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Bycie członkiem jakiejkolwiek społeczności wiąże się z braniem na siebie odpowiedzialności.
Członkostwo  w  Grand  Avenue  Club  oznacza  bycie  częścią  Domu-Klubu,  branie
odpowiedzialności za coś co jest ważne, ambitne, ekscytujące i niezbędne. Domy-Kluby mogą
zmieniać ludzkie życia i to nie jest żaden banał. Stworzenie Domu-Klubu wymaga wiele pracy,
ale gdy grupa ludzi pracuje razem i dzieli się między sobą odpowiedzialnością, to jest to bardzo
satysfakcjonujące.

Patrząc  dzisiaj  na  mnie,  prawdopodobnie  nie  zgadlibyście,  że  zaczynałem  od  pobytu  
w klasztorze Hare Kryszny, a skończyłem na chorobie psychicznej i włóczeniu się po ulicach.
We wspaniałym dialekcie czarnoskórej społeczności z Chicago „miałem robaki”, co oznacza
schizofrenię.  Pewnej  nocy  kiedy  włóczyłem  się  i  nie  wiedziałem,  gdzie  jestem,  zasnąłem
podczas  burzy  śnieżnej,  niedaleko  budynku.  Kiedy  zasypiałem  zdałem  sobie  sprawę,  że
prawdopodobnie już się nie obudzę. Ku memu zdziwieniu tamtej nocy przyszedł ciepły front
powietrza i obudziłem się ogrzewany promieniami słońca. W końcu z pomocą kilku policjantów
znalazłem drogę do schronienia. Zaprowadzono mnie do szpitala psychiatrycznego.

Ale Chicago nie chce u siebie bezdomnych, którzy cierpią na choroby psychiczne, ponieważ są
oni finansowym ciężarem dla miasta. Zrobili więc ze mną coś co nazywamy „wywaleniem”
(oryg. dumping). Dali mi bilet w jedną stronę do Milwaukee, które ma dobrze rozwinięty system
ochrony zdrowia psychicznego i powiedzieli mi „to dla twojego własnego dobra”. Naprawdę
„zadbano o moje własne dobro” bo nie miałem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pojechałem do  Milwaukee  i  przeszedłem leczenie.  Chodziłem na  oddział  dzienny.  A kiedy
zacząłem  czuć  się  trochę  lepiej,  to  skończono  mnie  leczyć  z  powodu  cięć  budżetowych.
Przerwano  tak  tok  leczenia  wielu  ludzi,  u  których  zaobserwowano  poprawę,  ponieważ
uważano, że będą już w stanie sobie sami poradzić.

Jednak  nie  radziłem  sobie.  Zacząłem  się  izolować.  Dużo  spałem,  psychiatrzy  nazywają  to
hipersomnią (co  jest  ładnym sposobem powiedzenia,  że  spałem cały  czas).  Stale  oglądałem
telewizję  i  nie  wychodziłem  z  mojego  pokoju.  Zamknąłem  się  bardziej  niż  mógłbym  w
jakimkolwiek klasztorze i naprawdę straciłem kontakt z rzeczywistością.

Przychodziła do mnie jednak pielęgniarka z opieki społecznej i ona naprawdę zaczęła się o mnie
troszczyć.  Zasugerowała  mi,  że  powinienem  udać  się  do  „Grand  Avenue  Club”.
Odpowiedziałam jej  „żadnego  następnego  dziennego  programu  proszę,  żadnego  następnego
programu”. Pomyślałem, że „to będzie jedna z tych sytuacji, kiedy jest się zmuszonym do pracy
w warsztacie terapii zajęciowej i karmionym ogromną ilością psychotropów”.



Ale  pielęgniarka  nie  dawała  za  wygraną  i  cały  czas  zachęcała  mnie  do  pójścia  do  „Grand
Avenue Club”. W końcu mnie to zmęczyło i udałem się do Domu-Klubu, tylko po to, aby się
ode mnie odczepiła.  Wymyśliłem, że pójdę tam, a potem opowiem jej,  jakie to miejsce jest
okropne. Kiedy tam poszedłem, okazało się, że można było zjeść obiad jedynie za dolara i był
on naprawdę dobry. Nie składał się z zupy i kanapek. To było danie smakosza za jednego dolara,
podawane  na  tacy  Wyobraźcie  sobie  co  to  może  znaczyć  dla  osoby,  która  żyje  z  zasiłku
socjalnego. To jak sen. To jak manna z nieba. 

