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Milí čtenáři,
aktuální Fokusoviny jsou pro mě, asi hlavně díky povídání o novém strategickém
plánu, už upřeny svým pohledem spíše do budoucna. Svádí k tomu i „světlo na
konci tunelu“, které snad lze před námi s opatrným optimismem vidět. Vlastně
i povídání o Zázracích přírody, které máme šťastně za sebou, by mělo směřovat
spíše k plánům do budoucna – jak získané peníze využijeme, jak zařídíme, aby to
nebyla úplně ojedinělá akce?
Přesto mi připadají nanejvýš důležité i články, které nás vrací k uplynulým měsícům.
Jak koronakrizi s jejími lockdowny zvládaly sociální firmy, jak Dům u Libuše? Zvláště
působivý popis (ne)fungování této jedné z našich nejstarších služeb je pro mě
intenzivní zpětnou vazbou o tom, co znamená zdánlivě jednoduché rozhodnutí
o zrušení skupinových aktivit. Díky za to!
Přesto bych rád končil trochu optimističtěji. Na podzim nás čekají dvě konference:
konference Slyšení hlasů aneb Za svobodu myšlení, na níž se Fokus organizačně
podílí, a dále pak odložená konference Sociální psychiatrie. Centra duševního
zdraví a komunitní týmy v Praze však znovu umožňují osobní setkávání už nyní.
V posledních dnech a týdnech jsem se tak potkal s několika týmy (ve službách
i v sociálních firmách) a znovu jsem si potvrdil, že Fokus je plný
skvělých lidí. Dost možná jste to ode mne už slyšeli, ale
v tomto případě si opravdu myslím, že opakování je
matkou moudrosti – potkávání se s úžasnými lidmi, ať
už v roli kolegů nebo klientů, je jednou z největších
devíz naší práce ve Fokusu. Tak si to užívejme!
Petr Hudlička, generální ředitel
Fokusu Praha

Tyto Fokusoviny pro vás ze svého úhlu pohledu glosuje Tomáš Vaněk.
Po převratném studiu Komparatistiky na FFUK se ocitl v tzv. reálném
světě, kde jeho zamilované myšlenky o svobodě ve vědě, o díle Dostojevského a Kafky, nezajímaly už vůbec nikoho. Nakonec jak sám říká,
z toho zešílel a díky tomu si našel práci. Stále se zaobírá literaturou,
píše povídky. Ve Studiu 27 je jeho úkolem připravovat a moderovat
besedy, trochu stříhat a titulkovat videa.
tomas.vanek@studio27.cz
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STRATEGICKÝ PLÁN FOKUSU
PRAHA DO ROKU 2023
V loňském roce vytvořilo vedení Fokusu Praha strategický plán pro roky 2021–2023, který navazuje na předcházející plán 2018–2020. Několikastránkový dokument, který vznikal z velké
části prostřednictvím on-line meetingů, zahrnuje celkem osm kapitol a seznam dílčích úkolů
s termíny plnění. Stručný komentář garantů jednotlivých kapitol si můžete přečíst v souhrnném
dokumentu na webu Fokusu Praha. Dozvíte se z nich, kam by měl Fokus Praha v následujících
dvou letech směřovat a jaké jsou vize neziskové organizace, která je největším poskytovatelem
komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví v České republice.

Některé kroky z oněch zmiňovaných osmi kapitol strategického plánu už běží, další nás teprve
čekají. V oblasti řízení především potřebujeme
přizpůsobit systém řízení nárůstu velikosti naší
organizace. Potřebujeme také, aby si „sedly“
změny ve struktuře vedení, ke kterým došlo
v posledních letech. Specifickou problematikou, na které musíme dále pracovat, je řízení
týmů zřizovaných společně s dalšími organizacemi (společná centra duševního zdraví – CDZ).
Potřebujeme, aby se definovaný systém hodnot
stále více promítal na všech úrovních fungování
a řízení Fokusu Praha. K tomu by mělo vést
mnoho drobných i větších kroků počínaje revizí
náplní práce, přes změny v etickém kodexu,
po intenzivnější komunikaci napříč Fokusem
horizontálně i vertikálně.
Nechceme pominout ani intenzivnější starost
o další profesní rozvoj našich zaměstnanců.
Chceme se více zaměřit na kvalitu supervize
i na interní vzdělávání.
Velká změna nás čeká v ekonomické oblasti –
zavedení ekonomického softwaru, který by
odpovídal naší velikosti a našim potřebám, se
jeví jako naprostá nezbytnost. Potřebujeme se
blíže podívat na udržitelné financování zdravotních služeb, konečně se snad sejdou vnější
i vnitřní podmínky pro osamostatnění sociálních firem, a zdá se, že se nám daří nastartovat
fundraising. Plánujeme i vznik samostatného
projektového oddělení.

žeb, služeb bydlení a volnočasových aktivit do
celkového systému služeb. Budeme si muset
také znovu upřesnit naši cílovou skupinu, případně v některých bodech zvážit její rozšíření. Po technické stránce nás čeká sjednocení
softwaru používaného ve službách.
S případným rozšířením cílové skupiny se chceme více zaměřit na prevenci, destigmatizaci
a ranou péči – celkově zachycení lidí ve stádiu
rozvoje psychických problémů a předcházení
rozvoji vážné a chronické problematiky.
Rádi bychom stále více zapojovali lidi s vlastní zkušeností do fungování, ale i řízení naší
organizace. Plánujeme zřízení poradního orgánu, který se bude podílet na strategických
rozhodnutích, chceme prozkoumat i možnost
zapojit lidi s vlastní zkušeností do hodnocení
kvality služeb.
A konečně nesmíme zapomínat na působení Fokusu v širším poli profesních organizací a veřejných struktur. Bez toho by se nám
nemohlo podařit naše záměry prosadit. Tady
potřebujeme větší reflexi našich kroků a jasně
vypracovanou strategii dalšího postupu.
Jak vidíte, čekají nás další tři roky naplněné
prací. A realita bude, jako vždy, trochu odlišná
od toho, co jsme si naplánovali. O to důležitější
je mít jasně vytýčený směr, kterým chceme
kráčet.
Petr Hudlička, generální ředitel Fokusu Praha

