliśmy działalność instytucji ALF oraz
Norwegowie przyjechali z wizytą studyjną do Polski i poznawali nasze doświadczenia w dziedzinie psychiatrii. Więcej o tym doświadczeniu piszemy w rozdziale VII.
Dobre praktyki z Norwegii – Nowy Kolega.
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V. Potrzeby osób chorujących psychicznie – doniesienia z badań
Rozdział ten, kluczowy dla raportu, przedstawia wyniki przeprowadzonych
10 wywiadów zogniskowanych wśród grup osób chorujących psychicznie na temat
potrzeb osób chorujących psychicznie. Dodam, że zgodnie z zasadami prowadzenia
wywiadów zogniskowanych (grup fokusowych) prowadzący każdorazowo starali się
jak najmniej ingerować w treści przekazywane przez uczestników badań. Ważne były
dla nas nie tylko odpowiedzi na same pytania, ale także interakcje, które zachodziły
pomiędzy uczestnikami, pomysły, jakie się wtedy rodziły, przykłady, które podawano
i emocje, które powstawały w grupie.
Grupy cechowała na ogół bardzo duża otwartość, sprzyjało temu zapewne
to, że badaczami były także osoby po kryzysach psychicznych, rozumiejący i czasami
mający de facto takie same problemy, potrzeby i doświadczenia. Zdarzało się, że
rozumieliśmy się „w pół słowa”, zawsze jednak staraliśmy się stać trochę na uboczu,
tak by centrum wywiadu stanowiły przeżycia osób, do których przyjechaliśmy.
W tym miejscu pragniemy także z całą mocą podkreślić, że o ile zdarzały się
krytyczne, czy nawet bardzo krytyczne uwagi na temat personelu medycznego, czy
na temat warunków bytowych (zwłaszcza w szpitalach całodobowych), to nigdzie te
uwagi nie były kierowane pod adresem placówek, w których znajdowali się beneficjenci naszych badań. Na ogół wypowiadając swoje krytyczne uwagi, czy dzieląc
się nieraz bardzo smutnymi doświadczeniami, uczestnicy badań odwoływali się do
placówek, w których przebywali w przeszłości. Czasem także były to odwołania do
historii bliskich im osób – współpacjentów, bądź członków rodziny.
Zebrane potrzeby poszeregowaliśmy w następujące obszary:
Potrzeby kierowane do samego siebie
Potrzeby kierowane do bliskich, rodziny, sąsiadów i przyjaciół
Potrzeby skierowane do grup interwencyjnych (głównie służby mundurowe)
Potrzeby związane z systemem leczenia, terapią i rehabilitacją
Potrzeby kierowane do społeczeństwa i dalszego środowiska (w tym media)
Potrzeby kierowane do urzędów, urzędników i polityków
Tutaj należy zaznaczyć, że często dana potrzeba mieściła się w kilku kategoriach równocześnie np. potrzeba pracy to potrzeba, którą można kierować do
samego siebie, ale równocześnie jest ona związana z rehabilitacją, może być kierowana do dalszego środowiska – pracodawców, a także do urzędów, urzędników i
polityków – by tworzyć miejsca pracy chronionej, Zakłady Aktywności Zawodowej, a
także przepisy i prawo sprzyjające zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z powodu
choroby psychicznej. Niemniej w dalszym tekście korzystamy z tego podziału, by
nieco uporządkować potrzeby zgłaszane przez beneficjentów.
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Potrzeby kierowane do samego siebie:
W pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się przedstawić potrzeby kierowane przez
osoby chorujące względem nich samych. Wśród tych potrzeb na plan pierwszy wysuwają się potrzeby związane z akceptacją choroby. Były one formułowane w różnoraki sposób: „próbować uczyć się żyć z chorobą”, „pokonywać lęki i oswoić chorobę”,
„pogodzić się z chorobą i być wdzięcznym, że nie ma się większej, poważniejszej
choroby”. Z drugiej strony w wielu wypowiedziach pojawiały się wątki mówiące o
walce z chorobą: „nie bać się walczyć z chorobą”, „nie załamywać się chorobą”, „nie
poddawać się”.
Pojawiały się także recepty, jak powyższe potrzeby można zrealizować, jakie konkretne kroki służą realizacji tych potrzeb, co sami możemy zrobić, by z jednej strony
zaakceptować fakt choroby i siebie jako osoby chorującej, a z drugiej nie pozostać
tylko biernym i rozżalonym z tego powodu. Beneficjenci badań mówili, że ważne
jest: ,, systematyczne branie leków’’ , ,,wyciszyć się samemu...”, ,, więcej wychodzić do ludzi”.
Ponadto w tej kategorii potrzeb pojawiły się też potrzeby związane z samoakceptacją: „pokochać samego siebie”, „zaakceptować siebie samego”, „zrozumieć samego
siebie”, „doceniać to, co w nas jest zdrową częścią”. Wielokrotnie w wypowiedziach
osób chorujących pojawiał się wątek nadziei, pacjenci mówili jak ważne jest po prostu: „mieć nadzieję, że będzie lepiej”, „mieć nadzieję na wyzdrowienie”. Pojawiła
się także potrzeba pozytywnego myślenia o samym sobie, walki z kompleksami,
potrzeba większej samodzielności, niezależności (także w myśleniu, wypowiadaniu
sądów). Mówiono o wypracowaniu pewności siebie i odwagi.
Ważne jest, że beneficjenci zwrócili uwagę na to, że muszą „stale wymagać od siebie”. Mówili także o tym, że muszą nauczyć się szanować te zasoby i dobra które
posiadają: ”To jest podstawa, żeby ludzie tacy jak my szanowali rodzinę, żeby wzajemnie sobie pomagać”, ,, powinniśmy szanować pieniądze, uczyć się rozsądnego
planowania wydatków.”
Była także mowa o konieczności podejmowania aktywności intelektualnej, uzupełnianiu wiedzy o świecie, nauce, edukacji a także szukaniu nowych tematów pozapsychiatrycznych oraz nowych dróg i schematów rozwiązywania problemów psychiatrycznych.
W kilku placówkach akcentowano to, co pacjenci mogą zrobić sami dla siebie, była
mowa o wzajemnym aktywizowaniu się w obrębie danej placówki, wspieraniu się,
wzajemnym zainteresowaniu się sobą: ,,żeby pomiędzy nami nie było kłótni, sprzeczek”. Jak mantra przewijało się w każdej prawie placówce słowo: „wsparcie”. Mówiono o nauce większego koleżeństwa, wzajemnym aktywizowaniu się w obrębie
danej placówki, ale także o tworzeniu grup, stowarzyszeń, klubów czy wręcz o organizacji przestrzeni do spotkań dla osób po kryzysach psychicznych, takich jak np.
Forum Beneficjentów.
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Potrzeby kierowane do bliskich, sąsiadów, przyjaciół:
Drugą wyodrębnioną przez nas kategorią potrzeb są potrzeby kierowane do
bliskich (szczególnie członków rodziny), sąsiadów, przyjaciół. W tej kategorii zawarliśmy także potrzeby kierowane względem Kościoła, w szczególności wobec lokalnych
księży i członków wspólnoty parafialnej.
Sporo mówiono o tym, jak ważne jest wsparcie rodziny: wyrozumiałość, nie
naśmiewanie się, nie bagatelizowanie problemu, szacunek: ,,jeśli chodzi o szacunek,
to ważny jest też szacunek rodziny, najbliższych do osoby chorej.” Zaznaczano także,
jak ważna jest potrzeba częstych szczerych rozmów rodziny z osobami chorującymi,
by ułatwić wzajemne zrozumienie. W tym miejscu wspominamy także (choć nie jest
to potrzeba kierowana do rodzin, tylko ważna dla rodzin) o potrzebie edukacji rodzin o chorobie psychicznej. Jest to ważne z tego względu, jak zauważali sami badani: „by było w nich więcej zrozumienia, a mniej lęku.” Pojawiło się także oczekiwanie
względem rodzin, by szybciej, sprawniej i bardziej adekwatnie reagowali w trakcie
kryzysu, pogorszenia stanu zdrowia. Aby to jednak było możliwe konieczna jest wyżej wspomniana edukacja. Ponadto kilkukrotnie padł postulat, by nie wykorzystywać osób chorujących psychicznie i ich sytuacji, a także nie stosować względem nich
szantażu, czy innych środków przymusu. Pojawiały się przykłady, kiedy od chorych
odsuwano ich bliskich, w tym także dzieci, na przykład po umieszczeniu w Domu
Pomocy Społecznej.
Podobne potrzeby były kierowane względem innych bliskich: przyjaciół i sąsiadów: przede wszystkim potrzeba wsparcia w postaci: akceptacji, empatii, niewykluczania, niepiętnowania; potrzeba zrozumienia i życzliwości ze strony sąsiadów,
czasem także oczekiwanie tzw. „pomocy sąsiedzkiej”: „Jeśli sąsiad rozumie nasze
trudności to pomoże, jak nie, to niestety pomocy nie uzyskamy.” W mniejszych miejscowościach mówiono o doświadczanym piętnie: „Kiedy pracowałem to koledzy pytali co u mnie słychać? Interesowali się moim życiem, rozmawiali ze mną kiedy spotykaliśmy się na ulicy, pod kościołem. Teraz nikt mnie o nic nie pyta, nie rozmawia,
nie zauważa mnie na ulicy”.
Beneficjenci mówili także o potrzebach jakie kierują względem swoich parafii i pracujących tam księży: znów przede wszystkim akceptacja, nieodrzucanie,
zrozumienie, ale także wsparcie bardziej specyficzne: „Wsparcie kościoła i parafii,
jeśli ktoś jest wierzący. Modlitwa, która daje nadzieję”. W jednej z miejscowości
pojawił się problem ślubu kościelnego: „ W mojej miejscowości ksiądz nie udzieli
sakramentu małżeństwa osobie chorującej psychicznie. A przynajmniej miałby duże
trudności ze ślubem kościelnym”. Z rozmowy z uczestnikami wynikało, że była to
dosyć swobodna raczej interpretacja przepisów prawa kościelnego, świadcząca o
głębokiej stygmatyzacji osób chorujących psychicznie. Nie spotkaliśmy się z podobną sytuacją w innych miejscowościach.
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Potrzeby kierowane do grup interwencyjnych:
Kolejna grupa potrzeb skierowana jest do grup interwencyjnych, a w szczególności do służb mundurowych. Jest to jedyna kategoria potrzeb, którą wyłoniliśmy w trakcie samych badań metodą fokusową w odróżnieniu od pozostałych, które
wyodrębniły się podczas wyjazdu przygotowującego do badań właściwych. Zdecydowaliśmy się wyłonić ją ze względu na jej specyficzny charakter, a także ze względu
na duży ładunek emocjonalny, jaki ze sobą niesie. To z tą kategorią potrzeb związanych jest najwięcej trudnych momentów podczas całego badania oraz najwięcej
wstrząsających nieraz opowieści.
Główny postulat kierowany względem tej grupy brzmi zdecydowanie: mniej
agresji względem osób chorujących psychicznie, mniej niegodnego, poniżającego
zachowania względem osób chorujących psychicznie. Opowieści osób chorujących
psychicznie nasuwały na myśl skojarzenie, że te negatywne postawy, z jakimi spotkały się osoby biorące udział w badaniu wynikały przede wszystkim ze strachu i
niewiedzy: „ żeby nie myśleli, że ktoś będzie agresywny, że go pobije”. Stąd rodzi się
wyartykułowana także przez uczestników badania potrzeba edukacji tych grup, by
wiedziały, na czym polega choroba psychiczna. Być może innym czynnikiem wpływającym na zachowania agresywne służb mundurowych względem osób chorujących
psychicznie jest fakt, że często zmuszeni są oni interweniować w tzw. „stanach krytycznych”, czyli np. podczas gwałtownego wybuchu psychozy. Niemniej nie usprawiedliwia to stosowania przemocy. O tym, jak bardzo bezradne i bezbronne czują
się osoby chorujące względem tych „przedstawicieli prawa” jest postulat weryfikacji
zeznań osób zatrzymujących osoby chore psychicznie.
Potrzeby związane z systemem leczenia, terapią i rehabilitacją:
Następna grupa potrzeb związana z systemem leczenia, terapią i rehabilitacją jest z pewnością kategorią najbardziej pojemną i mieszczącą w sobie potrzeby
dość zróżnicowane. Niemniej zdecydowaliśmy się nie rozdzielać jej na mniejsze podkategorie, gdyż w naszym mniemaniu są one ściśle ze sobą powiązane; odpowiednia
diagnoza i leczenie w sprzyjających okolicznościach warunkują dobrą terapię i rehabilitację społeczno-zawodową.
W tej grupie potrzeb beneficjenci mówili między innymi o potrzebie trafnego diagnozowania chorób. Wielokrotnie wspominano, jak ważny jest dostęp do
lekarza psychiatry i psychologa, terapeuty. Początkowo na wyjazdach byliśmy zdumieni, że można „leczyć się” widząc psychiatrę raz na trzy miesiące, gdzie w dodatku
wizyta trwa do 10 minut i polega na wypisaniu recept, najczęściej w źle znoszonej
przez pacjentów iniekcji. Gdy jednak podobne opowieści przewijały się na kolejnych
wyjazdach nasze niedowierzanie ustąpiło miejsca zgorszeniu względem tej jednak
dość powszechnej praktyki oraz współczuciu dla tych pacjentów. Sporo osób mówiło
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więc o potrzebie dłuższego, częstszego i lepszego kontaktu z lekarzem, o tym, że potrzebują, aby ktoś wysłuchał ich objawów chorobowych oraz polekowych. Mówiono
o trudnej potrzebie zaufania względem lekarza, terapeuty, a także o oczywistych
dla nas przyjeżdżających standardach leczenia: „lekarz powinien być lekarzem a nie
urzędnikiem”, o potrzebie bezpieczeństwa i stabilności w leczeniu: ,,co roku jest ten
problem w styczniu, niepewność, że nie będzie podpisany kontrakt z NFZ.’’ (więc nie
ma kto leczyć). Często wskazywano na potrzebę lepszego traktowania pacjentów
tak, by personel medyczny był bardziej wyrozumiały i lepiej zapoznany z historią
choroby. Lista oczekiwań względem lekarzy jest długa: „lekarz powinien traktować
pacjenta całościowo. Jeśli to konieczne kierować na badania, to jest ważne’’, „lekarz
powinien pracować zgodnie z etyką zawodową i zgodnie z przysięgą Hipokratesa.
Primum non nocere’’ , szacunek i nielekceważące traktowanie pacjenta – punktualne przyjmowanie bez konieczności oczekiwania na wizytę godzinami”. Szczególnie wydawał się bolący brak czasu dla pacjenta na wizycie z Narodowego Funduszu
Zdrowia: „Tak szybko przyjmują, że człowiek nie zdąży powiedzieć o co chodzi, jakie
ma trudności, bo ktoś następny czeka w kolejce. Na wizycie prywatnej jest pod tym
względem zdecydowanie lepiej, tylko większość pacjentów nie stać na prywatne
konsultacje .” Wspominano jak ważna jest ciągłość leczenia u jednego lekarza, a
także wielokrotnie postulowano zmniejszenie kolejek do lekarzy psychiatrów.
Wskazywano także na potrzebę większej ilości i większej dostępności do
ośrodków terapeutycznych – szczególnie poza dużymi aglomeracjami miejskimi.
Zauważano, że jest potrzeba obecności lekarza psychiatry, prawnika i pracownika
socjalnego w każdym ośrodku. „Mógłby być jeden prawnik na miejscowość i gminę i
to by wystarczyło. Często pojawiają się problemy, które wymagają konsultacji prawniczej, a nasze możliwości finansowe nie pozwalają nam na prywatne konsultacje.”