Więc zacząłem chodzić do Domu-Klubu na obiady. Zdecydowałam się nosić ze sobą książki –
jestem znany z tego, że zawsze mam przy sobie zbyt wiele rzeczy. Jest to rodzaj nerwicowego
nawyku.  Zacząłem czytać  i  każdego  kolejnego  dnia,  po  prostu  siedziałem tam i  czytałem.
Wolałem czytać w Domu-Klubie, niż u siebie w mieszkaniu (jeśli to wtedy czyniłem).

Pewnego dnia wyjrzałem znad mojej książki i zauważyłem, że dywan jest naprawdę brudny.
Zwróciłem się  więc  do jednego z członków. (Potem okazało się,  że  to  jeden z  członków -
założycieli,  który  jako pierwszy pracował  w ramach Zatrudnienia  Przejściowego.  Teraz  jest
pielęgniarzem i jestem bardzo dumny z tego co osiągnął).  Powiedziałem do niego niedbale:
„Wiesz, ktoś powinien odkurzyć ten dywan” i powróciłem do swojej książki.

Kiedy czytam jestem tak mocno skoncentrowany na książce,  że nie dociera do mnie co się
dzieje  dookoła.  Kiedy  ponownie  oderwałem  się  od  lektury  jego  już  nie  było.  Leżał  za  to
odkurzacz. Zacząłem więc odkurzać i jest to czynność, którą nadal wykonuję w Domu-Klubie.

Nasza dyrektor Rachel napisała mi kiedyś zdanie, które bardzo lubię i pewnego dnia chciałbym
je oprawić w ramkę. Brzmi ono: „Musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie, jeśli chcesz
zdać sobie sprawę z możliwości, które ci ono oferuje.” Brud na dywanie był sposobnością, którą
mogłem wykorzystać lub nie. Nie wiedziałem wtedy, że jeśli z niej skorzystam to może zacząć
się  proces  zmiany  mojego  życia.  Nie  zdawałem sobie  sprawy,  że  nic  by  się  nie  zadziało,
gdybym dalej kontynuował czytanie mojej książki i pozwolił innym ludziom wykonywać całą
pracę w Domu-Klubie.

Po jakimś czasie zacząłem słyszeć, że ludzie odzywają się do mnie, że mówią mi o rzeczach, o
których wcześniej  nie  wiedziałam, bo nie  słuchałem. Zaczęły docierać do mnie następujące
zdania: „Wiesz naprawdę chciałabym kontynuować z tobą rozmowę ale muszę iść do kuchni i
pozmywać  naczynia.”  Pomyślałam:  „Hmm,  jeśli  ja  też  chcę  nadal  z  nią  rozmawiać  (czego
chciałem  ponieważ  to  było  fascynujące),  to  lepiej  będzie  jeśli  wstanę  i  pomogę  zmywać
naczynia tej kobiecie.”

Zacząłem się angażować w coraz więcej zajęć. Usłyszałem, że w Sekcji Biurowej potrzebują
pomocy przy porównywaniu dokumentów i wyłapywaniu w nich błędów. Pamiętałem jak mój
tata, który był wydawcą muzycznym, płacił mi za wykonywanie tej właśnie pracy.  Pamiętałem,
że  robił  to,  abym  był  aktywny.  Chciał  mi  pomóc,  bo  już  wtedy  miałem  problemy  
z  odnalezieniem się  w  społeczeństwie,  a  praca  jest  najlepszym na  to  sposobem.  Praca  jest
niezbędna dla naszego zdrowia psychicznego. To właśnie praca w Domu-Klubie pomaga nam
pokonać chorobę psychiczną. Czasami nie chcę w to wierzyć, ale to prawda. Nie chcę w to
wierzyć, bo gdybym wierzył to musiałbym zwlec się z kanapy i zacząć znowu odkurzać. 



Czasami muszę wyjść na zewnątrz i zastąpić któregoś z naszych członków w pracy. Personel
zawsze nam mówi, że jeśli nie chcemy tego robić, to nie musimy ponieważ oni nie chcą nas
wykorzystywać.  (Nie  dostajemy  zapłaty  za  zastępowanie  kogoś  w  pracy).  Paradoksem jest
jednak to, że w sytuacji gdy naprawdę nie chce mi się nic robić, to koniecznie powinienem
wziąć się do roboty.

