STRATEGICKÝ
PLÁN FOKUSU
PRAHA
DO ROKU
2023

V loňském roce vytvořilo vedení Fokusu Praha strategický plán pro roky 2021–2023. Několikastránkový
dokument, který vznikal z velké části prostřednictvím on-line meetingů a který navazuje na předcházející
plán pro roky 2018–2020, čítá celkem 8 kapitol a seznam dílčích úkolů s termíny plnění. Garanti jednotlivých kapitol v následujících příspěvcích shrnují, kam by měl Fokus Praha v příštích dvou letech směřovat
a jaké jsou vize neziskové organizace, která je největším poskytovatelem komunitních služeb v oblasti péče
o duševní zdraví v České republice.

OHLÉDNUTÍ A VÝCHODISKA
V pořadí druhý strategický plán v novodobé historii Fokusu Praha platil pro roky 2018–2020. Jeho naplňování
poznamenala výrazná proměna managementu a vlastně i organizační struktury vedení, ale konečně i reálné
propuknutí reformy psychiatrické péče. A v závěru tříletého období nás dohnala koronavirová pandemie. Často
jsme tak museli řešit aktuální výzvy přednostně před dlouhodobými plány. Přesto přese všechno pro nás byl strategický plán významným orientačním bodem, který nám pomáhal držet směr v někdy nepřehledných situacích.
V roce 2017, kdy jsme ho připravovali, jsme si vytyčili pět oblastí, na kterých chceme pracovat:
•
Propisování hodnot, péče o zaměstnance, osobní odpovědnost a kompetence
•
Kvalita služeb a odbornost
•
Struktura služeb a sociální firmy
•
Práce s veřejností
•
Finance
Kdo jste s námi to období zažili, asi i jen po vyjmenování témat tušíte, že v některých oblastech jsme udělali velký
kus práce (což se kupodivu někdy snadno přehlédne) a v jiných nám toho k odpracování stále hodně zbývá. A někde
jsme se nakonec vydali trochu jinými cestami. Zkusím po jednotlivých okruzích zachytit alespoň to nejpodstatnější.
Práce kolem péče o zaměstnance, posilování jejich kompetencí a odpovědnosti je nikdy nekončící. Pro mě
nejdůležitějším (a nanejvýš pozitivním) bodem z této oblasti je zřízení oddělení HR v čele s Míšou Bolckovou. Tím se tato práce dostala ve Fokusu na úplně jinou úroveň. A co se týká práce s hodnotami, právě nyní
rozjíždíme po koronavirové pauze další kolo setkávání se s týmy. A pak mě napadá ještě jeden praktický
a úspěšný výstup z této oblasti – kurz pro nové zaměstnance.
V oblasti kvality služeb se nám podařilo navýšit příspěvky na vzdělání. Rozjíždějící se systém kazuistických
seminářů se nám zadrhl s karanténou, ale pevně doufám, že se k němu brzy vrátíme. Naopak se nám stále
nedaří systematičtěji hodnotit kvalitu služeb. To je úkol, který jsme přenesli do dalšího strategického plánu.
Změnami ve struktuře služeb jsme museli hodně reagovat na měnící se vnější podmínky. Nicméně se nám podařilo udržet smysluplný rámec a z větší části funkční propojení jednotlivých služeb, které objemově velmi narostly.
V tuto chvíli se jeví jako nejnaléhavější vytvoření smysluplných krizových služeb a lepší propojení služeb bydlení
a psychoterapeutických služeb do celkového systému. Práce na osamostatnění sociálních firem se ukázala během na dlouhou trať. Podařilo se je ekonomicky stabilizovat (do čehož nám ovšem zasáhla koronavirová krize).
Ukázalo se, že v souvislosti a v koordinaci s vyvedením firem musíme pomoci k osamostatnění také jednotlivým
svépomocným a svébytným projektům pod křídly Fokusu (Mosty, Studio 27 a České galerie). Snažíme se vše udělat
tak, abychom neohrozili ani existenci firem, ani fungování těchto projektů a dnes již spolků. A ukazuje se, že to
potřebuje více času, než jsme si představovali.
Velmi jsme se za poslední léta posunuli a profesionalizovali v práci s veřejností. Způsoby komunikace, o kterých jsme před pár lety jen uvažovali, se staly samozřejmostí. Oddělení PR je rozkročené mezi prezentací
Fokusu, jeho služeb a postojů a prací na destigmatizaci. Toto rozkročení je někdy až příliš široké, a budeme
ho muset v budoucnu reflektovat a případně korigovat.
I díky příznivým vnějším podmínkám se nám podařilo v posledních letech Fokus finančně stabilizovat, podařilo
se perspektivně investovat peníze utržené za Jůnův statek. Co se naopak nepovedlo, je plánované rozběhnutí
fundraisingu. Mám pocit, že v této oblasti jsme zatím po cimrmanovsku zkoušeli slepé uličky. Ovšem i tady se
blýská na lepší časy – přesunuli jsme oddělení FR do ekonomického oddělení (vždyť má přece přinášet peníze)
a přijali novou fundraiserku Katku Uhlířovou, která snad konečně bere fundraising za lepší konec.
Povedlo se toho nakonec hodně, nebo málo? Určitě nám leccos zbylo do dalších let, nicméně Fokus v posledních
letech urazil velký kus cesty a strategický plán nám v tom byl významným vodítkem.
Petr Hudlička, generální ředitel Fokusu Praha
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ZPŮSOB ŘÍZENÍ
HLAVNÍ VIZE:
•
•
•