Dále budeme pracovat na systému našich
služeb – dotvářet krajské sítě v Praze a Středočeském kraji, komunitní týmy postupně
posouvat směrem k CDZ. Čeká nás práce na
lepším propojení psychoterapeutických slu-
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DÍKY BENEFICI ČT
MÁME 1 332 594 KČ
PODĚKOVÁNÍ ČT ZA ZÁZRAKY PŘÍRODY
Fokus Praha byl partnerem benefičního dílu
pořadu České televize Zázraky přírody, jehož
premiéru televize odvysílala na programu ČT 1
v sobotu 24. 4. 2021 od 20.10 hodin. „Duševní
zdraví je téma, které bylo donedávna ve společnosti velkým tabu. Současná pandemická krize
ale jasně a bez obalu ukázala, že duševní zdraví je
křehké a problémy s duševním zdravím se mohou
týkat každého z nás. Jsme vděční, že Česká televize poskytla prostor benefičního dílu Zázraky
přírody právě tématu duševního zdraví. Děkujeme všem divákům, kteří přispěli prostřednictvím
DMS,“ říká Petr Hudlička, ředitel Fokusu Praha.
Benefičním dílem pořadu Zázraky přírody věnovaným tématu duševního zdraví prováděli
moderátoři Maroš Kramár a Vladimír Kořen
a dále v něm vystupovali Anna Slováčková, David Novotný, Miroslav Hanuš a Lukáš Langmajer.

Tyto charitativní DMS je možné zasílat Fokusu
Praha stále na tel. číslo 87777 ve tvaru DMS
FOKUS 30, DMS FOKUS 60 nebo DMS FOKUS 90 podle výše příspěvku (30, 60 nebo
90 Kč). Lze také nastavit pravidelné přispívání
zasláním SMS ve tvaru DMS TRV FOKUS 30,
DMS TRV FOKUS 60 nebo DMS TRV FOKUS
90. Každý měsíc pak bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč, přičemž tento
paušální příspěvek je samozřejmě možné kdykoliv zrušit. Veškeré informace k této formě
dárcovství jsou k dispozici na webu Fokusu
Praha nebo na portálu darcovskasms.cz.
ZELENÁ STUHA
V benefičním dílu se také objevila zelená stuha,
kterou si moderátoři Maroš Kramár a Vladimír
Kořen připnuli na klopy. Zelená stuha symbolizuje v českém i mezinárodním kontextu
otevřenost k tématu duševního zdraví. Provází
kampaně ke Světovému dni duševního zdraví nebo v Irsku kampaň See change. V Česku
byla poprvé podrobněji představena veřejnosti
v roce 2020, kdy více než 40 neziskových organizací slavilo 30 let od vzniku prvních komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.
FOKUSEKLE V ČT
Jako poděkování za účast v benefičním dílu
jsme věnovali hostům ponožky Fokusekle Freedom First. Naše ponožky tak zažily své první
minuty slávy. A ponožky s jasným názorem
a charitativním dopadem je možné si stále zakoupit v e-shopu Fokusu Praha fokushop.cz.

DÁRCOVSKÉ SMS
Během vysílání mohli diváci podpořit služby
Fokusu Praha prostřednictvím dárcovské SMS.
Celkem bylo v souvislosti s vysíláním odesláno
21 576 DMS v celkové výši 1 332 594 Kč.
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Podobně jako ty ponožky mám zcela
jasno: Když už dopadnout, tak jedině
charitativně!

CESTA K ZÁZRAKŮM
Naše účast v Zázracích přírody se vydařila.
Ukázalo se, že téma duševního zdraví nestojí
v koutě, že ho lidé berou a potřebují otvírat,
a to je skvělá zpráva. A kdyby se nepodařilo
nic jiného, tak je to na bouchnutí šampaňského,
protože to je naděje pro nás všechny!
Napadlo nás, že by vás mohlo zajímat, co tomu
předcházelo. Pár dohadů či otázek k nám doputovalo, ale pohledy se různily, tak jsme se
rozhodli vám o cestě do televize a Zázraků
přírody napsat pár řádků.

týká každé oblasti lidského konání, a osobností,
jejichž posláním je bavit a rozesmávat, nepochybně také, a možná víc, než by se mohlo zdát.
A tak jsme se uklidnili a netrpělivě vyhlíželi mail
od manažera charitativních aktivit ČT.
Až 29. ledna přišel: Dobrý den, Kateřino. S radostí Vám dávám vědět výsledek výběrového
řízení na speciál Zázraků přírody, který včera
schválil náš generální ředitel. Z 63 přihlášených
zájemců jsme vybrali Fokus Praha.
PŘÍPRAVY NATÁČENÍ

V první řadě si pozornost i podporu Fokus
a téma duševního zdraví zaslouží. To je bez diskuze a to byla naše základní premisa. O tu jsme
se opřeli a s pokorou, ale také hrdostí vstoupili
19. ledna do výběrového řízení na charitativního partnera tohoto pořadu. Ovšem stejně jako
dalších šedesát dva organizací!
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Naším prvním cílem bylo přesvědčit Českou
televizi, že právě oblast duševního zdraví je
palčivým tématem, před kterým je potřeba
nezavírat oči a víc o něm mluvit.
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Radost byla veliká, energie také, ale obavy,
abychom z pořadu vyšli se ctí, aby to celé splnilo smysl, a ne naopak, abychom nebyli zklamaní
my i vy všichni, nezmizely, spíš naopak.

V těch obavách jsem se tehdy také angažoval. Ale abyste nebyli příliš napjatí, všechno vám prozradím. Nakonec se
mi pořad líbil, i jsem se zasmál… Čtěte
tedy dále už bez obav a starostí o to,
jak to všechno dopadne.

„A je to smutné, že dnes v záplavě všemožných
informací, kterými obnažujeme svět tak lehce jako když loupeme pomeranč, náš vlastní
vnitřní svět zůstává skryt, oříšek ve skořápce,
kterou málokdo chce rozlousknout…“ Takhle
jsme například přesvědčovali televizi, proč to
máme být zrovna my, o kom by se mělo v sobotu večer na ČT1 mluvit. Proč je dobré byť po
kapkách, ale připomínat, že duše potřebuje
péči stejně jako všechno ostatní. A že v některých případech neplatí, že nikdy není pozdě;
zanedbané duševní onemocnění si umí vybrat
velkou daň.

A protože na tyhle myšlenky nejvíc platí pustit
se do práce, tak jsme to rozběhli. PR i FR oddělení šlapalo na plné obrátky, připravoval se
nový web, pletly se ponožky, spouštěli jsme
e-shop, tvořili DMSky a spolupracovali jsme
s dramaturgií ČT. A to byla tak trochu i moje
parketa – nyní jsem se do toho mohla vložit
i já, protože jako dramaturgyně jsem mnoho
let pracovala. Konaly se schůzky, obhlídky,
konzultace. Připravovala se reportáž, hledali
účinkující, ale také vhodné termíny.