Zaangażowałem się w program Zatrudnienia Przejściowego. Moja pierwsza praca przejściowa
trwała tylko jeden dzień ponieważ z niej zrezygnowałem. Wkrótce po tym dostałem pracę w
znanej  na  całym  świecie  restauracji.  Nie  zmyślam  tego.  Przychodzą  do  niej  senatorzy,
widziałam tam raz Suzanne Summers. Stołują się tam także aktorzy, burmistrzowie i im podobni
ludzie. Potem pracowałam w Marsh, Inc. Trzystu pracowników tej firmy zginęło w zamachu na
World Trade Center.  Kiedy o tym myślę, trudno mi to pojąć - była to firma, która zatroszczyła
się o mnie dając możliwość półrocznej pracy u siebie.

Jestem  dumny  z  tego,  że  należę  do  Departamentu  Międzynarodowego  Centrum  Rozwoju
Domów Klubów ( ICCD ). Ogromne wrażenie robią na mnie spotkania Centrum. Są tam ludzie,
którzy  biorą  na  siebie  odpowiedzialność  za  Domy-Kluby  i  którzy  kierując  się  szczerymi
intencjami  pracują  dla  dobra  innych.  Celem Domów-Klubów powinien  być  dalszy  rozwój,
walka  ze  stygmatyzacją  i  wkładanie  wszelkich  wysiłków,  aby  ludzie  dotknięci  chorobą
psychiczną  ponownie  integrowali  się  ze  społeczeństwem.  Musimy zdawać sobie  sprawę,  że
nasze Standardy nie są pustymi obietnicami, ale metodą pracy. A podstawą i mocą Standardów
są praca i branie odpowiedzialności za siebie i naszą wspólnotę.



The Clubhouse: Taking Responsibility

Brian Gumma, a member of “Grand Avenue Club” w Milwaukee, USA

Being a member of any community means taking responsibility. Membership in Grand
Avenue Club means being part of, and taking responsibility for, something which is important,
ambitious, necessary and exciting. Clubhouses can transform people’s lives; this is not merely a
cliché. Creating a clubhouse takes a lot of work, but the work and the responsibility is shared
with others, and it is very satisfying.

 
Looking at me today, you probably wouldn’t guess that I wandered out of a Hare Krishna

monastery into mental illness and was wandering the streets. In the wonderful dialect of the
black people of Chicago, I had “the bugs,”which means schizophrenia. One night in the middle
of wandering around not knowing where I was going, I fell asleep next to a building during a
Chicago blizzard, and as I fell asleep I realized I probably wouldn’t wake up in the morning.
Strangely enough, though, a warm front came in that night and I woke up to the sun shining
warmly on me. I did find my way to a shelter, eventually. I got assistance from some police
officers, who took me to a mental hospital. 

But Chicago didn’t want to have the homeless mentally ill with them, because they saw
them as  a  financial  burden.  So they  did  something that  is  commonly  called  “dumping,” or
“patient dumping.” They gave me a one way ticket to Milwaukee, which has an excellent mental
health system, and said “we’re doing this for your own good.” My own good, that is, because I
didn’t have insurance.

But I went to Milwaukee. I got into treatment. I went into a day treatment program. And
when I started, just barely, to get better, they cut me off from it because of budget cuts. They
were cutting off all people who were starting to do better because they thought, “Oh they’ll do
fine on their own now.” 

Well, I didn’t do fine. I started isolating myself. I started sleeping to the point that it
would be called what psychiatrists call hypersomnolescence (which is a fancy way of saying I
was sleeping all the time). I would watch television constantly; I would not go out of my room. I
was more cloistered than in any monastery and I really lost contact with reality. 

   
I had a nurse at the community support program and she became very, very concerned

about me. She suggested that I try the Grand Avenue Club. I said, “Oh not another program
please,  not another program.” I  thought,  “This is going to be one of those situations where
you’re forced into a sheltered workshop and fed a lot of psychobabble.” 