Systém řízení odpovídá velikosti a potřebám organizace.
Na fungování sdílených CDZ máme takový vliv, abychom maximálně prosazovali
naše hodnoty a přístupy v práci s klienty.
Nově zřizované multidisciplinární týmy chceme budovat tak, abychom je napřímo
řídili zejména my (ideálně sami, ale radši s někým než vůbec).

Při poslední velké restrukturalizaci Fokusu, která probíhala v roce 2014, jsme vytvořili systém řízení, který
má úžasně poutavý název PAKO – zkratka, která znamená Procesy Agendy Kompetence Odpovědnosti.
Tento systém určuje, jakými procesy se ve Fokusu co děje, jaké jsou agendy, kdo za co zodpovídá. Protože
už je to sedm let a Fokus se mezitím hodně proměnil, narostl do objemu, změnila se pozice center, změnil
se management, struktura managementu, potřebujeme tento systém zrevidovat a upřímně řečeno, také ho
potřebujeme dostat do formy, která bude použitelnější prakticky pro každého zaměstnance Fokusu, zvláště
pro ty na řídících pozicích. Takže to je jeden velký proces, který jsme teď nastartovali.
Specifickým problémem – háčkem – v řízení jsou společné týmy CDZ, které máme s Psychiatrickou nemocnicí
Bohnice nebo s Ústřední vojenskou nemocnicí. V těchto týmech potřebujeme revidovat smlouvy, na jejichž
základě týmy fungují, a nastavit systém co nejefektivněji. Musí podporovat dobrou funkci týmů a zároveň
reflektovat oba zřizovatele, kteří za týmem stojí. Zároveň bychom byli rádi, kdyby po vzoru podskalského
týmu vznikaly další CDZ a multidisciplinární týmy čistě pod hlavičkou Fokusu, což je pro nás velký úkol –
posílení zdravotní složky našich služeb.
Cílovým stavem je, aby za tři roky měl Fokus pružný a efektivní systém řízení, ve kterém se jeho zaměstnanci
budou orientovat a ve kterém se budou věci rozhodovat co nejblíže tomu, kde se odehrávají.
Petr Hudlička, generální ředitel Fokusu Praha

HODNOTY, TÝMOVOST, IDENTITA
HLAVNÍ VIZE:
•

Dovnitř i vně organizace předáváme změnu v myšlení, kterou jsme prošli my sami.

Bezpečnost a dobrá atmosféra ve Fokusu jsou témata, která bychom si jako vedení rádi vzali na starosti
a pečovali o něj. Souvisí s tím i restrukturalizace toho, jak poběží supervize a práce na etickém kodexu. Abychom měli každý jasno v tom, co přesně máme dělat, musíme se vrátit i k takovým věcem, jako jsou náplně
práce, a zrevidovat je. Rádi bychom byli jako vedení více v kontaktu se zaměstnanci, a to jak v kontaktu
virtuálním, možná jednostranném – ve vzkazech a informacích, které jdou od nás z vedení, tak v osobním
a vzájemném. Rádi bychom se častěji osobně potkávali, což snad už doba dovolí. Hodně nám záleží na tom,
aby se v atmosféře Fokusu a v naší práci ještě více odrážely hodnoty, které jsme si v uplynulém období
pojmenovali. Jedním z nástrojů k tomu je i plošné používání I.Rocu jakožto metody přístupu práce s klienty,
která tyto hodnoty velmi dobře odráží.
Petr Hudlička, generální ředitel Fokusu Praha
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PRÁCE SE ZAMĚSTNANCI
A PÉČE O ZAMĚSTNANCE
HLAVNÍ VIZE:
•
•

Chceme být prestižním zaměstnavatelem v oboru.
Směřujeme ke špičkovému vzdělání našich lidí.