A tak jsme se dostali do druhého kola a napětí, ale i vyhlídky rostly. Ovšem také přibývaly
otázky. Co když vyhrajeme? Jak spojíme naše
téma se zábavnou show, jejímž smyslem je diváky především bavit? Trochu předčasně, ale
nemohli jsme si pomoci, přemýšleli jsme o tom.
Jde to vůbec? Ale naštěstí jsme brzy našli odpověď. Ano! Protože téma duševního zdraví se

Dne 11. 3. přijel konečně štáb České televize,
který čítal kolem dvaceti lidí. Vedla ho dramaturgyně celého pořadu, byli tu produkční, maskér, kostymérka, týmy kameramanů, zvukařů,
osvětlovačů a v neposlední řadě moderátor
Vladimír Kořen. Vzájemný respekt k profesím
a zároveň společný tah na výsledek byl krásnou ukázkou multidisciplinární týmové práce!

ČT VE FOKUSU

Celé natáčení znesnadňovala covidová opatření. Samozřejmostí byly respirátory a otestovaný
tým. Před kamerami ale roušky v reportáži vidět nejsou. Na krátkou chvíli při spuštění kamer
si je aktéři, kteří s tím souhlasili, sundali. Pro
diváky tak vznikla reportáž nezatížená covidem
a hlavně reprízovatelná i v necovidové době.
NATÁČENÍ NA KAVČÍCH HORÁCH
Po prvním natáčení reportáže v Podskalí a na
centrále v Dolákovce jsme pocítili úlevu. Natáčení ve studiu na Kavčích horách bylo pro změnu dlouhé a bylo těžké si představit konečný
výsledek. A tak se objevila spousta otázek – co
v pořadu zůstane, a co by nemělo? Co zaznělo,
a co ne? Co řekl ten či onen lépe nebo hůř?
Jaký záběr tam dají a jestli vůbec? Na co se
zapomnělo a co bylo zbytečné? Naštěstí jsme
po natáčení strávili příjemné odpoledne ve
společnosti Mirka Hanuše, který svým nadhledem a životním espritem naše obavy obratně
rozpustil. A za to mu děkujeme a také za jeho
vklad do pořadu, který byl fantastický. A v neposlední řadě i za jeho podporu Fokuseklím!
ČEKÁNÍ NA ZÁZRAKY
No a pak v televizi pořad zpracovávali a my jsme
si zpátky hleděli svého PR a FR a pevně doufali,
že je našemu dílu věnována kvalitní péče ve
střižně i jinde, že bude vzorně zkompletován
a vybaven i připojen do vysílání, zkrátka, že se
o něj Česká televize dobře postará.

A to se i v našem případě naplnilo beze zbytku. Možná jste čekali víc, možná toho mohlo
být víc, i my jsme chtěli v pořadu říct všechno
důležité a potřebné, ale čas nám byl vyměřen
takto a rozhodně jsme si neudělali ostudu. Dokonce máme i jedno velké prvenství – vybralo
se historicky nejvíc peněz, co Zázraky přírody pamatují! A to o víkendu, který měl k naší
smůle i jiná prvenství. Byl prvním slunečným
a prvním s mírnějšími pandemickými opatřeními. Lidé vyrazili ven, na chaty a chalupy a domů
k televizi se jim moc nechtělo. A tak se jednalo o první sobotu, kdy celodenní sledovanost
klesla na nejnižší číslo od začátku tohoto roku.
A o čem to vypovídá? Že lidé na téma slyšeli, že
pro ně bylo důležité a silné. V poměru ke sledujícím divákům přispělo větší procento lidí než
při vyšší sledovanosti. K tomu není co dodat,
to je obrovský úspěch. Tak si jen pojďme říct,
že sebevědomí je na místě a jen tak dál! Lidé
nás potřebují.
A za sebe ještě doporučení. Nezkrácený rozhovor s Michalem Kašparem, v plné délce i kvalitě,
povídání lidské se vším, co k němu patří, najdete na našem YouTube profilu. A k tomu ještě
dva mimořádné bonusové rozhovory, co se do
pořadu nevešly, v premiéře, upřímné a krásné –
s Tomášem Vaňkem a Břéťou Košťálem!!
Kateřina Uhlířová,
vedoucí FR oddělení Fokusu Praha

A to je vhodná chvíle do její kuchyně ještě trochu nahlédnout. Konceptu, jehož jsme se v televizi stali součástí, se říká „adopce pořadu“.
Vznikl jako reakce na poměrně ustupující zájem
o klasické benefiční večery, kdy se na míru nadaci či jiné organizaci vyráběl pořad, jehož obsah
vycházel zejména z její činnosti a potřeb. Diváci
však tyto pořady začali vnímat trošku jako nátlakové, z obsahu byla cítit jeho účelovost, princip,
byť poměrně nákladný, také trochu zestárl, a tak
o ně ztratili zájem. Nová idea „adopce pořadu“
se opírá o již vybudovanou diváckou základnu
některých dlouhodobě běžících populárních pořadů, ke kterým se lidé pravidelně a rádi vracejí.
Je to prostor pro diváka známý a důvěryhodný,
kde má své oblíbené osobnosti, moderátory,
témata a cítí se tam jako doma. A tak je pro něj
snazší a přirozenější ztotožnit se i s benefičním
přesahem, být jeho součástí, zapojit se do něj.
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FOKUSEKLE FREEDOM FIRST
A CHARITATIVNÍ E-SHOP
V souvislosti s naší účastí v benefičním dílu
pořadu České televize Zázraky přírody jsme
spustili vlastní charitativní internetový obchod – Fokushop. Výtěžek z prodeje bude
podporovat rozvoj našich služeb pro lidi s duševním onemocněním.
Zatím náš obchod nabízí náš první speciálně navržený dárkový předmět – Fokusekle Freedom
First. Jedná se o ponožky z kvalitního materiálu
vyrobené v tuzemsku, které nabízíme ve dvou
variantách – s kotníkovým a vyšším lemem, a ve
třech různých velikostech. Proč jsme naše Fokusekle „obrandovali“ právě sloganem Freedom
First, se dozvíte přímo na fokushop.cz.
Výtěžek z prodeje Fokuseklí jde čistě na dobročinné účely. „A doufáme, že dobročinně budou
sloužit ponožky také všem, kteří si je objednají.
Každému dobře a spolehlivě zahřejí a ochrání
chodidla, jejich motto Freedom First podpoří
dobrý – svobodomyslný – pocit každého nositele
a OK v ‚havlovském srdíčku‘ zahřeje na duši,“ říká
vedoucí PR oddělení Fokusu Praha Eva Čižinská.
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Svobodomyslně jsem se cítil naposled
někdy před 15 lety. Až produkt vyzkouším, dám vědět, jak to funguje.

