
                                                                                                                     

 

STUDIO 27 „zaostřeno na duši“  při Fokusu Praha 

- Je tým čtyř žurnalistů s osobní zkušeností s vážným duševním onemocněním 

- S ideou vzniku Studia 27 přišli přímo členové týmu, čemuž odpovídá velká míra jejich 

nasazení, pocitu odpovědnosti a motivace dlouhodobě se podílet na realizaci svého 

nápadu  

- Vzniklo za podpory Norských fondů v roce 2015, nyní funguje bez externí finanční 

podpory pod neziskovou organizací Fokus Praha, z.ú., která pomáhá lidem 

s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení 

 

 

CO CHCEME? 

- Vytvořit prostor pro dialog a pozitivním příkladem ovlivnit celospolečenské klima 

v oblasti duševního zdraví  

- Rozvíjet autorskou a nezávislou žurnalistiku  

- Vyvracet stereotypy a bojovat proti stigmatu spojenému s duševním onemocněním 

- Emancipovat komunitu lidí s duševním onemocněním k většímu sebevědomí a 

ochotě brát se za svá práva 

- Působit v neziskovém sektoru a spojovat různé menšinové proudy ke společným 

akcím 

- Přispět k reformě psychiatrické péče v České republice  



 

 

CO DĚLÁME 

- Pořádáme a natáčíme besedy nejen o duševním zdraví. Na tyto debaty zveme 

zajímavé osobnosti z nejrůznějších oblastí společenského života 

- Vystupujeme v médiích, vyprávíme, vysvětlujeme a vzděláváme 

- Podporujeme lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním v tom, aby sdíleli své 

příběhy 

- Mapujeme oblast duševního zdraví a zveřejňujeme na našem youtube kanálu 

reportáže a rozhovory se zajímavými osobnostmi  

- Rozvíjíme spolupráci napříč neziskovým sektorem a ve veřejném zdravotnictví  

- Jsme důležitou součástí nově vznikajícího peer hnutí v České republice  

- Aktivně se účastníme přednášek, workshopů, konferencí a dalších událostí, 

prostřednictvím našich debat vnášíme téma duševního zdraví do veřejného prostoru 

pražských kaváren a knihoven  

- Podporujeme mateřskou organizaci Fokus Praha v jejích PR aktivitách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO SE NÁM POVEDLO? 

- Hned první naši besedu se známým filosofem Miroslavem Petříčkem si přišlo do 

kavárny Liberál poslechnout více než 150 lidí 

- Na záznam besedy s psychoterapeutem Pjérem La Šé‘zem se od jeho uveřejnění na 

našem youtube kanálu  v květnu 2016 podívalo více než 30 000 lidí 

- Udělali jsme velmi dobrý dojem na hosty našich besed, často nám nabízejí i další 

neformální podporu  

- Úspěšně jsme realizovali projekt financovaný z Norských fondů (2015-2016), při své 

návštěvě označil zástupce donora pan profesor Andrej Grjibovski naše Studio 27 za 

„příběh o úspěchu“ 

- Našli jsme si cestu k uživatelům  youtube i  facebooku, naše videa jsou známá mezi 

lidmi s duševním onemocněním i mezi odbornou veřejností  

- Uskutečnili jsme více než 15 veřejných besed na téma duševního zdraví, kromě toho 

působíme v oblasti tvůrčích aktivit, pořádáme a zaznamenáváme další společenské 

události  

- Na výroční besedě se o Studiu 27 pochvalně vyslovila i představitelka Národní rady 

osob se zdravotním postižením Martina Přibylová 

 

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:  

Blog Studia 27: https://studio27zaostreno.blogspot.cz/ 

Youtube kanál Studia 27: https://www.youtube.com/studio27zaostrenonadusi 

Facebooková stránka Studia 27: https://www.facebook.com/studio27zaostreno 

 

Ukázka besedy: https://www.youtube.com/watch?v=tRT8B4eJYCE 

Ukázka reportáže: https://www.youtube.com/watch?v=N2X5ZVrMT0M 

Ukázka rozhovoru: https://www.youtube.com/watch?v=QTQKxl5rnRI 

Ukázka upoutávky na PR/FR akci: https://www.youtube.com/watch?v=iX9f_rmQ1lw 

 

Webová stránka Fokusu Praha: http://fokus-praha.cz/ 
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