Za poslední tři roky se podařilo vybudovat oddělení HR, pod které přešly agenda náborů a komunikace s budoucími zaměstnanci a koordinace stáží. Tyto kompetence jsme centralizovali a nyní vytváříme
ucelenou strategii a metodiku, která pomůže vše usadit a ukotvit. Co se týče stáží, intenzivně rozvíjíme
spolupráci se školami. I díky „koroně“ se ukázala zajímavá možnost on-line vstupů do vyučování. Začali
jsme je nabízet i studentům prvních ročníků jako možnost alternativních stáží. Naším cílem je pracovat
se školami systematičtěji a představovat studentům Fokus nejen jako poskytovatele služeb, ale i jako
dobrého zaměstnavatele.
Aktuálně dochází k revizi náplní práce a propsání hodnot a zároveň budeme dělat revizi inzerce. Chceme
dát náborovým inzerátům nový kabát v duchu hodnot a spolu s tím se zaměřit na budování značky zaměstnavatele. Máme v plánu šlápnout i do HR marketingu ve spolupráci s PR, aby bylo vidět, že jsme dobrý
zaměstnavatel; nejen v pomáhajících profesích, ale i pro ekonomy nebo IT specialisty.
Co se týče interní práce se zaměstnanci, chceme projet tzv. cyklus zaměstnance a vytvořit podporu
pro vedoucí služeb – střední management, který je v náročné pozici, protože vedle přímé práce s klienty musí zvládat i práci manažerskou. Chceme vytvořit nástroje, které se odvíjejí právě od cyklu
zaměstnance: Nástroj pro adaptaci zaměstnance, pro hodnocení zaměstnance a nakonec pro výstupy
zaměstnanců. Data bychom rádi vyhodnocovali, abychom se mohli podívat na to, kolik lidí odchází,
proč odcházejí apod.
Fokus by měl v budoucnu nabízet interní kurzy a začít s kazuistickými semináři, kde by se rovněž propisovaly hodnoty Fokusu.
Michaela Bolcková, HR manažerka Fokusu Praha

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FUNDRAISING
HLAVNÍ VIZE:
•
•
•

Chceme každoročně držet stabilizovaný rozpočet s diverzifikovanými zdroji.
Fundraising by měl tvořit minimálně 15 % našich příjmů.
Finanční správu chceme plně digitalizovat a opřít o moderní technologie.

Současné nastavení ekonomických procesů není z hlediska naší velikosti vyhovující a vyžaduje výraznější
revizi. Rozpočet Fokusu Praha vrostl za posledních 7 let téměř dvojnásobně. Tím se zvýšila administrativní
náročnost. Náročnější je i vyúčtování, přičemž stále dochází k zpřísňování pravidel pro čerpání grantů.
V kombinaci se zvyšováním objemu financí se přenáší zvyšující se zátěž i na ředitele a vedoucí služeb.
Jedním z řešení by měl být nový ekonomický software, který by zahrnoval inventury, evidenci dokladů,
mzdové účetnictví. Jeho zavedení bude znamenat úlevu při agendách, bude napojen na banky. Usnadní
systém řízení, umožní manažerskou nadstavbu, jednoduchý přístup k uceleným informacím pro plánování
a pro strategické rozhodování. Zavedení tohoto systému je otázkou dvou až tří let do plné funkčnosti. Zahrnuje to i fázi proškolení všech, kteří budou se systémem pracovat.
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FUNDRAISING
Jak rosteme, rozvíjejí se sociální služby, podnikání, zdravotní služby a další doplňkové aktivity, které podporují svépomocné aktivity. Všechny tyto oblasti vyžadují finance odjinud. Není možné vše hradit dotacemi
od státu. I když jsou zásadním zdrojem financování Fokusu. Do budoucna je potřeba to změnit, abychom se
oprostili od závislosti. Volné zdroje, které nebudou účelově vázané, umožní další rozvoj.
Proto začínáme pracovat na dlouhodobém fundraisingovém plánu. Navazujeme na více či méně povedené
pokusy, nezačínáme od nuly. I v rámci fundraisingu se můžeme opřít o to, že téma duševního zdraví nabývá
na vážnosti a to nám otevírá cesty pro získávání nových zdrojů. Chceme využít také toho, že děláme vzdělávací a rozvojové projekty, ukazujeme, že to jde i jinak.