However, I gradually got so tired of hearing about it that I went ahead and went to Grand
Avenue Club--just to get the nurse off my back. I figured I would just go, and then I could tell
her how horrible it was. I went there, and what I found was that they had a one-dollar lunch, and
this one-dollar lunch was really good!  It wasn’t just soup and sandwiches. It was gourmet style
food coming at me for a dollar. Just imagine what that’s like for a person who lives on social
security income. It’s like a dream. It’s pennies from heaven.



So I started to go the clubhouse for the lunch. I decided to bring books with me--I’m
famous for carrying around too many. It’s kind of a neurotic habit I have. But I started reading
there,  and I  would read every single day in  the clubhouse,  just  sitting there.  I  enjoyed that
somehow more than reading home alone, if I even read at home at that time.

One day I looked up from my book and I noticed the carpet was really filthy, just little
tads as they called them, pieces of paper and punch out holes and everything. So I turned to a
member of the clubhouse. (It turns out he was one of the founding members, and had the first
T.E. of the club. His name was Michael Motamedi. He’s since become a nurse. I’m very proud
of what he’s done.)

I commented to him, just casually “You know somebody really ought to vacuum that
carpet.” Then I went back to my book. When I’m reading a book, I concentrate so heavily on the
book, I am unaware of my surroundings. So finally when it came time to look up from the book
again, he was not there. But there was a vacuum cleaner right there. So I started vacuuming, and
it’s still something I do in the clubhouse.

Something that Rachel (our director) typed up for me, that I really like and that I’d like
framed someday, is that “You have to take responsibility for your life if you want to realize any
of its possibilities.” The dirt on the carpet was an opportunity that I could choose to pursue or
not. I did not know then that if I took the opportunity the process might change my life. I didn’t
realize that nothing would happen if I did no more than continue reading that day, and let other
people do all the work and care for the clubhouse. 

After a while, I began to hear other people saying things to me; things I hadn’t really
heard before because I wasn’t  listening. I started to hear things like “You know I’d love to
continue this conversation with you but I have to go to the kitchen and wash dishes.”

I thought “Well, I guess if I want to continue this conversation (which I did, because it
was so fascinating) I had better get up and wash dishes with this woman.”

I began to get involved in more work. I heard that they needed help with collating up in
the clerical unit.  I  remembered when my father, who was a music publisher, paid me to do
collating for him. I remembered how it was really not for my father’s sake that the collating was
done; it  was to keep me active and to help me out because I was already having problems
integrating with society, and work is the way we integrate best into our society. Work is essential
for our mental health. It’s work in the clubhouse that helps us overcome our mental illnesses.

Sometimes, I don’t want to believe that. But it’s true. The reason I say I don’t want to
believe it sometimes is because it means I have to get up off that couch and start vacuuming
again.  And sometimes,  as  a  placement  manager  in  my clubhouse,  I  have to  go out  and do
placement coverage. Staff always say that if you don’t want to do it, you don’t have to, because
we don’t want to exploit you as a member. (We don’t get paid for doing that coverage.) But the
funny thing is that it’s actually when I don’t want to do it that it’s most important that I go out
and do it. 

I did get involved in Transitional Employment. My first Transitional Employment job
lasted one day. I threw my back out. It was at a very nice restaurant called The Boulevard Inn.
Very fancy place, washing dishes. I went on to work as a bagger at Gold’s Pick ‘n Save--or as I



would put it--a “commodities placement” specialist. From there I went to work at a very famous,
I mean  world famous, restaurant. I’m not just making this up. Senators eat there and I saw
Suzanne Summers there once. Actors, actresses, the mayor, people like that eat there. Then I
went on to work for Marsh, Inc., which at the time was Marsh and McLennan, Inc. It changed its
name about the time I left. They lost 300 people in that atrocity at the World Trade Center. When
I think about that, it really stuns me because that was a company that cared about me enough to
give me a chance to work for them for six months.

I am on the Faculty of the International Center for Clubhouse Development, and I’m
proud of that. But you know, what impresses me the most when I come to Faculty meetings is
that these are people who are taking responsibility in the clubhouse movement, and who have a
genuine interest in working for the welfare of others. 

The agenda of the clubhouse movement has to be to move forward, to destigmatize, and
to  do  everything  we  can  to  reintegrate  people  with  mental  illness  into  the  main  stream
community. We have to realize that our Standards are not just empty promises but that they are
actually a method of work.  The basis--and the power--of the Standards is  work,  and taking
responsibility for ourselves and for our community.a_
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