Pak už to navazovalo, protože Darja Kocábová mě doporučila do
psychote rapeutického výcviku p od takzvaným „ SUR" - Skála, Urban,
Ru be š -, kteř í z alo žili s íť psy choterap eutick ých v ýcviků . Tam jse m se
potkal např íklad s Johanem Pfeifferem. Lidé tam byli v té oblasti trošku
_
„underground". Byl to poměrně hodně otevřený prostor. Psychote rapie
jako taková byla vlastně zajímavá, protože lidé, kteří měli psychoterapeu
tický background, měli i jiný vztah k pacientům. Dostal jsem se tím do
širší skupiny lidí, kteř í uvažovali nad p sy chiatrií a nad lidmi, kteří mají
potíže v oblasti duševního zdraví, jinak než establish ment. Bylo poměrně
logické, že po revoluci, po roce 1989, se tito lidé zač ali scházet a začali
budovat alternativu k tehdejší stávajíc í psychiatrii. To mě vlastně přivedlo
do obč anského sektoru, do nezis kovky a do sociálně zdravotních služe b.
U ž p řed revolucí se p otkávali lidé z někte rých psy chi atrických léče 
ben, kteř í dělali trošku alternativn í programy: denní sanatoria, kterých
bylo tehdy as i p ět, a růz né psy ch oterap eutické pro gramy. T ito lid é se
p otkávali a zárove ň to žili v rámci psy chote rapeutických výcviků. Napří
klad moji kole gové z výc viku p o jednom setkání psy chote r apeutické
skupiny s kon čili všichni na Národní třídě (17. l istopadu 1989). Lo gicky
se z ačali dávat doh romady a začalo se vy mýšlet, co dál. Mě kolegové
př izvali, a ť se vrátím z Kosmonos do Prahy, kde jsem tehdy získal byt .
Původně to vypadalo , že nastoupím do Psy chiat ri ckého centra Praha
(PCP), ale nakonec jsem začal pracovat v B ohnicích. To bylo úplně těs
ně před revoluc í. Po čáte k Fokusu je t edy v p odstatě už od ř íjna nebo
listopadu 1989, kdy skupina kolegů -Johan Pfeiffer, Vendula Probstová,
Ondřej Pěč a další - zač ali „vytahovat" pacienty z PCP a jezdit s nimi
i na týdenní pobyty do Kr konoš nebo v Troj i do takového objektu, k te rý
byl p od B otanickou zahrad ou a kte rý pak Foku s převzal a úplně zkraje
ro ku 1990 tam vy budoval první chráněnou dílnu.
Okolo Fokusu tehdy vznikl, dnes bychom řekli, think-tank, kde působily
dnešní kapac ity v oboru a kde se potkávali otevření lidé, kteří chtěli změnu.
Pro mě to byla škola. Byl jsem tam nejmladší a bez akademického vzdělání,
takže jse m jenom nasával: bylo plno infor mací, plno nových zkušeností.
Okolo Fokusu se tehdy sešel výkvět tehdejší alternativní psychiatrické scény,
a to se promítlo do toho, na čem Fokus stavěl. Myslím si, že všichni to vní
mal i velmi podobně, protože většina lidí, kteří by li u toho začátku, předtím
pracovala uvnitř lůžkový ch psychiatrických zařízení, ať už léčeben nebo
PCP. Tam zažívali, jak systém lidi opravdu ničí. Viděli, jak ti lidé nemohou
běžně fungovat, protože je sy stém vezme a sebere jim v podstatě všechna
práva, veškerou důs tojnost. Uloží je do postele s další mi deseti lidmi n�
pokoji a nadiktuje jim dennodenní režim, ,, nacpe" jim psychofarmaka a tI
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lidé přestanou žít. To byl myslím pro většinu lidí, kteř í ve Fokusu začínali,
hlavní důvod, proč jsme to chtěli. Na začátku byla představa, že j e potř eba
léčebny zrušit nebo naprosto rozpustit . Protože v zahraničí to právě tak
bylo, tento proc es tam jednoznačně už te hdy probíhal. Revol uce otevře 
la možnost ote vřeně budovat nové věci. Samozřej mě prvek s vobod y byl
naprosto zásadní. Pustili jsme se do toho s tím, že musí me zboři t zdi léče
ben. A ono se to za těch sedmadvacet let nepovedlo ! S nadšením jsme sice
vybudovali něco, co fungovalo, ale najednou jsme si uvědomili, že to fu nguje
paralelně vedle toho psychiatrického systému, který zůstal téměř netknutý.
Navíc část odborníků z léčeben odešla do svých soukromých praxí a zač ali
dělat svůj „byznys", čímž léčebny zůstaly v podstatě bez mentál ní kapacity.