SOCIÁLNÍ FIRMY
Samostatnou kapitolou je fungování sociálních firem, ve kterých se dlouhodobě snažíme vyvážit sociální
aspekt s ekonomickou udržitelností. Sociální firmy budou fungovat samostatně v rámci s.r.o., které budeme
stoprocentně vlastnit. Sociální firmy tak dosáhnou na větší podporu od státu a na jiné typy zakázek. Momentálně je tento proces komplikován covidem. Ale uskutečnit jej chceme v průběhu příštího roku. Fungování
sociálních firem pod samostatnou právní identitou umožní jejich rychlejší růst a stabilizaci finanční situace.
Při vzniku sociálního podnikání bylo důležité mít podporu stabilní velké organizace, která jim pomůže se
rozrůst, ale teď je potřeba nechat je jít svou vlastní cestou. Naším vkladem do rozvoje s.r.o. bude vybavení
na rozjezd. Tím se jim pokusíme usnadnit samostatný start. V případě jakýchkoliv potíží budeme připraveni
poskytnout pomoc jako dceřiné společnosti.
Jana Szőke, finanční ředitelka Fokusu Praha

ROZSAH, KONCEPCE
A HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB
HLAVNÍ VIZE:
•
•
•
•
•
•

Máme stabilní multidisciplinární týmy.
Určujeme vysokou kvalitu multidisciplinární péče.
Umíme pracovat s širokým spektrem lidí se zkušeností s duševním onemocněním.
Systematicky monitorujeme kvalitu služeb.
Naše krizové služby jsou funkční součást systému.
Máme dostatečnou kapacitu zajišťující klientům různorodou podporu ve stabilním
bydlení ve standardních bytech.

TERÉNNÍ KOMUNITNÍ SLUŽBY A CDZ
Ve strategickém plánu do roku 2023 máme tři body, které se přímo vztahují ke službám – jejich rozsah,
koncepce a hodnocení kvality. V roce 2021 jsme poprvé dosáhli toho, že celá Praha je pokryta terénními
komunitními službami z nějaké části sociálníně zdravotními a z nějaké části sociálními. Není to jen práce
Fokusu; v Praze působí také Bona, Eset, Baobab, GreenDoors. Je domluvený dosah jednotlivých terénních
týmů. Nyní se musí jednotlivé týmy vhodně personálně naplnit a musí se připravit strategie a plán, kdy se
k sociální části bude doplňovat zdravotní část.
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FOKUS PRAHA
+ ÚVN STŘEŠOVICE
CDZ pro Prahu 6