Sporo czasu pacjenci poświęcali opowieściom o warunkach w szpitalach całodobowych. Wygenerowano całą gamę potrzeb związanych z takimi pobytami. Mówiono
z jednej strony o warunkach bytowych, sanitarnych, ale z drugiej o lekceważącym,
a czasem poniżającym traktowaniu pacjentów przez personel medyczny. Wspominano nawet o „traumie pierwszego pobytu” w szpitalu całodobowym i zastanawiano się, jak można temu zaradzić. Jako szczególnie poniżające uznano brak drzwi w
toaletach, tak, że pacjenci muszą załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne na oczach
innych pacjentów i personelu medycznego, wydzielanie papieru toaletowego, co de
facto oznacza każdorazowo zgłoszenie potrzeby fizjologicznej personelowi medycznemu i prośbę o zgodę na nią. Jako niesprzyjające leczeniu uznano także nakaz chodzenia w piżamach w szpitalach całodobowych; jeśli pobyt trwa kilka tygodni, czy
dłużej pacjenci oczekiwaliby, aby w dzień móc chodzić w ubraniach (czasem jest to
niemożliwe, gdyż pacjenci muszą oddać w depozyt wszystkie ubrania oprócz piżam
i bielizny). Mówiono o tym, że poniżające jest także zapinanie w pasy, ubieranie w
kaftan bezpieczeństwa, choć część pacjentów uważała, że są takie przypadki, kiedy jest to uzasadnione. Ważnym wydaje się tutaj to, aby tych środków nie nadużywać. Mówiono także o tak elementarnych kwestiach jak potrzeba kontrolowania
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zachowań patologicznych na oddziałach zamkniętych (w szczególności przemocy w
tym słownej tj. krzyki, agresywne uwagi, komentarze oraz przemocy seksualnej),
ale także niewykorzystywanie sytuacji osób chorujących psychicznie do podpisywania czegoś, na co nie wyrażają zgody (wymuszanie), nie stosowanie szantażu wobec
chorych psychicznie, nie stosowanie jako kary zakazu widzenia z bliskimi osobami. Z
opowieści pacjentów wynikało, że oddziały całodobowe to wciąż miejsca, gdzie personel ma władzę absolutną nad pacjentem i niejednokrotnie jest to wykorzystywane czy nadużywane. W ostatecznym rozrachunku zawsze pozostaje słowo „chorego
psychicznie” przeciwko słowom lekarza czy innego członka personelu medycznego.
Często życie w takich miejscach przypomina raczej wegetację: „Mama przyjeżdżała,
a ja żyłem jak roślinka. Nie mogłem z siebie wydusić słowa.” Zwracano uwagę, by
oddzielić osoby w ostrej fazie kryzysu od tych, którzy są już w lepszej formie, a także
wnoszono postulat, by likwidować kradzieże na oddziałach (lepiej zabezpieczać rzeczy osobiste pacjentów) – w wielu szpitalach kradzieże są prawdziwą plagą, a z drugiej strony istnieją szpitale, w których udaje się to opanować. Ponadto apelowano,
aby na oddziałach zamkniętych i w placówkach całodobowych był dostęp do wiedzy
o świecie (Internet, prasa, TV, radio, ludzie z zewnątrz) a także, by umożliwiano kontakt z osobą duchowną oraz praktyki religijne oraz wykazywano się tolerancją w
stosunku do osób o innych światopoglądach. Wspominano, że istotna jest pomoc
osobom samotnym na oddziałach.
Czasem różne potrzeby wypowiadane przez pacjentów w różnych ośrodkach,
albo nawet w obrębie jednego ośrodka wydawały się sobie przeczyć. Tak na przykład, z jednej strony zgłaszano postulat, aby nie przetrzymywać osób, które czują się
zdrowe psychicznie w ośrodkach całodobowych, by mogły wrócić do normalnego,
samodzielnego życia, a z drugiej strony jako potrzebę widziano, by nie wypuszczać
ze szpitali osób niedoleczonych (bo np. mogą popełnić samobójstwo).
Ponadto apelowano o wrażliwość na osoby potrzebujące szczególnego wsparcia
(np. ciąża w późnym wieku lub podwójna diagnoza). Zaznaczano, jak ważna jest dla
każdego chorującego potrzeba zindywidualizowanej opieki uwzględniającej specyfikę chorowania.
Prawie we wszystkich miejscach, które odwiedziliśmy sporo czasu poświęcono kwestii leków. Zwracano uwagę na potrzebę lepszych i nieuzależniających leków
a także leków z mniejszą ilością skutków ubocznych. Mówiono o potrzebie refundacji leków (nie wszystkie są refundowane): ,, żeby było więcej leków refundowanych
przez NFZ, bo leki są naprawdę drogie i nie każdy może sobie pozwolić na wykupienie wszystkich przepisanych leków’’, ,, często renty nie wystarcza na leki i muszę
dokonać wyboru z czego mam zrezygnować”. Uważano, że powinna być także lepsza
informacja o refundacji leków i o możliwych zamiennikach leków. Zauważono, że nie
jest raczej zbyt wygórowanym pragnieniem pełny dostęp do leczenia (psychoterapia
oraz leki nowoczesne) dla każdego chorego.
Pacjenci mieli także sporo uwag i ciekawych pomysłów odnośnie ośrodków dziennych – różnego rodzaju placówek, w których przebywali. W jednej z nich
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wnoszono postulat o umożliwienie korzystania z programów usamodzielniania się
większej ilości osób. W niektórych zwracano uwagę, że potrzeba więcej wolontariuszy pracujących z chorymi, a także, że ważna jest rotacja, wymiana pracowników w placówkach, by było więcej możliwości zastosowania różnych pomysłów i
rozwiązań, co prowadzi do ubogacania poszczególnych zajęć i programów terapeutycznych. Wspominano, jak istotny jest trening kognitywny, gry logiczne, szachy, ale
także ustalenie pewnych norm funkcjonowania, jak choćby ustalenie norm i granic
interpersonalnych w kontaktach kobieta-mężczyzna (w poszczególnych ośrodkach).
Niektórzy zwracali także uwagę na umożliwianie rozwoju uzdolnień artystycznych
i sportowych, a także możliwość korzystania z wydarzeń kulturalnych przez grupy
zorganizowane ( wycieczki do muzeum, teatru, kina).
W procesie rehabilitacji zauważono, że jest potrzeba zorganizowania klubów, świetlic, miejsc do spotkań dla osób chorujących: „Jesteśmy sami w domu, nie
mamy dokąd pójść i czym się zająć. Jesteśmy pozostawieni samym sobie.” Wspominano także o potrzebie dofinansowania wypoczynku, na przykład turnusów rehabilitacyjnych i o większej ich dostępności.
Wielokrotnie podkreślano jak ważne jest, aby była dobrze rozwinięta opieka
środowiskowa (na terenie każdej gminy i każdego powiatu).
Ważnym tematem była także kwestia mieszkań chronionych, jednakże w ośrodkach,
w których byliśmy na ogół traktowano je nie w kategoriach potrzeb, ale raczej mało
realnych do spełnienia marzeń.
Wielokrotnie w trakcie naszych badań, praktycznie w każdym z ośrodków,
w którym byliśmy przewijał się temat pracy. Czasem mówiono po prostu o dostępie do pracy, nawet najprostszej, by poprawić swoją sytuację finansową: „gdybym
miał pracę to byłbym szczęśliwy”. Czasem formułowano to jako potrzebę większej
ilości Zakładów Aktywizacji Zawodowej, spółdzielni pracy, Zakładów Pracy Chronionej, firm społecznych: „ważna jest możliwość pracy w warunkach chronionych, gdzie
rozumieją nasze problemu i stwarzają nam możliwość dorobienia do renty”. Niejednokrotnie wspominano o konieczności spotkań edukacyjnych z przedsiębiorcami,
by można było znaleźć zatrudnienie, by się nie bali zatrudniać osoby po kryzysie
psychicznym. Ale zwracano też uwagę, jak ważne jest umożliwienie dokształcania
się – bezpłatne staże zawodowe, kursy zawodowe, nauka zawodu, kursy językowe
bezpłatne lub dofinansowane. Idealnie byłoby, gdyby był rynek pracy chroniący
chorego, dający bezpieczeństwo i pomoc. Wspominano także o przeciwdziałaniu
wykorzystywaniu osób chorujących psychicznie (niektórzy pacjenci mieli negatywne doświadczenia w Zakładach Pracy Chronionej). Czasem zwracano uwagę, że nie
każdy chory i nie w każdym momencie swojej drogi pokonywania choroby może
pracować: „człowiek musi wyzdrowieć, żeby pracować. Poczuć, że mogę pracować i
dobrze wykonywać swoje obowiązki. Nie zawsze jest to możliwe”. Wskazywano na
potrzebę istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej jako ośrodka przejściowego przed
podjęciem pracy. Mówiono także o możliwości pracy w domu, pracy chałupniczej:
„Myślę o tym, żeby można było wziąć pracę do domu, taką pracę chałupniczą, żeby
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nie trzeba było dojeżdżać.” Zwracano uwagę, że podejmowanie pracy przez osoby
chorujące przynosi korzyści nie tylko im samym, ale jest też odciążeniem dla rodziny
chorego oraz dla budżetu państwa.
Potrzeby kierowane do dalszego środowiska (w tym media):
W grupie potrzeb kierowanych do dalszego środowiska wielokrotnie mowa
jest o ogólnym, stereotypowym wizerunku osoby chorującej psychicznie. Uczestnicy
badań wskazywali, że ludzie nie powinni się bać ani odsuwać od osób chorujących
psychicznie: „żeby ludzie, nie bali się osoby chorującej psychicznie, żeby jej nie traktowali jak kogoś obcego, żeby nie myśleli, że ktoś będzie agresywny, że go pobije.’’
Zwracano uwagę, że jest potrzeba uświadamiania ludziom, czym jest choroba psychiczna. Jest potrzeba edukacji, rozmawiania, tworzenia organizacji i większego
kontaktu niepełnosprawnych ludzi ze środowiskiem, jest wreszcie potrzeba zmiany
świadomości i zmiany obrazu osoby chorującej psychicznie w mediach – w telewizji,
radio i w prasie: „bo jak jest jakaś audycja odnośnie jakiejś rodziny, no to sąsiad bądź
sąsiadka nie pomoże, tylko wyśmieje – on był w telewizji’’, często utrwala się błędne
stereotypy: ,,w telewizji często przedstawiają osobą chorującą psychicznie, jako niebezpieczną, nieobliczalną czy zagrażającą”. Potrzebna jest współpraca z mediami, by
było więcej akceptacji i zrozumienia: „telewizja powinna edukować w taki sposób,
żeby przełamywać stereotypowe myślenie o osobie chorującej psychicznie”. Jest
potrzeba walki ze stygmą i piętnem, jakie niesie ze sobą choroba psychiczna oraz
„jest potrzeba edukowania młodzieży i uwrażliwiania na osoby niepełnosprawne
(np. ustępowanie miejsca w środkach komunikacji).”
Wspominano także o potrzebie wzajemnej opieki, wyrozumiałości, życzliwości i empatii, np. w środowisku pracy: „Ja myślę, że jeszcze coś by trzeba zrobić,
żeby pracownik chorujący czuł się bezpiecznie w swoim miejscu pracy. Myślę tu o
wzajemnym szacunku, poczuciu wsparcia i bezpieczeństwa”, ,, Niezależnie, czy jest
to zakład pracy chronionej czy na wolnym rynku – szacunek ze strony pracodawcy.
Zrozumienie pracodawcy i szacunek dla pracownika”.
Zaznaczono, jak istotna jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa w grupie, a
także potrzeba wzajemnej tolerancji między chorymi i zdrowymi. Osoby chorujące
psychicznie potrzebują od społeczeństwa szacunku dla ich niezawinionego cierpienia; oczekiwanie, by nie nazywać negatywnie i dyskryminująco osób, które leczyły
się w szpitalu i nie traktować ich w ten sposób. Zwracano uwagę, że w mediach
króluje fałszywy wizerunek chorych, gdzie chory równa się zły (morderca, nieobliczalny), w związku z czym jest potrzeba podjęcia więcej działań nakierowanych na
zmianę wizerunku osób chorujących psychicznie – także poprzez kampanie informacyjne w mediach.
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Potrzeby kierowane do urzędów, urzędników i polityków:
W grupie potrzeb kierowanych do urzędów, urzędników i polityków najwięcej dotyczy aspektów finansowych. W mniemaniu badanych przez nas osób to właśnie urzędnicy i politycy są odpowiedzialni za nieraz uwłaczające człowieczeństwu
warunki bytowe, socjalne chorujących osób, a na pewno jako ci, którzy są władni,
by to zmienić. Jako pierwszy postulat prawie wszędzie wnoszono zmianę polityki
przyznawania świadczeń na bardziej przychylną względem pacjentów: „godna renta
czy pensja, która pozwoli na godne życie”. Zauważano niesprawiedliwość względem
innych grup osób: „Mam wrażeni, że lepiej traktuje się alkoholików niż chorych psychicznie. Urzędnicy chętniej pomagają im niż nam”. Postulowano, aby zasiłki pielęgnacyjne były wyższe, bo nie można się z tych świadczeń utrzymać: „przez wiele
lat zasiłki nie były rewaloryzowane, kwota jest bardzo niska”. Wiele osób skarżyło
się, że gdyby nie pomoc finansowa rodziny, to po prostu by nie przeżyli: „gdyby nie
rodzina, to niestety byłoby bardzo trudno”. „Zgodzę się na każdą pomoc. Boję się, że
nie będę miał za co kupić jedzenia”. Mówiono także o podniesieniu najniższej renty.
Dokładnie w każdym z ośrodków padało stwierdzenie, że renty powinny być wyższe:
„renty są tak małe, że nie jesteśmy w stanie za to egzystować”. Z wypowiedzi osób
chorujących przebijał się żal, bezradność, rozgoryczenie: „Najniższa renta teraz wynosi 579 złotych” ; „mam bardzo niską rentę, dwóch synów na utrzymaniu. Jest mi
bardzo ciężko” ; „Dostajemy po 500-600 zł miesięcznie i to jest za mało żeby żyć, a
za dużo żeby umrzeć”. W najgorszej sytuacji były osoby samotne, które nie mogły
liczyć na pomoc rodziny. Czasem wpadały w notoryczne długi: „Brakuje pieniędzy i
co zrobić? Muszę pożyczać . Oddaję i pożyczam na nowo”. Zdarzała się też mowa o
tak wielkiej bezsilności, że do głowy przychodziły tylko rozwiązania krańcowe: „kto
jest w stanie wyżyć za 500,00 zł?”. „często ludzie odbierają sobie życie, ponieważ
nie radzą sobie z codziennością”.
Zwracano uwagę, że czasami, aby przeżyć trzeba prosić o dodatkowe świadczenia, zapomogi, a nie każdy jest to w stanie zrobić: „jak brakuje mi środków do
życia to muszę prosić o pomoc opiekę społeczną, a nie każdy ma odwagę i śmiałość
zwrócić się o taką pomoc”, „Tak, żeby była wyższa renta, żeby nie trzeba było prosić
się o dodatkowe świadczenia”.
Mówiono także o tym, że ZUS powinien być kontrolowany przez Najwyższą
Izbę Kontroli (w kontekście odbierania świadczeń rentowych), oraz o paradoksie, z
jakim styka się wiele osób chorujących: „jak osoba chorująca psychicznie zaczyna
pracować, to pojawia się od razu lęk czy ZUS nie odbierze renty”. Tego typu rozwiązania powodują, że czasami osoby chorujące nie podejmują pracy, choć mieli
by taką możliwość, bo boją się odebrania zasiłku, renty, czy zniżek. Ta wiedza nie
motywuje ich do tego, by się dokształcać, czy aktywnie szukać pracy.
Inną zgłaszaną potrzebą związaną z finansami, była potrzeba dofinansowania dojazdów do ośrodków. Zwracano uwagę, że przy tak niskich świadczeniach jest
to duży problem, by oprócz rachunków, wyżywienia i leków znaleźć jeszcze środki fi21