Zajímavé by lo, ž e n ejdř ív vzn ikaly p o republice takové ostrů vk y
a te prve v nějaký moment se to z ačalo potkávat . Těch zdroj ů bylo něko
_
lik. H ned v roce 1990 nebo 1991 probíhalo vzdělávání, kte ré dělala a me
ri ck� neziskovkaJewishJoint Distribution Committee (JDC). Ještě dnes
kdyz se občas s někým p otkám, tak si ř íkáme, že JDC nám dalo vnitř ní
s ílu a z kušenosti . O ni už tehdy pracovali na inkl uzi, takže sociální i nklu
ze byl termín, který jsme slyšeli poprvé zJDC. Bylo to poměrně intenziv
ní vzdělávání v p artne rství s Karlovou Univerzitou, k terá poř ádala d va
nebo tři běhy'·_ asi čtyřicet nebo šedesát lidí, kteř í mají ten vkl ad a nesou
si dál d ůraz na lidská pr áva, na roz hod ování č lověka a na to , ž e se má
zapojit a že mu máme p omoct se zapojit do sp olečnosti. Účastníci byli
�apříč sociál�ě zdravotním sektorem, takže jsme se potom zase rozptý
hh. Ale pak JSme se občas někde potkali, např íklad u př ípravy zákona
o sociálních službách. Pár lidí, kteří z ažiliJDC, bylo na mini ste rstvu prá
ce . V tom období bylo ministerstv o pr á ce nejví c otevřené z a celé ob dobí
od roku 1989, takže bylo možné tam některé věci prosadit. A ti lid é tam
byli silní a věděli, že takhle to má být, a také věd ěli , koho si přizvat, kd o
má p odobně silné přesvěd čení.
Dál si pamatuji, že první konfe rence neziskového sektoru v Č eské
repub lice byla ve Vyškově možná v roce 1990, někteří pamětníci to budou
vědět ur čitě líp. Stálo u toho myslím několik nadací, také Milena Č er
n á, Dag mar H a vlová, ICN. Proběhlo tam krátké vzdělává ní od Joh ns
H opkins University. Proběhlo několik takových k onfe rencí, kde se lidé
kteř í byli rozesetí po republice, začali potkávat. Okolo ICN tehdy prob/
halo �alší vzdělávání , takže tam vznikl takový druhý okruh lidí , kteř í se
_
potkavah. Konference potom p okračovaly každý rok, nicméně to začal o
vypadat, že scházet se jednou za rok je málo, takže vznikla Stálá komi
se konference , která mě la v ob dobí m ezi k onferencemi „ko pat" z a ten
neziskový s ektor. Dokonce si pamatuji, že se Stálá komise konference
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p ořadatelskou službu. Bylo to výborn é, ho dně participativní. Vedle hlav
ní akce jsme v něko lika kinech zorganizovali promítání filmů a výstavy
( měli jsme úplně neuvěřitelnou tehdy první oficiální výstavu Vladimí
ra Boudn íka !). Tohle se ale mohl o p ov és t jen om v těch úplně kraj níc h
devadesátých letech, kdy bylo všecko úplně „za hubičku". Všichni říkali:
,,No jasně, to vám pronajmeme, to přece není problém, to bude super... "
To byl devadesátý rok. Fokus za to dostal Cenu ministra zdravotnictví.
Od té doby už běžely další akce každý rok. Týden pro duševní zdraví
jsme dělali dřív, než světová organizace vyhlásila Den duševního zdraví!
To jsou hezké momenty. Týden pro duševní zdraví zafungoval i proto, že
jsme si díky tomu přitáhli plno d obrovolníků, lidí, kteří byli ochotní se
na tom účast nit. Úplně zkraj e bylo možné, že lidé š li z nadšení p omáhat,
al e p otom to byl o dalek o těž ší, p rotože si p ostupně každý už bu d oval
víc to „ svoje". A je také pravda, že léčebny se nám nep ovedlo vl astně
nijak změnit. Do dnes máme největší p sychiatrické léčebny v celé E vropě.
Tam, kde v zahraničí je o ddělení, kde mají čtyřicet, padesát lůžek, tady je
lůžek tisíc dvě stě. T o je úplně děsivé. Teď je snad čas to konečně změnit,
protože se chystá reforma psychiatrické p éče.
Po zkušenosti z devadesátéh o roku j sme si mysleli, jak bude jedno
duché změnit to, že se lid é dívali na lidi s duševním onemocněním skrz
prsty. A ono se to příliš nezměnilo . Vlastně se česká společnost hodně uza
vřela vůči jinakosti a většinová sp olečnost ji obtížně přijímá. Nevím, čím
to je . Řešit to jde spíš přes konkrétní, individuá lní zkušenost. Je pravda ,
že jsme například dílnu v H lubočepích museli zavřít. Úplně nás vyštípali,
protože tam byla hned vedle škola a oni nesnesli, že děti budou chodit
do školy okolo zařízení, kam chodí blázni. Stalo se n ám to naštěstí jen
jednou, jinak se nám t o dařilo n ějak „vykomunikovat". Ale tady v ten
moment jsme prostě couvli, protože už by trpěli ti lidé, kteří tam chodili.
Ajakjste překážky překonávali?

Permanentním tl akem. P rostě jsme např. na úřady p ořád chodili.