Praha
-Březiněves

FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 7

Březiněves

Suchdol

Praha
-Suchdol

Praha
-Přední Kopanina
Přední
Kopanina

Praha-Lysolaje

Dolní Chabry

Lysolaje

Praha
-Troja

Veleslavín

Bubeneč

Hradčany

Smíchov

Nusle

Radlice

Hlubočepy

Braník

Holyně

Praha
-Slivenec
Slivenec

Krč
Malá
Chuchle

Hodkovičky

Praha-Lochkov

Praha 16

Velká
Chuchle

Modřany

Radotín

Komořany

Praha
-Zbraslav

Praha
-Kunratice
Libuš

Cholupice

Praha
-Běchovice

Praha 21

Háje

Praha-Petrovice

Újezd
u Průhonic

Praha
-Koloděje

Praha-Dubeč

Újezd nad Lesy

Koloděje

Hájek u Uhříněvsi
Uhříněves

Petrovice

Praha-Újezd
Šeberov

Klánovice

Praha
-Klánovice

Běchovice

Dubeč

Horní
Měcholupy

Kunratice

Praha
-Libuš

Praha 12

Lahovice

Dolní
Měcholupy

Praha 15

Praha 11

Kamýk

Dolní Počernice

Praha
-Dolní Měcholupy

Chodov

Lhotka

Praha
-Velká Chuchle

Lochkov

Křeslice

Praha 22

Praha
-Benice

Praha
-Šeberov

Benice

Písnice

Praha
-Královice
Královice

Praha
-Křeslice Pitkovice

Kolovraty

Praha
-Kolovraty

Praha
-Nedvězí

FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 3

Nedvězí

Lipany

Točná

Lipence

Praha
-Lipence

Praha 4

Záběhlice

Hostavice

Štěrboholy

Hostivař
Michle

Horní Počernice

Praha
-Štěrboholy

Strašnice

Praha 10

Podolí

Praha
-Řeporyje

FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 5

Vršovice

Praha 20

Černý Most

Praha
-Dolní Počernice

Malešice

Jinonice

Řeporyje

FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 13 a 17

Kyje

Vinohrady

Vyšehrad

Stodůlky

Praha 14

Praha 3

Praha 2

Praha 5

Praha 13

Praha
-Satalice

Hloubětín

Hrdlořezy

Žižkov

Nové
Město

Satalice

Vysočany

Praha 9

Staré
Město

Košíře

Zadní
Kopanina

Praha 19

Karlín

Praha 1

Malá
Strana

Motol

Řepy

Praha 7

Vinoř

Kbely

Letňany

Libeň

Josefov

Praha 17

Zličín

Třebonice

Praha 18

Střížkov

Praha 8

Holešovice

Střešovice

Břevnov

Praha-Zličín

Kobylisy
Troja

FOKUS PRAHA
+ PN BOHNICE
CDZ pro Prahu 9

Praha
-Vinoř

Prosek
Dejvice

Vokovice

Liboc

Miškovice

Čakovice

Ďáblice

Bohnice

Praha-Nebušice

Praha 6

Sobín

Praha
-Čakovice

Praha
-Ďáblice

Sedlec

Nebušice
Ruzyně

Praha
-Dolní Chabry

Čimice

FOKUS PRAHA
+ PN BOHNICE
CDZ pro Prahu 8

Třeboradice

Zbraslav

FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 11 a 4

FOKUS PRAHA
CDZ Podskalí

Pokud jde o naše pokrytí služeb ve středních Čechách, rozhodli jsme se doplnit tým pro Benešovsko. Další
místní rozšíření prozatím neplánujeme.

KOMUNITNÍ TÝM
Kladno
(Baobab a Fokus Praha)

KOMUNITNÍ TÝM
Dolní Povltaví
(Fokus Praha)

KOMUNITNÍ TÝM
Mělník
(Fokus Praha)

Mělník

Rakovník

Kladno

Mladá
Boleslav

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Brandýsko
(Fokus Praha a PN Bohnice)

Nymburk

VIDA

Beroun
KOMUNITNÍ TÝM
Lomikámen

Praha
-západ

Příbram

KOMUNITNÍ TÝM
Náruč
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CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Mladá Boleslav
(Fokus Mladá Boleslav)

Praha
-východ

Benešov

Kolín

Kutná
Hora

Modré dveře

KOMUNITNÍ TÝM
Nymburk
(Fokus Mladá Boleslav)

KOMUNITNÍ TÝM
Kolín
(Fokus Mladá Boleslav)

BYDLENÍ
Naším cílem je doladit to, o čem se mluví poslední dva roky roky – tj. stratifikace typů bydlení, co do míry
podpory, které můžeme našim klientům nabídnout či zprostředkovat. Chceme mít několik krizových míst,
kde může být klient krátkou dobu s velkou mírou podpory. Vedle toho chceme zachovat „tréninkové“ chráněné bydlení, v němž lidé, kteří se bojí po delší nebo třeba i několikaleté hospitalizaci v ústavu nastoupit
někam sami do bytu, bydlí s vyšší mírou podpory. Fokus má od několika městských částí v Praze pronajaté
byty. Díky tomu můžeme s klienty uzavírat smlouvy o poskytování služby chráněného bydlení, čímž sami
regulujeme pobyt klientů v bytech tak, aby služba byla skutečně dočasného charakteru. V současné době
Fokus zajišťuje komunitní bydlení na Lehovci a chráněné bydlení v několika bytech v různých částech Prahy –
dohromady asi 32 lůžek.
Nadto naši sociální pracovníci podporují rovněž klienty, kteří jsou na tom většinou z hlediska svého onemocnění a socializace lépe a bydlí již v běžných nájemních bytech. Rozdíl oproti chráněnému bydlení je
ten, že klienti mají v takovém případě uzavřenu nájemní smlouvu přímo s poskytovatelem bydlení, nikoli
prostřednictvím Fokusu. Dlouhodobá vize je taková, že by Fokus (spolu s dalšími organizacemi) vytvořil
nadaci nebo agenturu, která by vyjednávala s realitními kancelářemi, církvemi či dalšími vlastníky nemovitostí a sociální bydlení by nabízela sama.

DALŠÍ SLUŽBY, DENNÍ PROGRAMY, KOMUNITNÍ CENTRA
Denní programy se koncepčně mění již řadu let. U některých dochází k přeregistrování na sociální rehabilitaci. Každopádně budou mít jak terénní tak ambulantní formu. Denní programy směřují k projektu velkého
komunitního centra, které bude poskytovat nějakou formu volnočasových a denních programů jak pro naši
cílovou skupinu, tak i pro místní komunitu. Cílem je ji do centra přilákat a trochu promísit s „našimi“ lidmi,
které chceme zároveň dostat do co nejpřirozenějšího prostředí.

KRIZOVÉ SLUŽBY
Letošní rok je ve znamení rekonstrukce krizových služeb. Cílem je, aby se náš tým hodil do systému krizových služeb v Praze. V současnosti obnovujeme setkávání, kde se probírají konkrétní koncepce. Řešíme, co
s lůžky, která musejí být celopražská a měla by být minimálně dvě.
Aktuálně děláme dotazníkové šetření mezi terénními službami, jaká by byla potřeba takových lůžek. Primárně by se o lidi na krizových lůžkách měl starat krizový tým, pár pracovníků, kteří by tam byli stabilně.
A bylo by ideální, kdyby se spádová vysílající terénní služba na podpoře klienta podílela, spolupracovala
s krizovým týmem. Má to smysl i pro člověka, který je aktuálně v krizi, aby komunikoval s někým, koho zná
z terénní služby a kdo zná jeho.
Systém krizové péče by měl být co nejpestřejší. V systému by měla být nemocníční lůžka, nenemocniční
lůžka, respitní pobyty, krátkodobé byty, stacionáře, psychoterapeutické služby. A současně řešíme financování a rozsah. U krizových služeb je ideální, pokud jsou provozována v režimu 24/7.