nansowe na dojazd, czasem nawet kilkunastu kilometrów do ośrodka. Dlatego część
osób rezygnuje z tego rodzaju wsparcia i zamyka się w domach: „Byłem wczoraj w
gminie i chciałem zwrot kosztów biletu. Okazało się, że mi się nie należy. Należy się
tylko dla ośrodka uzależnień, dla psychiatrii już nie.” „Często spotykamy się z taką
sytuacją, że z powodu braku środków finansowych osoba chorująca nie korzysta ze
wsparcia oferowanego w ośrodkach. Nie ma za co kupić biletu autobusowego”.
Mówiono także o potrzebie dofinansowania dokształcania dla osób chorujących psychicznie – bezpłatnych kursach komputerowych, językowych, zawodowych, tak by
osoby chorujące psychicznie były atrakcyjne na rynku pracy. Padła również kwestia
finansowania posiłków oraz dofinansowania na sprzęt informatyczny aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu.
Patrząc na rozwiązania systemowe zwrócono uwagę, że powinny być większe
nakłady na takie placówki jak Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dzienne Ośrodki Wsparcia, Domy Pomocy Społecznej, by mogła być
szersza działalność rehabilitacyjna. Ponadto zauważono, że powinno być lepsze opłacanie personelu placówek medycznych, lepsze finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż wykonują oni nieraz bardzo ciężką pracę, nierzadko z prawdziwym
poświęceniem.
Sporo uwagi poświęcono także aspektom pozamaterialnym, pozafinansowym, proszono o szacunek i nielekceważące traktowanie pacjenta, o lepszy dostęp
do informacji oraz o zrozumienie i akceptację osób chorujących psychicznie przez
urzędników: „Żebyśmy jako osoby niepełnosprawne, chorujące psychicznie nie byli
przez nich piętnowani, tylko żebyśmy byli zrozumiani.” Zaznaczano potrzebę dialogu
z urzędnikami: ,,chcemy być wysłuchani, a nie spychani na margines”.
W jednej z miejscowości padła propozycja, by nie udzielać bezkrytycznie kredytów osobom w czasie emisji choroby psychicznej, gdyż mają oni potem poważne
problemy ze spłatą takiego kredytu.
Zwrócono także uwagę, że potrzebna byłaby kontrola mechanizmów wpływu
firm farmaceutycznych na przepisywanie leków: ,,trzeba również zacząć kontrolować
interesy psychiatrów i farmaceutów, bo to czasami jest tak, że stosuje się te leki, z
jakimi firmami mają umowę, niekoniecznie najtańsze. To jest problem bardzo poważny, bogacenie się kosztem osób niepełnosprawnych i to nie jest w porządku.”
Postulowano, aby przywrócić ulgi dla pracodawców z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tak by zatrudnianie osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej było bardziej atrakcyjne i opłacalne dla
potencjalnych pracodawców.
W jednej z miejscowości zwrócono uwagę na konieczność zmiany prawa
odnośnie zawierania związków małżeńskich przez osoby chorujące psychicznie.
Obecnie obowiązująca ustawa z 1969 roku jest dyskryminującą i nie pozwala na zawieranie związków małżeńskich przez osoby chorujące psychicznie, co stoi na przeszkodzie formalizacji relacji z partnerem życiowym i założeniem rodziny.
W jednym ośrodku zwrócono uwagę, że należy wpływać na decydentów aby
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wprowadzili Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego poprzez rozmowy z
parlamentarzystami, oraz w ministerstwach.