Občas jsme posílali dopisy. A vždycky se na ministerstvu zdravotnictví
nebo na MPSV našel někd o, kd o byl p odpůrný. Ta kže jsm e tu podp o
ru využili a tlačili j sme to p otom zpátky. Klasický problém byly dotace,
a ten bohužel trvá do dneš ka. Dotace na sociální služby přicházejí na účty
organizací v lepším případě v du bnu, n ěkdy až v květnu. A to nejde ud r
žet. Ve chvíli, kdy organizace zaměstnává dvacet, padesát, st o nebo dvě
stě lidí, tak už to nejde udržet s tím, že za čtyři měsíce snad budou mzdy.
To bylo složité. Řešili jsme to tím, že jsme si vyjednávali úvěr o d banky.
K tomu jsme potřebovali p otvrzení, že dotace dostaneme. Ale potvrzení
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jejich jinakost. Ministerstvo práce tehdy pustilo do procesu kreativního
vytváření standardů asi dvě stě l idí z terénu,což se do té doby nepovedlo
a potom už mysl ím také ne. Vytvořilo se asi dvacet skupin po deseti až
patnácti lidech,které vytváře ly druhy služeb tak, jak jsou dnes v zákoně.
Začal se tomu dávat nějaký rámec - k čemu to má být, jaký to má smy
sl - a zároveň se začaly vytvářet standardy kvality. Na konci devadesá
tých let jsme s tímto začali objíždět krajské organizace a kraje. Tehdy se
povedlo standardy „vtlačit" do cílů programovacího období evropských
fondů, takže kraje si začaly žádat o prostředky na zvýšení kvality svých
sociálních služeb a najednou nás zvali na vzdělávání o standardech.
Nová generace na ministerstvu práce to sice shodila pod stůl, ale to
hodnotové zarámování sociálních služeb už žilo svým životem. Tím, že
se do toho vpusti lo hodně lidí, tak se z toho stala lavina, která nešla
zastavit. A to si myslím, že je důležitý prvek v občanském sektoru: nedě
lat si věci na vlastním písečku, hodně ty věci propojovat a dávat dohro
mady, protože je fakt, že ať už je to péče o l idi s probl émem v dušev
ním zdraví nebo paliativní péče, vl astně je to velmi podobné a vychází
z obdobného hodnotového rámce. S lužby se vzájemně obohacují a je
to pro všechny přínosné. Tehdy také zafungovalo, že to byl o formou
podpory,návodů,příkladů a inspirací. Ve chvíli, kdy se to překlopilo do
zákona o sociálních službách a začaly se děl at kontroly, tak to podl e mě
přestalo fungovat. Musí tam být participace a podpora - nakonec to se
učíme v sociální práci, že? Je zajímavé, že establishment se vrací pořád
jenom k té kontrol e, protože to je jediné, co umí. V devadesátých letech
kontrola moc nebyl a, když nepočítám samozřejmě vyúčtování dotací.
Bylo to daleko víc postavené na prvku důvěry a otevřenosti z druhé stra
ny. A my jsme nekopal i jen za své organizace, ale za ce lou oblast. Ve
SKOK jsme měli krédo: ,,Když jednám za SKOK, zouvám si předtím
boty vlastní organizace".
V devadesátých l etech jsme novým službám, novému pohledu na věc,
změně systému všichni věnovali neuvěřitel ně moc času, což asi nejde
děl at pořád. Také byl větší prostor pro dom l ouvání se a pro sbírání
inspirace,pro vzájemné sdílení. Nebyl problém jet na týdenní vzdělává
ní a přes víkend se ještě školilo. Ta devadesátá léta nás strašně nabíjela.
Byl o v tom hodně energie. Hodně energie jsme do toho také vkl ádali,
byl i jsme zapá lení a snažili jsme se pro dobrou věc zapa lovat ostatní.
A snaži li jsme se neustále vracet ke smyslu věcí.

Pavel Novák
Spoluzakladatel a generální ředitel Fokusu

Pavel Novák (nar. 1964) je původem sociální pracovník. Před rokem 1989
byl zaměstnán jako ošetřovatel v psychiatrické léčebně Kosmonosy. V roce
1990 byl jedním ze zakládajících čl enů občanského sdružení Fokus,jehož
posláním byl o pomáhat lidem s duševním onemocněním žít v běžných
podmínkách ve spol ečnosti. Od té doby se Pavel Novák aktivně podílí na
rozvoji komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním v ČR, na
tvorbě standardů kval ity sociálních služeb, připomínkování v oblasti so
ciální politiky,sociálního začleňování, financování a transformace sociál
ních služeb. Účastní se různých komisí a pracovních skupin při minister
stvu práce a sociál ních věcí, ministerstvu zdravotnictví ad. Působil jako
inspektor kvality sociál ních služeb, školitel a konzul tant ve výše zmíně
ných oblastech. V současné době je generálním ředitelem Fokusu Praha
a také předsedou cel ostátní střechy Fokus ČR, která spojuje regionální
organizace Fokus. Nadál e se výrazně angažuje v reformě psychiatrické
péče a ve snaze deinstitucionalizovat institucionální péči.

Děkuji za rozhovor.
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