„Jsme velmi rádi, že jsme Fokusekle mohli
poprvé ukázat světu v České televizi v rámci
benefičního pořadu Zázraky přírody. Upřímně
děkujeme herci Miroslavu Hanušovi, který spojil
svou tvář nejen s tématem duševního zdraví, ale i s naším produktem,“ dodává Kateřina
Uhlířová, vedoucí FR oddělení Fokusu Praha.
V rámci Fokushopu chceme do budoucna nabízet i další předměty. Už teď přemýšlíme o nabídce knih z naší edice Marco Cavallo nebo
o předmětech souvisejících s primárním preventivním programem Blázníš? No a!
Existují ale i další možnosti, jak podpořit Fokus
Praha. Pokud máte zájem se zapojit, podívejte
se na našem webu do sekce Podpořte nás. Děkujeme za Vaši podporu a buďte OK!

DRUHÝ ŽIVOT
BŘÉTI KOŠŤÁLA
Životní příběh Břetislava Košťála, jednoho ze zakládajících členů Studia 27 a důležitého představitele „peer hnutí“ v České republice nás inspiruje k hledání počátku jeho boje za lidská
práva, reformu psychiatrie a osvětu ve sféře duševního zdraví. Letos byl nominován na Cenu
Olgy Havlové za svou práci pro druhé. Slavnostní vyhlášení cen se uskuteční 14. června 2021.

„V roce 1997 po delším půstu a cvičení jógy
a určitých dechových cvičeních jsem se dostal
do stavu blízkého klinické smrti. A to vlastním
přičiněním, vůlí a soustředěním jsem ovládal
svůj dech. A pak se mi rozjela psychóza a dostal
jsem se na neklidové oddělení v bohnické nemocnici,“ začíná své vyprávění Břéťa. V tomto
stavu na pokraji života se cítil, jak přiznává, asi
nejlépe: „Zažíval jsem naprosté přijetí, lásku,
vyrovnanost, harmonii, mír, klid, ticho a takové
vnitřní naplnění.“

tehdy spolu s Michalem Kašparem a Tomášem
Vaňkem prakticky ve dne v noci. A výsledek
docela ohromil kolegy ve Fokusu Praha.“

Přelomový zážitek prožil Břéťa zhroucený na
podlaze kostela sv. Jiljí v centru Prahy. Nakonec ho tento okamžik nezabil, ale vnitřně
probudil citlivějšího, než kdy předtím. Touha
po harmonii nebyla světem oplácena. Břéťa se
v důsledku svých vnitřních proměn dostal do
izolace a stal se bloudící bytostí, kterou zastavila až nedobrovolná hospitalizace na neklidu.

V jeho rámci Břetislav a jeho kolegové vytvořili
a uveřejnili na vlastním YouTube kanále více
než 180 původních videí. Studio 27 přineslo
Břéťovi štěstí i v osobním životě, a to docela
zásadně: „S Eliškou jsme se seznámili při přijímacím pohovoru. Rozumí práci s kamerou,
střihu a moderovala i několik besed. Postupně
jsme se sblížili a nakonec i vzali.“ Přestože se
Eliška Marie Košťálová připojila k projektu až
po jeho vzniku, je nedílnou a důležitou součástí Studia 27, bez jejíž energie a trpělivé
práce by projekt možná ani nepřežil.

Označení schizofrenik provázelo Břetislava od té doby životem. Zároveň ho hluboce
oslovila možnost pomáhat jiným a díky svým
prožitkům k tomu získal i zvláštní kompetence. Zprvu pomáhal lidem v Psychiatrické
nemocnici Bohnice při výkonu civilní služby
i po ní jako sanitář a pohybový terapeut. Cvičil s pacienty jógu a sportoval s nimi. Později
pracoval v terénním týmu Fokusu Praha jako
sociální pracovník a také vedl volnočasový
klub Mosty.
Příležitost využít své všestranné nadání na Břéťu však teprve čekala, v jeho 42 letech. Založení Studia 27 „Zaostřeno na duši“. „Měl jsem
štěstí, protože jsem v roce 2014 objevil grantovou výzvu, do které ve Fokusu už nikdo nechtěl
jít, protože bylo těsně před Vánoci. Psali jsme ji

Studio 27 je už šest let projektem, na který
může být Fokus hrdý.

Co Fokus? Celý svět! A i já jsem na
Studio 27 hrdý!

Prvního května 2017 se rozlehl vítězný pokřik
Břéti Košťála sálem vídeňského Radiopaláce
při vyhlašování ceny SozialMarie. Ze 190 projektů Střední Evropy zaměřených na sociální
inovace tak poprvé v historii zvítězil projekt
z České republiky. Velký okamžik pro Studio
27 spustil podle Břéťových slov „mediální
smršť“. „Trochu jsem se vyhříval na výsluní reflektorů a moc za to děkuji. Bral jsem
to i jako ocenění za to, že lidé s duševním
onemocněním jsou schopni něco dokázat
a dotáhnout na slušnou úroveň. A také jako
podporu reformnímu úsilí v oblasti duševního zdraví v naší zemi.“
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Během rozruchu po získání prestižní ceny měl
Břetislav příležitost promluvit o otázkách,
které se týkají duševního zdraví každého
člověka. Dostal prostor například v DVTV,
České televizi, Českém rozhlase a v dalších,
i zahraničních médiích. Prezentoval tam nejen
příběh svůj a Studia 27, ale i své humanistické
postoje s akcentem na lidská práva lidí s duševním onemocněním.
Před 24 lety na podlaze kostela na Starém Městě pražském ležel mladý muž na pokraji sil. Vesmír, který se mu otevíral a zval ho k přechodu
na onen svět, před ním svou bránu nakonec
zabouchl. Břéťa svou misi ještě nesplnil a není
dovršena ani teď. Stále má za co bojovat:

„Přál bych si, aby se v nemocnicích jednalo
s lidmi vlídně a s respektem, aby lidé měli přístup ke svým věcem a nezamykali jim pokoje,
aby bylo dost bytů pro lidi s duševními potížemi, kteří si nemohou dovolit klasické tržní
bydlení. Mám radost ze sílícího peerského hnutí
a pragmaticky si přeji, abychom jako peeři táhli
za jeden provaz. Za sebe a Studio 27 bych byl
rád, kdyby se nám dařilo ještě víc rozšířit náš
příběh a měnit tak postoje veřejnosti k lidem
s duševním onemocněním. Smysl svého života
ale spatřuji nejen v práci a návratu k běžnému
fungování. Jde mi především o hledání harmonie mezi lidmi a žití v souladu s přírodou
a vesmírem.“
Michal Kašpar a Tomáš Vaněk,
kolegové ze Studia 27

Máte podobné zážitky? Nenechávejte
si je pro sebe.
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O HR ZA COVIDU
S MÍŠOU BOLCKOVOU
Co přinesl covid do HR?
Museli jsme se nějak adaptovat na novou situaci
a hledat nové cesty. Rozhodně nebyl náborový
stop stav. Organizace žije stále. Lidé přicházejí, odcházejí, rozšiřují se týmy, protože takové
plány prostě jsou. V rámci protiepidemických
opatření jsme se rozhodli dělat pohovory on-line. Přináší to s sebou to úskalí, že nevidíme
úplně toho člověka, nejsme v přímém kontaktu
a interakci, a museli jsme si zvyknout na jiný
způsob vnímání uchazeče. On-line pohovory
bychom rádi do budoucna ale chtěli zachovat,
protože to přineslo zároveň urychlení náborů.
Bylo možné se účastnit náboru např. v Dolním
Povltaví a během pěti minut se přepnout a být
na pohovoru např. na CDZ 6. Reálně by nebylo
možné přejíždět mezi pobočkami, on-line přinesl vysokou míru flexibility. Chtěla bych, aby
i v době pocovidové zůstalo on-line připojení
plnohodnotnou možností. My z HR bychom se
měli účastnit všech pohovorů, pokud se nedomluvíme na jiném postupu s vedoucím, a je pro
nás náročné si koordinovat čas. Je tu i možnost
kombinované schůzky, kdy kandidát do týmu
skutečně přijde, ale HR pracovník se připojí formou on-line. Je to prostě cesta, jak zvládnout
pohovory efektivněji. Také je tu možnost udělat
první kolo výběrového řízení on-line a do týmu
na schůzku „naživo“ pozvat kandidáty teprve
v druhém kole. Je tak možné porovnat kandidáta v reálném i on-line kontaktu. Ze začátku
jsem si všímala, že jsme všichni byli z on-line
kontaktu více nervózní. Měli jsme tendenci pohovor trochu změkčovat. Dávat icebreakerové
otázky, které by rozbily atmosféru. Snažili jsem
se s kolegy naladit. A mám pocit, že za ten rok
jsme se sehráli a víme, kdo pokládá jaké otázky.
Už nedochází ke skákání do řeči, nebo naopak
k tichým pauzám, kdy nevíme, kdo promluví.
Kolik pohovorů jsi za dobu covidu uskutečnila?
Těch pohovorů bylo opravdu hodně. A byla
to trochu past pro vyhoření. Najednou bylo
velmi jednoduché domluvit si pět šest lidí na

jeden den. A my pohovory máme v průměru
na hodinu a je to opravdu náročné udělat
šest pohovorů za den a potom dohánět administrativní úkoly.
Nabírala jsem také lidi i do HR týmu. Přibyla
Lenka Máchová, která dostala úkol, který vyplývá ze strategického plánu, a to je revize
náplní práce.
To je nebezpečný precedens. Je-li její
náplní práce revidovat náplně práce, je
celkem jasné, že se to nevztahuje na její
vlastní náplň. Jinak by se mohla rozhodnout nerevidovat. HR se tak vyčleňuje
z organizace a působí jako jakási kontrolní a revizní složka, která ale sama
zůstává docela bez kontroly. Navíc co
je důležitějšího než pracovní náplně?

A hledala jsem ještě druhou kolegyni za odcházející Pavlínu Pýchovou, která se ve své kariéře
chtěla posunout dál a jít víc psychologickou
cestou. Za ní jsem teď vybrala posilu na nábory, abych měla více času na strategické věci
a posouvala HR oddělení dál a více se zaměřila
na procesní věci.
Změnil se za dobu covidu trh práce?
I naše výběrová řízení odráží tu změnu. Na
jednu vypsanou pozici řekněme sociálního pracovníka nám dříve odpovědělo 10 uchazečů,
dnes nám jich odpoví třeba 30, ale ta vhodnost
pro danou pozici zůstává stejná. Na trhu práce
se zvýšil počet lidí, kteří mají najednou pocit,
že chtějí pracovat v pomáhajících profesích,
přišli o nějakou práci a podobně. A možná mají
pocit, že sociální práci může dělat každý, kdo
má potřebu pomáhat. A v motivačních dopisech se tyto nálady společnosti odrážely. Ale
i podle zákona o sociální službách je sociální
práce prostě profese, a je potřeba mít určitou
kvalifikaci. Odbornost je důležitá.
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Jaké pohovory byly pro tebe v poslední době
nejtěžší?
Jak se říká, kovářova kobyla chodí bosa, proto
pro mě bylo nejtěžší vybrat si lidi k sobě do
týmu. Ve Fokusu je dlouhá léta personalistka
Květa Tučková, která dělá svou práci skvěle
a věnuje se hlavně problematice pracovněprávních vztahů. Vedle toho bychom ale ve
Fokusu potřebovali i člověka se zkušenostmi
třeba z businessového prostředí, který by do
neziskové organizace přinesl nové pohledy.
Od takového člověka očekáváme, že se bude
primárně věnovat náborům a podpoře. Bohužel při výběrových řízeních jsme naráželi
na to, že když už se nějaký vhodný uchazeč
objevil, nakonec se z výběrového řízení odhlásil, protože dal přednost jiné nabídce právě
třeba z businessu. Prostě někdy jsme nebyli
dost rychlí nebo naše nabídka dost konkurenceschopná.
A další výzvou bylo obsazení pozice asistentky
ředitelů, protože tam ten zájem byl enormní.
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Stáhli jsme inzerát po 14 dnech a bylo přihlášeno přes 250 lidí. Asistentský profil je velmi
široký a opravdu hodně lidí má kompetence
tuhle práci vykonávat.

Hlásil jsem se pod kompetentní falešnou identitou, ale stejně mě nevybrali.
Tak si to přeberte.