VI. Wyniki ewaluacji projektu
Nim przejdziemy do podsumowania, wniosków i rekomendacji, chcieliśmy
Państwu przedstawić wyniki ewaluacji projektu. Jak w każdym z realizowanych przez
nasze Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” projekcie, także i w tym zadbaliśmy o to,
by odbiorcy naszych działań projektowych mogli nas ocenić i anonimowo wyrazić
swoje opinie o samym projekcie. Wszystkich uczestników prosiliśmy na zakończenie
każdego spotkania o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej, a ich wyniki przedstawimy właśnie w tym miejscu.
W projekcie wzięło w sumie 146 osób, z czego 116 wypełniło ankiety ewaluacyjne. Pozostałe osoby odmówiły wypełnienia ankiety, co uszanowaliśmy.
Ankieta zawierała zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte umożliwiające
swobodną wypowiedź. Ankietę podzieliliśmy na dwie części: A i B. Część A stanowiło
jedno pytanie otwarte o następującym brzmieniu: „Czy są jakieś istotne problemy
związane z potrzebami osób chorujących psychicznie, o których nie rozmawialiśmy
w pierwszej - badawczej części spotkania?”. Pytanie to miało na celu umożliwić uzupełnienie wypowiedzi, na które albo nie starczyło czasu, albo śmiałości by je wypowiedzieć, albo z innych przyczyn wypowiedzi te nie wybrzmiały. Czasem padały bardzo konkretne odpowiedzi, o czym w danej placówce nie rozmawialiśmy. Ponieważ
te wypowiedzi są integralną częścią badania fokusowego, podajemy w tym miejscu
wszystkie uzupełnienia za wyjątkiem tych, które się powtarzały.
Tak więc inne istotne problemy, o których nie rozmawialiśmy w pierwszej
części spotkania to:
„Potrzeba treningów - higienicznych, budżetowych, gospodarstwa domowego, wizażu, tańca”
„Zapewnienie odpowiedniej ilości pracowni (edukacyjnej, muzycznej, gliniarskiej)”
„mieć gdzie pójść po ŚDS - pomoc w wypracowaniu świadomości i szansy ekonomicznej, wypracowaniu realnej mocnej świadomości, coraz większej.”
„życia rodzinnego, życia w społeczeństwie”
„Nie ma dla osób po kryzysach psychicznych trenerów pracy, oraz jak ktoś ma rentę
jest wykluczony z bezrobocia”
„Myślę, że można było podjąć temat uzależnień wszelkiego rodzaju np. alkoholizm,
który bardzo często współgra przy zaburzeniach psychicznych”
„O życiu w rodzinie, pożyciu małżeńskim i wychowaniu dzieci przez rodziców chorych
psychicznie. Czy chory psychicznie w kryzysie choroby jest dozorowany tylko przez
kogoś z rodziny, czy powinien mieć kuratora rodzinnego - więcej na ten temat.”
„Myślę, że chorzy psychicznie chcą się realizować, spełniać różne marzenia, ale ze
względu na pochodzenie i status społeczny nie zawsze mają możliwość ze względu
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np. na brak odpowiedniej sumy pieniędzy, aby pojechać gdzieś na wakacje itd.”
„Zbyt mało czasu było poświęcone problemom braku pracy w warunkach chronionych dla osób chorujących psychicznie i osób niepełnosprawnych”
„Zbyt mało możliwości rozwijania swoich pasji np. kursy dla uzdolnionych muzycznie
prowadzone przez profesjonalistów co mogłoby zaowocować częstszymi występami
i zarobieniem pieniędzy na realizowaniu swoich pasji”
„Osamotnienie, brak akceptacji społecznej”
„Szerzej nie omówiliśmy kwestii poprawy jakości życia osób chorujących psychicznie”
Czasem w tym miejscu mówiono o bardzo osobistych, rodzinnych sprawach
jak np.:
„Moim problemem jest córka, która uważa, że Bóg ją pokarał, że ma matkę chorą
psychicznie. Wstydzi, się tego. Często używa epitetów obraźliwych.”
„Tak. Moim problemem jest moja druga mama, gdyż nie do końca mnie rozumie, zachorowałam przez nią, bo stale mnie krytykowała i krzyczała, że jestem niedobra.”
„Moim problemem był mąż z którym się rozeszłam a teraz mam spokój, ponieważ
się wyprowadził z mojego domu i zostałam z dziećmi, które są moją podporą.”
Była też spora część odpowiedzi, mówiąca, że niczego nie zabrakło w pierwszej części spotkania.
Na początek części drugiej ankiety (B) prosiliśmy o wypełnienie krótkiej metryczki, zawierającej pytania o płeć, wiek, miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia. Jeśli chodzi o płeć, to w badaniu wzięła bardzo zbliżona grupa kobiet i mężczyzn, a mianowicie 53 kobiety (49%) oraz 55 mężczyzn (51%). W przypadku 9 ankiet
nie pozostawiono na to pytanie odpowiedzi.