RECOVERY HOUSE
Z webinářů se zahraničními experty vyplynulo, že recovery house může být považován za jednu složku
krizových služeb. Recovery house stojí někde na pomezí krizové a psychoterapeutické služby. V recovery
house bude možné zpracovávat traumata lidí, kteří zažívají výraznější psychické fenomény, jako např. hlasy.

PSYCHOTERAPIE
Současný stav Psychoterapie Fokus Praha se také blíží rekonstrukci, i když ne nějak velké. Je potřeba dotáhnout zadání pro psychoterapii v rámci poměru, kolik procent budou mít vyhrazeno pro klienty s vážnými
duševními problémy, tzn. s klientelou dalších služeb Fokusu. Cíl je, abychom zachovali finanční udržitelnost
i s tím, aby lidé za svou práci dostali adekvátní odměnu, a nikoliv jen zcela nepatřičnou mzdu v oboru. Chceme, aby naše psychoterapie byla místem, kde „dělají zázraky s lidmi s psychózou“. Je to smělý plán. A už
teď tam takové terapeuty máme, kteří mají zvučné jméno v oboru.
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ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Naše služby zaměstnávání mají trochu jinou podobu v Praze a ve středních Čechách. Tým podpory zaměstnávání
je pražský tým, jehož pracovní konzultanti jsou zastoupeni ve všech dalších našich pražských terénních týmech.
Systém ve středních Čechách není řízený z jednoho týmu. I když jak zde přibývají naše terénní týmy, budou se
pracovní konzultanti zatím neformálně scházet v rámci pracovní skupiny, aby udrželi metodiku a koncepci IPS.
Vydiskutovali jsme si, že kromě této podpory a sociálního podnikání Fokus nic dalšího v rámci zaměstnávání
dělat nechce. Tzn. minimum chráněných míst, žádné trénování práce, žádná pracovní rehabilitace.

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB
Do konce roku 2022 chceme mít jasný systém sledování kvality, abychom si byli jisti, že služby děláme dobře
a dokážeme je vysvětlit veřejnosti i donátorům.
Jedním z nástrojů, který by nám měl pomoct, je i I.Roc, i když není primárně o měření kvality. Je to nástroj
pro individuální plánování a mapování. Až bude I.Roc ve Fokusu zavedený plošně, budeme mít podobné
postupy plánování. Do hodnocení by měli být zapojení sami klienti, uživatelé služeb, v rámci zpětné vazby.
Zatím jsme na začátku procesu, který je naplánován na dva roky. Prvním krokem je definovat a shodnout se,
co kvalita ve službách vlastně je a jak se pozná. Musíme najít způsoby ověřování toho, jak se naše hodnoty
propisují do našich služeb, do běžného života, do toho, jak pracovníci mluví s klienty o klientech. To chceme promítnout do náplní práce i do hodnocení pracovníků v rámci zpětnovazebních dialogů s nadřízeným.
Dalším bodem je revize toho, jaká data sbíráme v různých zapisovacích platformách (Highlander, Hypo,
Medicus). Chceme vědět, kolik lidí jsme již dostali z nemocnice, i když kvalita nemůže být postavena jen na
kvantitavních datech.
Jan Sobotka, výkonný ředitel Fokusu Praha

PREVENCE A DESTIGMATIZACE
HLAVNÍ VIZE:
•
•
•

Jasně a zřetelně upozorňujeme na předsudky vůči lidem s duševním onemocněním.
Chceme být i nadále součástí projektů a kampaní, které vedou ke zvyšování povědomí veřejnosti o duševním zdraví.
Služby v oblasti primární prevence nabízíme již od 16 let s vlastním týmem.