Náročná byla i pozice zástupce finanční ředitelky, protože zde bylo obtížné na trhu práce
hledat vzhledem k zaměření naší organizace,
pro práci s dotacemi, vyhodnocováním grantů. Hledali jsme zkušeného člověka, byla tam
vysoká míra nároků z naší strany.
Naše výběrová řízení odrážejí hodnoty Fokusu. Vedle předpokladů profesních je pro nás
důležité i hodnotové a osobnostní nastavení
každého uchazečů.

HLASY NA STAROMĚSTSKÉ
RADNICI BUDOU SLYŠET!
Mezinárodní hnutí Hearing Voices vytváří rozsáhlou podpůrnou síť pro lidi, kteří chtějí ke
svým neobvyklým zážitkům přistupovat s respektem a důstojností. Díky aktivitě mnoha dobrovolníků už vznikla síť skupin Slyšení hlasů i v České republice. Velkou oslavou jejich činnosti
bude 1. ročník konference Slyšení hlasů aneb Za svobodu myšlení, který se uskuteční v Praze
20. – 21. 10. 2021. Program konference, přehled přednášejících i přihlášku najdete na webu
konferenceslysenihlasu.cz.

„Taková konference v České republice ještě nikdy nebyla“, říká psycholog Adi Hasanbašić,
který se jako aktivní člen mezinárodní organizace Intervoice velmi zasloužil o rozvoj sítě Slyšení
hlasů u nás. „Konference, která se zaměřuje na
fenomén slyšení hlasů a neobvyklé zkušenosti
z perspektivy odborné i osobní, je v českém
kontextu něčím úplně novým. Fenomén slyšení
hlasů považujeme za hluboce osobní a smysluplnou zkušenost.“

To už tady dlouho nebylo, to s tou smysluplnou a hluboce osobní zkušeností!
No, možná by stálo za to říct, že jsme
jen lidi a nevidíme si navzájem do hlavy. Každý má své hranice a limity, za
které se mu už nechce chodit, i nemocný psychiatr, i zdravý nemocný, prostě
každý. Pokud si přesto dokážeme porozumět, je asi něco v pořádku.

„A snažíme se lidem, kteří hlasy slyší, pomáhat
zasadit tuto zkušenost do celku jejich životů,
učinit ji pro ně běžnou a srozumitelnou, aniž
bychom ji tím chtěli nějak relativizovat. Chceme, aby lidé, kteří hlasy slyší, získali možnost
mít tuto zkušenost pod kontrolou. Protože slyšení hlasů může být někdy velmi těžké a zahlcující. A může negativně ovlivňovat život toho
člověka. Ale přesto si myslíme, že něco důležitého vypovídá o jeho životě a že k němu patří,“
pokračuje Adi Hasanbašić, jeden z hlavních
organizátorů mezinárodní konference, která
proběhne v říjnu na Staroměstské radnici.
Pokud to epidemická situace dovolí, vystoupí
na konferenci se zásadním příspěvkem vedle
tří českých řečníků také tři zahraniční: Paul
Baker, Dirk Corstens a Rachel Waddinghamová.

„Budou nás nejen inspirovat svým příběhem
a expertízou, ale povedou také workshopy zaměřené na nejrůznější podoby tohoto fascinujícího fenoménu. Rachel Waddinghamová
má například připravený workshop na téma
slyšení hlasů u dětí,“ dává nám Adi nahlédnout
do zákulisí připravovaného programu. Další
workshop si připraví pracovníci Zahrady 2000,
jeho tématem bude, jak Otevřený dialog rozumí
neobvyklým zkušenostem.
Všichni přednášející už jsou také představeni na
webových stránkách konference. Svou zkušenost
se systémem psychiatrické péče v České republice, ale především také se zotavením nebo s neobvyklými zkušenostmi přinesou na konferenci
Jaroslav Kerouš, Jindřich Jašík a Světlana Soldánová. Poslední část konference se bude věnovat
minulosti, současnosti a budoucnosti Slyšení
hlasů u nás. „Budeme mluvit o tom, jak vznikala
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ta myšlenka tady v Čechách, jakým způsobem
se tu hnutí šíří, představíme spolek Slyšení hlasů
a jednotlivé skupiny působící po celé republice.
Budeme také mluvit o výhledu do budoucna,“
popisuje Adi závěr programu konference, která
by měla přinést unikátní pohled na zkušenosti,
které v ČR byly tradičně vyjímány z oblasti normality, aby mohly být chápány v jiných a často
mnohem méně lichotivých kontextech.
Konferenci bude předcházet neformální společenský večer, na němž proběhne křest českého překladu knihy Paula Bakera Hlasy zevnitř
a také promítání filmu Legal Alien autorů Ondřeje Pažouta a Adiho Hasanbašiće. Diváci se
budou moct doptat Ondřeje na jeho zkušenosti
se slyšením hlasů a oba autoři představí také svůj
pohled na to, jak film vznikal. Nad konferencí,
která má podpořit rostoucí dobrovolnické hnutí
Slyšení hlasů v České republice, převzala zášti-

tu radní Prahy Milena Johnová, spolupracující
organizací je také Fokus Praha. Osobní setkání
v samém centru hlavního města, na Staroměstské
radnici, může být zásadní událostí pro vnímání
hlasů a dalších neobvyklých fenoménů u nás.
Z medailonu peer konzultanta Fokusu Vysočina
Jaroslava Kerouše, který bude na konferenci Za
svobodu myšlení promlouvat, můžeme už dopředu vycítit její atmosféru: „Obrovský zlom nastal
v mém životě, když jsem si začal uvědomovat
sám sebe jako živou bytost. Protože vím, že nejsem žádný symptom, diagnóza, či onemocnění!
Neužívám medikaci již téměř 10 let a světe div
se… Jsem stále živ! Raduji se ze života, užívám
si každé minuty uvnitř i kolem sebe. Několik let
jsem nepoznal žádné velké výkyvy ani příznaky,
které mohou narušovat můj běžný život. Veškeré
hlasy i jiné vjemy využívám v osobním i pracovním životě a tyto vhledy jsou přínosné pro ty,
kteří v nich vidí přínos napříč společností.“

BLÁZNÍŠ? NO A!
PRIMÁRNÍ PREVENCE V ČECHÁCH
PRO STUDENTY I PEDAGOGY
V červnu 2020 vznikla oficiální skupinka Primární prevence pod Asociací komunitních služeb
v oblasti péče o duševní zdraví (AKS). „Prvním úkolem bylo mapování, co je to prevence a kdo
ji v České republice vlastně dělá a jak. Ukázalo se, že je v tom vcelku chaos. A to už v porozumění a naplnění samotného významu slova prevence, které se někde až příliš volně prolíná
s osvětou,“ říká Radka Votavová.

