
Vznik a tvorba klientského 
časopisu Očko ESETu

Neubauerová, Hejl, Košťálek



Proč? Na co navazujeme?

• Dřívější osud Očka ESETu (www.andelskakridla.eu).

• Andělská křídla, klientská organizace.

• Spolupráce s klientem Ondrou F.



Kdo za tím stojí?

• Ondra Fedor a jeho klíčová sestra CDZ Katka Neubauerová.

• Společná spolupráce v rámci psychosociální rehabilitace
spolupráce na koncepci časopisu

z klienta redaktorem.

• Připojili se další lidé, Libor, Lenka, Dana, Daniela…



Začátky

• Ze začátku jsme vyráběli časopis ,,na koleně„.

• Současně se zakořenil do povědomí kolegů, kteří začali oslovat své
klienty..

• Velký význam peer konzultanta Davida.

• Když je klient nejistý, je ve svém úsilí podpořen klíčovým pracovníkem, 
nebo jinými pracovníky okolo časopisu.



Jak to vzniká?

• Do časopisu přichází příspěvky od klientů přes klíčové pracovníky.

• S autorem se setká peer redaktor (Ondra či David) a redaktor
pracovník CDZ (Katka, Libor, a nebo klíčový pracovník autora)



Jak to vzniká? 

• Vytvořili jsme jednotnou strukturu časopisu se stálými rubrikami.

• Každé okénko má svou stránku, písmo 14.

• články se snažíme psát s kombinací pohledu peera i zdravotně
sociálního pracovníka.

• Články: čitelné, srozumitelné, krátké a čtivé.

• Není to profi časopis, ale časopis respektující specifika cílové skupiny.

• Časopis je přístupný také lidem mimo komunitu a čtou ho.



Co časopis obsahuje?

• informace pro podporu duševního zdraví, edukace v oblasti terapie a 
sociálních aspektů života

• Propojení členů komunity s pracovníky

• Novinky v organizaci

• Okénka: Peer okénko, zdravotně sociální, volnočasové, podpory 
duševního zdraví, kulturní, pro zkrácení volného času.

• Časopis se ukotvil v dění CDZ Eset.



Výhledy a co nám to dává?

• Časopis v barvě

• Noví lidé, větší náklad

• Statistiky čtenosti.

• David (peer, šéfredaktor, ten který dá časopisu konečnou podobu) – „propojuji různé světy“

• Paní Dana (vaříme zdravě, levně a rychle) – „uspokojení, radost, že to může někdo vidět, upevňuje 
se spolupráce s CM, mám radost, že jsem něco v životě dokázala“

• Libor (redaktor, „manažer“, sociální okénko) – „propojení klientů v komunitě i mimo ní“

• Katka (zdravotní okénko, pro volný čas, dbám na podpůrně terapeutický ráz článků i struktury
časopisu) – „pozitivní energie, společná idea, povzbuzuje a naplňuje to klienty“

• Daniela Teplá (koordinátorka CDZ, korekce textu)

• Ondra (peer redaktor) – „získávám zkušenosti s úvodníky, mohu psát o svých oblíbených filmech“



Díky za pozornost

• Časopis ke stažení na www.cdzeset.cz