Prevenci a destigmatizaci spojuje jeden jmenovatel – cílová skupina – a to je veřejnost. V našem základním
poslání je podpora plnohodnotného života lidí s duševním onemocněním ve společnosti. A právě k tématu
duševního zdraví je otevřená, přijímající společnost proto nutným předpokladem. Kampaně proti mýtům
a předsudkům a otevírání témat duševního zdraví chceme spojovat se značkou Fokus a tím podpořit nejen
celospolečenskou diskusi, ale i naše fundraisingové aktivity. V rámci Prahy chceme spolupracovat s uskupením Praha duševní a na celorepublikové úrovni se zapojovat do osvětové kampaně Týdny pro duševní zdraví.
Specifickou cílovou skupinou jsou mladí lidé, kteří jsou z hlediska duševního zdraví v období dospívání ohroženi
vznikem duševního onemocnění nejvíce a zároveň se jejich postoje teprve utvářejí, a jsou tudíž do budoucna nadějí v boji s předsudky. Proto dále rozvíjíme program primární prevence Blázníš? No A! Jeho nabídku
rozšiřujeme o práci s pedagogickými pracovníky. A pokud se již problémy s duševním zdravím vyskytnou,
chceme nabídnout mladým lidem např. podporu při studiu díky vytvoření týmu podporovaného vzdělávání.
Radka Votavová, vedoucí Centra vzdělávání Fokusu Praha
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ZAPOJOVÁNÍ LIDÍ SE ZKUŠENOSTÍ
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
HLAVNÍ VIZE:
•

Zapojování lidí se zkušeností do plánování a nastavování služeb
považujeme za mimořádně důležité.

PEEŘI
Daří se nám mít šikovné peery v týmech. V rámci Blázníš? No a! máme lidi se zkušeností, na nich program
úplně stojí.
Jasnější zadání role peera, to je něco, co je ve strategickém plánu jasný úkol. Jednak v tom smyslu podpořit
přímo peery, jednak pomoct celým týmům, aby s nimi uměly spolupracovat, aby bylo jasné, že peer pracovník je pracovník jako všichni ostatní.

PRACOVNÍ EMANCIPACE
Spolky a komunitní centra absorbují nejvíce lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Souběžně s tím
je ale potřeba klást důraz na jejich pracovní emancipaci. Je důležité, aby uživatelské hnutí bylo co možná
nejsilnější a skutečně emancipované. Aby se z nich nestali jen něčí zaměstnanci. V budoucnu by mohla vzniknout např. unie pacientských organizací, která by mohla hrát roli jednoho z garantů reformy. Potřebujeme
lidi, kteří si na to budou věřit a nebude je to moc ničit. A to je výzva.

ÚČAST NA SMĚŘOVÁNÍ FOKUSU
Dalším bodem je reálné zapojení lidí se zkušeností s duševním onemocněním do plánování a nastavování
služeb, ať už sociálních nebo zdravotních ve Fokusu. To je něco, kde ještě rozhodně nejsme. Chceme mít
radu, která se bude podílet na strategickém plánování, abychom to nedělali bez těch, jimž jsou naše služby
určeny. V našich představách by se taková rada mohla scházet několikrát do roka a mohla by mít tak čtyři
až pět lidí. Ale tady je ještě hodně otázek, jak např. s případným honorováním a názorovou nezávislostí.
Doufám, že v propojování profesního a uživatelského pohledu může do jisté míry přispět i projekt recovery
house, protože jde o službu, kde odpovědnost nenesou sociální pracovníci, ale je dána těm, pro které je
služba určena.
Jan Sobotka, výkonný ředitel Fokusu Praha
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FOKUS NAVENEK, SÍŤOVÁNÍ
A REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
HLAVNÍ VIZE:
•

Chceme být součástí vlivových skupin v regionech a oblastech, kde působíme.

Stejně jako poskytujeme sociální podporu klientům a víme, že člověk nemůže být sám, není Fokus sám
ani jako organizace. Bez spolupráce a partnerství se nelze rozvíjet. A větší organizace, jakou Fokus Praha bezesporu je, by měly do vztahů dávat více. Od menších organizací můžeme získat inspiraci, příběhy.
Je důležité budovat partnerství a stejně jako u mezilidských vztahů to není o vyčíslování a matematické
rovnováze vynaložených financí.
Léta jsem se snažil o partnerství komunitních služeb v Praze. Podařilo se udělat jednu partu (KOS), která
vyjednává s donátory s mottem: jeden za všechny, všichni za jednoho. I díky tomuto uskupení, do kterého
jsem osobně dával hodně energie, se daří vyjednávat témata reformy v Praze.
A když se podařilo KOSu v Praze rozjet reformu, daly by se přibrat i další organizace a vytvořit „regionální
trust“. Tento koncept funguje ve Velké Británii, kde propojuje všechny subjekty v tématu. A logicky by takový trust mohl do budoucna pracovat v každém kraji. Tento úkol nebo řekněme vize je teprve před námi.
Společným cílem je výsledek reformy. Nejen vznik CDZ, ale i přesouvání těžiště podpory mimo zdi nemocnic
a s tím spojená redukce nemocničních lůžek, a naopak zajištění ubytování lidí v sociálně dostupném bydlení
nebo bydlení s podporou.