Skupina se začala scházet jednou měsíčně
v rámci koordinace Blázníš? No a! a každé
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třetí setkání je širší „pod křídly AKS“ s dalšími poskytovateli primární prevence. „Zde
pak řešíme širší podněty a nápady. Letos
například téma, jak poskytnout podporu pedagogům. Padl nápad na vybudování jakési
on-line sborovny, kam by se mohli učitelé
volně připojovat a sdílet vždy své zkušenosti na nějaké téma, které by mohlo být
uvozené podcastem. Diskusi by vždy někdo
moderoval. Napadlo nás oslovit pedagogy,
kteří mají zkušenost s duševním onemocněním buď přímo osobní, nebo v blízké rodině,“
doplňuje Radka Votavová.

Součástí kurzu je i inspirace, jak s tématem duševního zdraví pracovat v různých předmětech,
jak se starat o duševní zdraví, jak provozovat
psychohygienu.
Nedávno proběhly pilotní kurzy, částečně
i v on-line prostředí, kvůli epidemickým opatřením. Pro učitele to bylo i tak osvěžující, protože
se ocitli na druhé straně, mohli se neformálně potkat. A příznačné bylo konstatování, že
více než osnovy je letos důležité, aby děti byly
v pohodě.

BNA PRO PEDAGOGY
A když už jsme u pedagogů, v průběhu dubna
zasedala akreditační komise, která posuzovala
náš program Blázníš? No A! pro pedagogy.
Navrhli jsme ho jako šestnáctihodinový kurz,
který se skládá ze čtyř částí a může volitelně proběhnout ve dvou nebo čtyřech dnech.
Cílem tohoto kurzu je ukázat pedagogům, jakým způsobem pracovat se studenty, kteří
mají problémy s duševním zdravím. Důležitou
součástí kurzu je i to, že jeden z lektorů má
vlastní zkušenost s duševním onemocněním
a prostřednictvím svého příběhu a svých autentických zkušeností ze školního prostředí
může pomoct pedagogům nahlédnout na tuto
problematiku. Dalším zajímavým prvkem kurzu jsou situační videa, která otvírají diskusi,
jak reagovat a nahlížet na problémy v oblasti
duševního zdraví.
Pedagogové se tak učí problémy s duševním
zdravím rozpoznat, ale nediagnostikovat, neškatulkovat. Důležité je poskytnout studentům přiměřený prostor a podporu, aby student
mohl říct, co ho trápí, co se děje. V bezpečném
prostředí aktivně naslouchat a pak společně
hledat další lidi, které přizvat, jako je někdo
z rodiny nebo z řad odborníků.

Ilustrační fotografie jsou ze situačních videí,
která vznikla v roce 2020 za podpory magistrátu hl. m. Prahy. Jejich využití je v otvírání
diskusí při programu Blázníš? No A! jak při setkání ve třídách, tak v on-line režimu.

Animace: Dorota Březinovská
Scénář a střih: Hynek Trojánek
Hlas: Jan Tyl
Zvuk: Martin Hůla
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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

Čimice

Praha-Lysolaje

Dolní Chabry

Lysolaje

Praha
-Troja

Veleslavín

Střešovice

Bubeneč

Motol

Řepy

Praha 7

Smíchov

Praha 5

Praha 13

Vršovice

Praha 10

Praha
-Řeporyje

Hlubočepy

Braník

Holyně

Krč

Praha
-Slivenec
Slivenec
Zadní
Kopanina

Malá
Chuchle

Hodkovičky

Lochkov

Praha 16

Velká
Chuchle

Lahovice

Radotín

Modřany

Komořany

Praha
-Zbraslav
Lipence

Praha
-Kunratice
Libuš

Praha 12
Cholupice

Dolní
Měcholupy

Praha 15

Kunratice

Praha
-Libuš

Praha
-Běchovice

Praha 21

Praha-Petrovice

Újezd
u Průhonic

Praha
-Koloděje

Praha-Dubeč

Újezd nad Lesy

Koloděje

Hájek u Uhříněvsi
Uhříněves

Petrovice
Háje

Praha-Újezd
Šeberov

Klánovice

Praha
-Klánovice

Běchovice

Dubeč

Horní
Měcholupy

Praha 11

Kamýk

Dolní Počernice

Praha
-Dolní Měcholupy

Chodov

Lhotka

Praha
-Velká Chuchle

Praha-Lochkov

Praha
-Lipence

Praha 4

Záběhlice

Hostavice

Štěrboholy

Hostivař
Michle

Horní Počernice

Praha
-Štěrboholy

Strašnice

Podolí

Praha 20

Černý Most

Praha
-Dolní Počernice

Malešice

Jinonice

Řeporyje

FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 5

Kyje

Vinohrady

Nusle

Radlice

Stodůlky

Praha 14

Praha 3

Praha 2

Košíře

Praha
-Satalice

Hloubětín

Hrdlořezy

Žižkov

Nové
Město

Satalice

Vysočany

Praha 9

Josefov

Vyšehrad

FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 13 a 17

Praha 19

Karlín

Staré
Město

Vinoř

Kbely

Letňany

Libeň

Praha 1

Malá
Strana

Praha 17

Zličín

Třebonice

Praha 18

Střížkov

Praha 8

Holešovice
Hradčany

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

FOKUS PRAHA
+ PN BOHNICE
CDZ pro Prahu 8

Třeboradice

Křeslice

Praha 22

Královice

Praha
-Křeslice Pitkovice
Praha
-Benice

Praha
-Šeberov

Praha
-Královice

Kolovraty

Praha
Benice
-Kolovraty

Písnice

Praha
-Nedvězí
Nedvězí

Lipany

Točná

Zbraslav

FOKUS PRAHA
CDZ Podskalí

FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 11 a 4

CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ A KOMUNITNÍ TÝMY V PRAZE
spádová oblast

zařízení

kontakt

Praha 1
Praha 2
Praha 10

Centrum duševního zdraví Podskalí – FOKUS PRAHA

774 804 923

Praha 3

Komunitní tým pro Prahu 3 – FOKUS PRAHA

773 767 222

Praha 4

Terénní tým Bona o.p.s.