Wykres 1. Podział badanych ze względu na płeć. Źródło: Opracowanie własne.
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Podobnie bardzo równomiernie rozłożyły się odpowiedzi badanych, jeśli
chodzi o miejsce zamieszkania. Możliwe były do wyboru dwie odpowiedzi: miasto i
wieś. Odpowiedź: „miasto” zakreśliło 55 osób (50%), a odpowiedź: „wieś” wybrało
56 osób (50%). 6 osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Wykres nr 2. Podział badanych ze względu na obszar zamieszkania. Źródło: Opracowanie własne.

Jeśli chodzi o wiek, to średnia wyniosła 44,2% przy odchyleniu standardowym 12,1 oraz przy zakresie 24 lata do 78 lat.
Następnie w ankiecie zamieszczony był blok pytań dotyczący oceny formalnej spotkania. W pierwszym pytaniu oceniającym jakość spotkania zapytano badanych o czas trwania części badawczej spotkania: czy było ono zbyt krótkie, zbyt długie, czy też trwało odpowiednią ilość czasu. 10 osób (9%) uznało, że była ono zbyt
krótka, 90 osób (83%) stwierdziło, że długość była odpowiednia, a dla 9 osób ( 8%)
czas przeznaczony na część badawczą był zbyt długi.
Podobne pytanie zadano odnośnie drugiej części spotkania: edukacyjnej (w
której edukatorzy opowiadali o swoim doświadczeniu pokonywania choroby psychicznej). Wyniki tutaj ukształtowały się następująco: dla 23 osób (21%) ta część
była zbyt krótka, dla 80 osób (73%) odpowiednio długa, a dla 6 osób (6%) zbyt długa.
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Wykres nr 3. Ocena czasu trwania zajęć w części badawczej i w części edukacyjnej. Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym elementem poddanym pod ocenę uczestników badań było przygotowanie merytoryczne prowadzącego część fokusową oraz edukatorów. Przygotowanie merytoryczne prowadzących grupy fokusowe jako bardzo dobre uznało 86
osób (78%), jako w miarę dobre 32 osoby (29%), a jedna osoba (1%) uznała je za
niedostateczne. Natomiast ocena edukatorów prowadzących drugą część spotkania
plasowała się następująco: bardzo dobre -78% (80%), w miarę dobre – 32 osoby
(29%), niedostateczne – 0 osób.