DALŠÍ SÍŤOVÁNÍ
Fokus je členem aliancí či nejrůznějších seskupení, která mají velký dopad na to, co Fokus chce. Jsme členy
např. Platformy pro sociální bydlení nebo Platformy pro transformaci ústavní péče na komunitní služby,
podobně Jednoty pro deinstitucionalizaci. Nově vznikla Aliance center duševního zdraví, která by měla hrát
silnou roli při vytváření legislativních podmínek a vyjednávání o financování, které není zatím dobře nastaveno.
Aliance by měla CDZ také kultivovat, což je zájem Fokusu – kvalitní, efektivní a finančně udržitelné služby.
Fokus Praha je tradičně součástí Fokusu ČR. V současnosti tuto zastřešující roli přebírá AKS. Snažíme se jí
posílit, aby byla jedním z hlavních garantů reformy.
Co nám stále chybí, jsou silné uživatelské a rodičovské organizace. Fokus je organizace poskytovatelská, měl
by být partnerem pro tyto organizace. Ony by měly být partnerem Fokusu. Fokus může nabídnout prostor,
pomoc, ale při tom je důležité zachovat jejich nezávislost.
Tessea je zastřešující organizace pro sociální podniky. Praha duševní spojuje organizace v oblasti prevence
a destigmatizace v Praze. Vzniká pracovní skupina pro IPS, kde se koordinuje společný postup, sbírání dat.
Z pohledu Fokusu se možná zdá, že jsme dál, ale i prezentováním toho, co děláme, se učíme.
Na evropské úrovni jsme v síti CEFC a ENSIE. Širší evropská skupina je MHE (Mental Health Europe) nebo
EUCOMS, což je evropská síť komunitních služeb, kterou jsme spoluzakládali. A jsme členy i progresivní sítě,
založené v Terstu – IMHCN (International Mental Health Collaborating Network).
A naše vidění světa by se mělo promítat i do škol. Měli bychom spolupracovat s talenty, nadšenci a zároveň
s akademickou sférou.
Pavel Novák, konzultant a regionální koordinátor reformy péče o duševní zdraví pro Prahu
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POSLÁNÍ, HODNOTY
A CÍLE FOKUSU PRAHA
POSLÁNÍ:
Podporujeme plnohodnotný život lidí se zkušeností s duševním onemocněním ve společnosti.
PILÍŘE:
•

•
•
•

Fokus Praha je zásadní součástí regionálního systému péče o lidi s duševním onemocněním. Vysokou kvalitou poskytovaných služeb vytváříme podmínky pro plnohodnotný život lidí s duševním onemocněním ve společnosti.
Vedle služeb v rámci systému vytváříme a ověřujeme alternativní typy služeb, které umožňují
přístupy k duševnímu zdraví posunout dál.
Každý pracovník Fokusu Praha vnímá člověka především jako jedinečného a rovnocenného partnera. Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.
Aktivně boříme mýty a předsudky o duševním zdraví.

HODNOTY:
•

•

•
•
•

Respekt – podpora místo péče: Naše klienty vnímáme jako partnery. Respektujeme jejich vůli,
přání a jejich obraz „plnohodnotného života“, ve kterém je podporujeme. Demokratický způsob
práce uplatňujeme i mezi zaměstnanci.
Profesionalita a lidskost: Profesionalita a lidskost se ve Fokusu snoubí. Každého klienta vnímáme především jako jedinečného člověka s celoživotním příběhem. Víme, že duševní nemoc může
potkat každého. Pracujeme otevřeně, pružně, transparentně, reagujeme na zpětnou vazbu.
Osobní odpovědnost: Každý z nás má osobní zodpovědnost – za svůj život, za své zdraví, za
svou práci. „A uchopit život do vlastních rukou“ je cílem naší spolupráci s klienty.
Naděje místo beznaděje: Naděje není ve Fokusu Praha jen slovo, ale celkový přístup. Věříme, že
každý se může zotavit.
Hledání nových cest: Inspirujeme se ve světě i u nás. Rozvíjíme se a stále hledáme svou cestu v měnící se době. Místo výmluv, proč něco nejde, hledáme cesty, jak by to šlo. Nebojíme se
změn a umíme se poučit i ze zabočení do slepých uliček. Chyby a omyly vnímáme jako prostor
k učení.

CÍLE:
Cílem Fokusu Praha je podpořit lidi se zkušeností s duševní nemocí ve schopnosti
•
•
•
•
•
•

žít ve společnosti, tzn. mít sociální vztahy, rodinu, bydlení a práci;
určovat si svůj životní směr, uplatnit svůj talent, přednosti a silné stránky;
mít životní perspektivu a existenciální jistoty;
mít uspokojené základní materiální potřeby;
starat se o své zdraví a zotavovat se;
využívat kulturních a volnočasových institucí, vzdělávat se.
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