Wykres nr 4. Ocena przygotowania merytorycznego prowadzącego grupę fokusową i edukatorów.
Źródło: opracowanie własne.
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Badanych w ankiecie zapytaliśmy także o ocenę formy komunikowania się z
uczestnikami spotkania prowadzącego badanie oraz w drugiej części – edukatorów.
Jeśli chodzi o prowadzącego część badawczą to bardzo dobrze ten aspekt jego pracy
oceniło 71 osób (65%), w miarę dobrze 38 osób (35%) a niedostatecznie 1 osoba
(1%). Natomiast ocena formy komunikowania u edukatorów wyglądała następująco: bardzo dobra – 78 osób (72%), w miarę dobra - 31 osób (28%) i nikt nie ocenił jej
jako niedostatecznej.

Wykres nr 5. Ocena formy komunikowania się prowadzących grupę fokusową oraz edukatorów z
uczestnikami spotkań. Źródło: Opracowanie własne.

W dalszej części ankiety znalazły się pytania związane z postawami uczestników spotkania.
Najpierw zapytaliśmy o oczekiwania uczestników względem spotkania, w którym
wzięli udział. Na tak sformułowane pytanie padały następujące odpowiedzi (wybrano kilka przykładowych):
„Oczekuję, że problemy które zostały przedyskutowane zostaną wzięte pod uwagę i
będą częścią raportu Stowarzyszenia ‘Otwórzcie Drzwi’”
„Zainteresowania moimi problemami”
„Nowych informacji na tematy psychoedukacyjne”
„Spotkania z osobą, która zna nasze problemy i chce nam pomóc”
„Sposobów wyjścia z choroby”
„Pomocy, wsparcia”
„Rozmowy , zrozumienia”
„Oczekiwałem, że trochę mógł powiedzieć o swoich potrzebach i potrzebach osób
chorujących psychicznie”
„Spotkania z ludźmi, którzy doświadczyli kryzysu - przeżycie rozmowy z nimi. Oczekiwałam wyniesienia dobra z kontaktu z ludźmi doświadczonymi i edukującymi a
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także pracującymi z chorymi. Wyniosłam to dobro z tego spotkania.”
Była też spora grupa odpowiedzi typu: „Nie oczekiwałem/-am niczego” lub uczestnicy zostawiali to miejsce niewypełnione. Jak pokazują przykładowe odpowiedzi
większość osób było nastawionych adekwatnie do zapowiadanego i zrealizowanego
programu.
Kolejne otwarte pytanie, będące kontynuacją logicznego ciągu myślowego,
brzmiało: „Czy i w jakim stopniu zajęcia spełniły twoje oczekiwania?”. Zdecydowana większość odpowiedzi brzmiała: „tak, spełniły”, „tak w dobrym/dużym stopniu”.
Kilkanaście osób w tym miejscu wstawiało swoje podziękowania za spotkanie lub
wyrażało o nim pozytywną opinie np.
„Bardzo dobrze prowadzone zajęcia przez panią Basię. W dużym stopniu zajęcia
spełniły moje oczekiwania, wiele się dowiedziałam.”
„Były ciekawsze niż przypuszczałem”.
„Tak poznałem historie osób po kryzysie psychicznym i wiem, że mogę być długie
lata zdrowy.”
„Tak. Udowodniono mi ponownie, że każdego z nas i innych może dosięgnąć taka
choroba, obojętnie na wiek i wykształcenie oraz stanowisko i uposażenie materialne. Duża różnica do zrozumienia, że można wyleczyć się z tej choroby i wrócić do
życia w społeczeństwie.”
Ponadto uczestników spotkań zapytano o ocenę przydatności wiadomości
wyniesionych z zajęć. 78 osób (72%) uznało je za bardzo przydatne, 29 osób (27%)
uważało, że będą one w przyszłości średnio przydatne, i nikt ich nie uznał za całkowicie nieprzydatne.

Wykres nr 6. Ocena przydatności wiadomości wyniesionych z zajęć. Źródło: Opracowanie własne.

Badanych poproszono także, aby ustosunkowali się do stwierdzenia, czy zajęcia pomogły im w lepszym zrozumieniu problematyki osób chorujących psychicznie.
93 osoby (87%) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 3 osoby (3%) udzieliło odpowiedzi
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przeczącej, a 11 osób (10%) nie miało zdania w tej kwestii.

Wykres nr 7. Zrozumienie problematyki związanej z potrzebami osób chorujących psychicznie po
spotkaniu. Źródło: Opracowanie własne.

W ostatnim zamkniętym pytaniu zapytano badanych, czy uważają czas spędzony na spotkaniu za stracony. 4 osoby (4%) potwierdziło, że był to dla nich czas
stracony, natomiast zdecydowanie przeciwstawiło się temu 100 osób (93%). 4 osoby
(4%) wybrało opcję: „trudno powiedzieć”.

Wykres nr 8. Ocena, czy czas spędzony na spotkaniu był stracony. Źródło: Opracowanie własne.

I na zakończenie ankiety znów postawiliśmy trzy pytania otwarte. Pierwsze z
nich było sformułowane: „Szczególnie zainteresowało mnie…” Tu padały następujące odpowiedzi (wybrano kilka przykładowych):
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„Opowieść o zdrowieniu i sposobie utrzymania remisji w życiu”
„Wyznania byłych chorych”
„Historia choroby jednego z Panów prowadzących”
„Wszelkie rozmowy przeprowadzone przez wszystkich uczestników tych rozmów ze
sobą; pouczyły mnie doświadczenia z życia osób po kryzysach psychicznych, którzy wygrali swoje życie, przemienili je na zdrowe. Wielką mobilizacją jest dla mnie
sukces tych państwa. Ważne były wypowiedzi Pań terapeutek o sensie, sposobie
wzajemnie niesionej pomocy”
W kolejnym pytaniu zapytaliśmy o to, co budziło zastrzeżenia na spotkaniu.
Część osób zwracała uwagę na brak zaangażowania wszystkich uczestników spotkania, jak np. w wypowiedzi: „(zabrakło) własnej inicjatywy (koleżanek, kolegów) do
podsycania „tej” iskierki aktywizacji i nadziei, o której była mowa. Musimy ją i inni z
uczestników ŚDS bardziej wierzyć w siebie i mieć życiową nadzieję na sukces - teraz,
kiedy szansa dana chorym psychicznie jest większa niż 30 lat temu, gdy psychiatria nie była jak dzisiaj, chodzi mi o opiekę w leczeniu psychiatrycznym. A mimo to
państwo prowadzący są przykładem tym bardziej dodającym otuchy, nadziei.” Najczęstszą jednak odpowiedzią było: „Nie mam zastrzeżeń”, sporo osób pozostawiło
to pytanie bez komentarza.
I wreszcie ostatnie pytanie otwarte, a zarazem ostatnie pytanie w ankiecie
to prośba o wypowiedzenie innych, pozostałych uwag na temat przeprowadzonych
zajęć. Zdecydowana większość zaznaczyła: „brak uwag”, jednak spora część osób
wyrażała tu swoją pozytywną opinię o przeprowadzonym spotkaniu. Poniżej zamieszczamy kilka wybranych wypowiedzi:
„Zajęcia były przeprowadzone dobrze, życzyłbym sobie aby były częstsze”
„Myślę, że to co myśmy napisali w pierwszej części przyniesie jakieś pożytek dla psychiatrii w Polsce i naszym regionie”
„Bardzo ciekawie zorganizowany czas”
„Zajęcia praktyczne, ciekawe i obiecujące”
Pojawiały się także budujące nas zaproszenia do dalszej współpracy: „Przyjedźcie do nas za miesiąc”.

VII. Wnioski i rekomendacje
1. Przeprowadzone przez nasze Stowarzyszenie badanie jest uzupełnieniem
obrazu sytuacji osób chorujących psychicznie w Małopolsce, o którym piszemy w
Rozdziale I i który jest dostępny w oficjalnych raportach i statystykach. Z przeprowadzanych grup fokusowych wynika, że sytuacja sporej części osób chorujących
psychicznie jest dramatycznie zła. Na plan pierwszy wysuwają się następujące spostrzeżenia: w wielu przypadkach tragiczna sytuacja finansowa, życie na krawędzi
ubóstwa. Często jedynym dochodem jest renta w wysokości 579 zł. Chorujące osoby pozostają w takiej sytuacji zupełnie zależne od rodziny, część z nich nie ma ta30

kiej możliwości, gdyż jest samotna, a część ma z kolei rodzinę, którą musi jeszcze z
tego utrzymać (np. chore samotne matki wychowujące dzieci). Wstrząsnęło nami w
niektórych miejscowościach wskazywanie samobójstwa jako jedynej możliwej drogi
wyjścia z takiego stanu rzeczy.
2. Postulujemy zwiększenie wysokości najniższej renty oraz zwiększenie wysokości świadczeń socjalnych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych, w szczególności dla
osób samotnych oraz samotnie wychowujących dzieci.
3. Bardzo ważnym problemem jest także brak dostępu do lekarza psychiatry
i terapeuty, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Ciężko jest zdrowieć, kiedy
kontakt z lekarzem jest raz na trzy miesiące i sprowadza się do wypisania recepty.
4. Postulujemy zapewnienie dostępu do lekarza psychiatry i psychologa w
każdej gminie. Jest to nasze konstytucyjne prawo, które mówi o: „równym dostępie
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. Raport ten
wskazuje, że w tym względzie są, nawiązując do Orwella: „równi i równiejsi”. Czy
osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach mogą być za to w ten sposób „karane”?
5. W mniejszych miejscowościach brakuje także instytucji i placówek psychiatrii środowiskowej:
6. Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy,
Ośrodków Wsparcia Dziennego, Domów Pomocy Społecznej, a także klubów i świetlic terapeutycznych. Ich liczba jest zdecydowanie niewystarczająca, dlatego postulujemy stworzenie tych placówek oraz zwiększenie dofinansowania do tych już istniejących, tak by mogły pełniej realizować cele rehabilitacyjne.
7. Postulujemy zwiększenie dofinansowania na psychiatrię, oraz odpowiednie regulacje prawne, tak by możliwe było dofinansowanie posiłków dla osób chorujących, ale także dojazdów do ośrodków rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych i sprzętu komputerowego, by przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu tej grupy
osób.
8. Postulujemy zwiększenia refundacji leków psychiatrycznych oraz objęcie
refundacją większej ich ilości, gdyż nie wszystkie są refundowane. Ponadto postulujemy zapewnienie dostępu do informacji o refundacji leków oraz możliwych zamiennikach.
9. Dużym problemem dla badanych przez nas osób jest problem pracy i zatrudnienia. Potrzebna jest większa ilość miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie, takich jak: Zakłady Pracy chronionej, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, firmy społeczne; a także jest potrzeba kursów komputerowych, językowych i zawodowych dla
osób chorujących psychicznie. Postulujemy o tworzenie warunków, do tego, by takie
instytucje mogły powstać, o przychylne prawo (w tym przywrócenie ulg PFRON) oraz
o dofinansowanie kursów ponoszących kompetencje niezbędne na współczesnym
rynku pracy.
10. Wiele osób wskazywało jako problem wiodący stygmatyzację, piętno,
stereotypowe traktowanie osób chorujących psychicznie oraz edukację jako jej
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przeciwdziałanie. Postulujemy o zwiększenie nakładów finansowych na edukację
społeczną oraz zwracamy się do mediów o budowanie pozytywnego, realistycznego
obrazu osoby chorującej psychicznie, zamiast powielania krzywdzących stereotypów.
11. Apelujemy o polepszenie warunków w szpitalach stacjonarnych i innych
placówkach całodobowych. Chcemy godnie się leczyć, niezależnie od tego jaką
mamy jednostkę diagnostyczną.
Ponadto zwracamy się do Każdego Czytelnika tego raportu z prośbą o zrozumienie, akceptację, dobrą wolę i wsparcie dla tych osób chorujących, które spotykacie na swych drogach życiowych. Na to stać każdego. Leczenie i rehabilitacja osób
chorujących psychicznie jest zdecydowanie szerszym procesem niż tylko farmakoterapia. Na poziom funkcjonowania wpływ ma całe otoczenie osoby doświadczającej
problemów ze zdrowiem psychicznym. Niezwykle ważnym elementem jest rozwój
systemu opieki środowiskowej, który swoim zakresem obejmie również pomocą rodziny osób chorujących, środowisko społeczne chorego oraz pomoc w codziennych
zadaniach. Rekomendujemy stworzenie ogólnopolskiej sieci poradni zdrowia psychicznego, które pozwolą osobom chorującym psychicznie na leczenie i terapię w
miejscu ich zamieszkania i utrzymanie ciągłości w procesie leczenia i rehabilitacji.
Jak wynika z wypowiedzi uczestników projektu, ich potrzeby, problemy i trudności
są takie same jak w innych raportach z Polski czy Małopolski. Ich treści wskazują na
konieczność realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

VIII. Dobre praktyki z Norwegii - Nowy kolega
Na koniec chcieliśmy się podzielić z Państwem dobrymi praktykami, z którymi zetknęliśmy się w Norwegii. W dniach 12 do 16 czerwca 2015r. odbyliśmy wizytę
w Bergen w Norwegii, w ramach wymiany Polsko-Norweskiej z Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mającą
postać Study Visit, w celu zapoznania się z funkcjonowaniem lokalnej firmy społecznej „ALF” przygotowującej osoby chorujące psychicznie do pracy i prowadzącej
program „Nowy Kolega” (New Coleague). Pojechało pięć osób ze Stowarzyszenia
Beneficjentów „Otwórzcie Drzwi” z Krakowa. W czasie pobytu byliśmy zakwaterowani w hotelu prowadzonym przez firmę ALF, gdzie zatrudnione były także osoby
po kryzysach psychicznych i mające problem z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. W czasie pobytu zapoznaliśmy się bliżej z funkcjonowaniem firmy ALF,
w szczególności z prowadzonym przez tę firmę projektem szkoleniowym „Nowy
Kolega”. Firma ALF z Bergen jest firmą społeczną, której właścicielem jest Miasto
(Municipality). Cały swój zysk firma przeznacza na działalność związaną z pomocą
w uzyskaniu zatrudnienia przez osoby chorujące psychicznie, ale także przez osoby
zmagające się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Firma ALF posiada zespół
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50 pracowników, których uważa za swój najcenniejszy zasób. Wspólnie z partnerami
w Urzędzie Zatrudnienia, Radą Miasta Bergen, Urzędem ds. Ochrony Zdrowia oraz
przedstawicielami przemysłu tworzą nowe rozwiązania dla osób chorujących psychicznie. ALF oferuje 300 osobom umowy o pracę, pomoc i wsparcie w ich próbach
poprawienia jakości swojego życia. Głównym celem przedsiębiorstwa ALF jest kwalifikacja uczestników do zwykłej pracy lub do dokształcenia. Pracownicy firmy ALF
starają się pomóc swoim kandydatom do pracy w odkrywaniu ich mocnych stron,
wyborze ścieżek zawodowych i radzeniu sobie w życiu. ALF dokonuje tego poprzez indywidualne konsultacje, kursy, szkolenia zawodowe i wyszukiwanie właściwej pracy
dla właściwego kandydata. ALF posiada 4 różne programy, w których kandydaci mogą
zdobyć zawodowe doświadczenie zwiększające ich szanse na uzyskanie zatrudnienia.
Ponadto ALF blisko współpracuje z lokalną uczelnią oferując kolejne kursy, by zwiększyć poziom wykształcenia i doświadczenia u swoich kandydatów.
Programy realizowane przez ALF to:
KLOSTERHAGEN HOTELL: Mały, nowoczesny hotel z miejscami pracy obejmującymi
wszystkie aspekty działalności hotelu tj utrzymanie porządku, organizacja konferencji, praca w kuchni, obsługa gości i praca w recepcji.
WZORNICTWO & TEKSTYLIA: Tworzenie produktów, począwszy od deski kreślarskiej
po gotowy wyrób, oraz ich prezentacja na stronie internetowej.
INFORMACJA & PLANOWANIE: Szkolenia obejmujące przygotowanie siły roboczej,
indywidualnych Planów Działania, Planów Praktyk, zarówno w wewnętrznych jak i
zewnętrznych przedsiębiorstwach.
KLAR: Oferta tylko dla kandydatów LAR (LAR = Medycznie Wspomagana Rehabilitacja). Jest to 3-stopniowy moduł, którego celem jest uzyskanie praktyk jako przygotowania do pracy i jej kontynuacji w formie płatnego zatrudnienia.
Firma ALF prowadzi zatrudnienie wspierane, którego celem jest, by ich kandydaci spróbowali pracować w zwykłym miejscu pracy przez określony czas. Wybór
miejsca pracy jest podejmowany z uwzględnieniem umiejętności, doświadczenia i
preferencji kandydata. Pozostawanie w bliskim kontakcie zarówno z kandydatami jak
i ich pracodawcą, również po zakończeniu staży, skutkuje przedłużeniem współpracy
w formie płatnego zatrudnienia oraz generalnie stabilnym środowiskiem pracy.
Firma ALF od kilku lat prowadzi program szkoleniowy „Nowy Kolega” skierowany do osób chorujących psychicznie i osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych którego celem jest aktywizacja zawodowa tych osób. W tym roku
rozpoczęła się 10 edycja tego programu.
Celem kursu jest transformacja choroby i doświadczenia leczenia w użyteczną wiedzę dla służb ochrony zdrowia i opieki społecznej. W ten sposób beneficjenci
mogą nie tylko dostać pracę i przynieść nadzieję na wyzdrowienie innym beneficjentom, ale mogą również pozytywnie wpłynąć na jakość oferowanych usług.
Program składa się niejako z dwóch modułów: teoretycznego i praktycznego.
Nowa, tegoroczna edycja programu zaczyna się w sierpniu. Uczestnicy, których jest
około dwudziestu paru osób, są rekrutowani do programu na zasadzie pełnej dobro33

wolności, muszą jednak spełniać pewne kryteria, aby się do niego zakwalifikować.
Muszą mieć ustabilizowaną sytuację mieszkaniowo-socjalną oraz rodzinną a także
zdrowotną, w tym sensie, że do programu nie są kwalifikowane np. osoby w ostrej
psychozie, czy niezdolne do podjęcia szkolenia. W przypadku osób uzależnionych
muszą być one stabilne, w sensie nie znajdować się w ciągu alkoholowym lub narkotykowym i mieć wolę zerwania z uzależnieniem. Takie osoby najpierw szkolą się
w pierwszym module tj. „teoretycznym” , trwającym parę miesięcy. W jego ramach
zdobywają wiedzę na temat systemu pomocy socjalnej, aspektów prawnych, wiedzę
pozwalającą wykorzystać ich doświadczenie zmagania się z chorobą i zdrowienia w
celu znalezienia odpowiedniego zatrudnienia. Mają także zajęcia z podstaw komunikacji, uczą się, jakie są warunki dobrej, otwartej komunikacji. Moduł „praktyczny” polega na kontrolowanym zatrudnieniu, przez około miesiąc, gdzie uczestnik
omawia ze swoimi „opiekunami” problemy pojawiające się w trakcie pracy, potem
następuje krótka przerwa i powrót do zajęć teoretycznych, potem zaś znowu wracają zajęcia praktyczne czyli kontrolowane zatrudnienie. Na koniec szkolenia, które
jak wspomniano zaczyna się w sierpniu, zaś kończy się w maju/czerwcu uczestnicy
piszą pracę końcową. Napisanie pracy końcowej i jej pozytywna obrona są jednym
z warunków ukończenia kursu. Szkolenie jest finansowane częściowo ze środków
Norweskiego Ministerstwa Pracy, częściowo zaś ze środków miejskich (Municipality). Efektywność szkolenia jest wysoka i wynosi 80 %, - tyle osób znajduje później
zatrudnienie. Program przygotowuje uczestników do pracy w ramach systemu pomocy socjalnej – np. jako asystentów osób chorujących psychicznie w szpitalach,
ale także na wolnym rynku. Tacy współpracownicy pracują obecnie w mieszkaniach
chronionych, centrach aktywności i kultury i w programach edukacyjnych. Część z
nich podjęła dalszą naukę, a niektórzy dostali oferty lepszej pracy, która odpowiada
ich nowym umiejętnościom. Bardzo niewielu pozostaje bezrobotnych, jeśli sami tak
nie zdecydowali.
W ramach naszej wizyty odwiedziliśmy „starą” siedzibę Firmy ALF, gdzie w
trakcie prezentacji zapoznaliśmy się z programem „Nowy Kolega”, a dwie osoby złożyły swoje świadectwo zdrowienia. Był to mężczyzna ok. pięćdziesięcioletni, były
narkoman, zaangażowany w grupę Anonimowych Narkomanów, który dał poruszające świadectwo swej walki z uzależnieniem, która została wygrana – od kilku lat nie
bierze narkotyków, uprawia sport, pomaga innym. Drugie świadectwo dała kobieta
ok. czterdziestoparoletnia, po przebytym kryzysie psychicznym, która obecnie jest
asystentem osób chorujących w szpitalu psychiatrycznym i pomaga innym. Odwiedziliśmy także redakcję czasopisma wydawanego przez Firmę ALF, przy którego wydawaniu pracują także osoby po kryzysach psychicznych i osoby zmagające się z uzależnieniem. Odwiedziliśmy także nową siedzibę ALFa, gdzie zwiedziliśmy, pracownię
krawiecką, szyjącą stroje karnawałowe a także stroje do filmów kostiumowych, profesjonalną pralnię, świadczącą usługi na zewnątrz, stolarnię – wszystkie te miejsca
zatrudniają osoby chorujące psychicznie i doświadczające uzależnienia. Wreszcie
jednego dnia zapoznaliśmy się bliżej z hotelem, w którym mieszkaliśmy oraz pobli34

ską kawiarnią, również prowadzoną przez firmę ALF. W hotelu osoby chorujące psychicznie mają staże – rodzaj treningu zawodowego przygotowującego ich później do
pracy na wolnym rynku. Zwyczajowo maksymalny okres stażu wynosi okres 1 roku,
ale w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przedłużenia do dwóch lat. Norwegowie zakładają, że jest to tylko trening zawodowy, podkreślali, że nie łączą go
oni z leczeniem ani opieką. Odwiedziliśmy także sklep, gdzie swoje rękodzieło, m.in.
stroje karnawałowe uszyte przez osoby chorujące psychicznie pracujące w szwalni,
a także ręcznie wykonane kartki, zabawki dla dzieci i pamiątki sprzedają podopieczni
ALFa.
W dniach od 9 do 13 czerwca 2015r. z rewizytą, w ramach tego samego programu, była w Krakowie grupa czworga Norwegów, pracowników firmy ALF z Bergen. W ramach wizyty, odbyło się spotkanie z członkami Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, gdzie goście z Norwegii zapoznali członków, którzy nie byli w Bergen z
projektem „Nowy Kolega”. Uczestnicy Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” zapoznali
norweskich gości z celami i działalnością Stowarzyszenia oraz ideą i systemem psychiatrii środowiskowej w Krakowie. Następnego dnia Norwegowie, zwiedzali instytucje systemu psychiatrii środowiskowej w Krakowie. Były to m.in. Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Oddział Dzienny na ul. Miodowej, Środowiskowy Dom Samopomocy
przy ul. Olszańskiej, Oddział Dzienny przy Placu Sikorskiego a także Pensjonat-Hotel
„U Pana Cogito”, gdzie byli też zakwaterowani podczas swego pobytu.
Podsumowując, była to bardzo owocna, ciekawa i pożyteczna wymiana, w
ramach której jej uczestnicy mogli zapoznać się z realiami funkcjonowania firm społecznych i innych instytucji w dwóch krajach należących do EOG – Norwegii i Polsce.
Zaowocowała ona nawiązaniem znajomości i podjęciem dwustronnej współpracy
na przyszłość.
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