736 483 957

Praha 5

Komunitní tým pro Prahu 5 – FOKUS PRAHA

778 706 337

Praha 7

Komunitní tým pro Prahu 7 – FOKUS PRAHA

778 764 738

Praha 6

Centrum duševního zdraví pro Prahu 6 – FOKUS PRAHA + ÚVN Střešovice

770 152 223

Praha 8

Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 – FOKUS PRAHA + PN Bohnice

734 785 000

Praha 9
Praha 18

Centrum duševního zdraví pro Prahu 9 – FOKUS PRAHA + PN Bohnice

734 785 106

Praha 10
Praha 11
Praha 15

Klinika ESET / ESET Help

224 316 135 (soc. prac.)
773 261 010 (psych. sestra)

Praha 11
Praha 4

Komunitní tým pro Prahu 11 a 4 – FOKUS PRAHA

775 868 510

Praha 12
Praha 16

Terénní tým Bona o.p.s.

737 108 583

Praha 13
Praha 17

Komunitní tým pro Prahu 13 a 17 – FOKUS PRAHA

233 354 547
773 073 935

Praha 14
Praha 19
Praha 20

Terénní tým Bona o.p.s.

734 280 057

Praha 15
Praha 21
Praha 22

Komunitní Tým ESET

224 316 135
603 152 240

FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 3

NEUMŘÍT
NA OSAMĚLOST.
SOCIÁLNÍ ODBOJ
ZA ČASŮ COVIDU
(Pozn.: Článek vyšel 8. 4. 2021 na webu Deník Referendum)
Byl 13. březen 2020 a před dveřmi centra denních aktivit Domu u Libuše se hromadili lidé, které
jsme už dovnitř nemohli pouštět. Rozdávali jsme jim roušky, ptali se, zda něco nepotřebují,
uklidňovali, že je to všechno dočasné. Mezi nimi byl i klient, který v lehké mánii na otázku, jak
to zvládá, odpovídal: „Ale jó, dobrý! Já si prostě říkám, že příští rok touhle dobou se tomu
společně zasmějeme.“ No, nesmějeme se. I když je čemu.

Jako první jsme použili termín „obchod
s chudobou“. Podpořte nás, abychom mohli
dál otevírat témata, která v hlavních zprávách chybí.
O měsíc později se k nám připojil Ondra –
jako mluvící hlava na on-line poradách, nasazený vetřelec v našem týmu, neználek, který
prošel výběrovým řízením na pozici takřka
animátorskou, zatímco my pod tíhou situace
přešli do režimu krizového centra.
Jako by se nachytal na lákavou předvolební
kampaň strany, která se ani nedostala do parlamentu. Měl učit jazyky, vést hudební kroužek, pořádat besedy, výlety a samozřejmě
i vypomáhat s byrokracií života… Nebo zkrátka „jenom být“ s lidmi, kteří sem docházeli
někdy i desítky let jako do svého oblíbeného
zázemí. Bylo to poslední místo široko daleko
v okolí pražské náplavky, kde jste nepotkali
hipstera.
A najednou měl být klub dlouhé týdny zavřený, jsa vyhodnocen vládnoucí garniturou
– v době otevřených supermarketů a továren
– jako „zbytná volnočasová aktivita“.
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ZASTAVIT PANDEMII NESTAČÍ
Ze zmatků a absurdních situací plynoucích
z vládních nařízení nebyl moudrý nikdo. Rameny krčila i jindy prorocká kněžna Libuše,
patronka našeho klubu. Sociální služby – ať
už zaměřené na lidi bez domova, seniory,
nebo na duševní zdraví – zavíraly a otevíraly spíš podle toho, jak odbojově se cítily.
Proto se nám mezi dveřmi začaly objevovat
vitální babičky s prosíkem, ať je k nám pustíme na internet, že si klidně nějakou duševní
nemoc vymyslí, ale že jim zavřely knihovny.
Naše prádelna se plnila vytříděným oblečením kolegů a lidé bez domova, co přišli
o významnou část svých služeb, ji zase rychle vyprazdňovali. Pro potravinovou pomoc
si začali chodit nejen lidé trpící nedostatkem, ale i ti, co se ze strachu – z nemoci, ale
i z nejasnosti aktuálních pravidel nakupování – neodvážili do obchodu. Stala se z nás
All-you-can-eat služba, jen tu naši původní
náplň práce jsme odsunuli na vedlejší kolej.
Vládní úkol zněl jasně: zastavit pandemii! Plošná opatření však často, a někdy i s tragickými
důsledky, ignorovala konkrétní osudy. Nejprůkazněji se to ukázalo na imperativu „zůstaň-

te doma“. Kam asi zalezou všichni ti lidé bez
domova, když nesmějí v noci vycházet? Nebo
najednou není problém pro ně najít přístřeší,
jakmile jsou vnímáni jako potenciální zdroj nákazy, a nikoliv jen jako lidé v nouzi? Mimochodem ty roušky, které jsme rozdávali klientům,
šila částečně naše ředitelka Magdalena Opletalová během on-line porad a část nám vozili
z iniciativy Místní místním, kde je šili právě lidé
bez domova. Stát nám ochranné prostředky
dodal až mnohem později, téměř v době prvního rozvolňování.
Jiný příklad: s ohledem na nemožnost osobního
kontaktu se konečně začala posouvat digitalizace státní správy, sdružovali se psychoterapeuti nabízející on-line pomoc a i my jsme v září
v očekávání druhé vlny absolvovali rychlokurz
telefonické krizové intervence. Srdce by plesala. Jenže mít mobil nebo počítač s internetem
není zdaleka samozřejmost. Ať už z důvodu
chudoby, nebo technické negramotnosti, vzhledem ke stáří či nemoci. A když nemáte ani blízkou osobu, která by vám pomohla, a najednou
má být zavřen klub, který vám tuto službu poskytoval, sociální nůžky se ještě více rozevírají.
Ti, kteří se ve virtuální realitě už orientovali,
se teď utvrzují v tom, že prakticky všechno lze
vyřešit po internetu. A ti, co do toho síťového
světa nikdy nepatřili, jen s hrůzou sledují, jak
se jim před ním – a tím i před zbytkem populace – definitivně zavírají dveře.

kutuje o ekonomických újmách způsobených
protipandemickými opatřeními, bude souběžně
nutné zvažovat i jejich dopady na duševní zdraví.
Jakou osamělostí trpí někteří lidé, je zarážející i bez ohledu na covid. Když jsme ve chvíli
rozvolnění stačili uspořádat besedu na téma
navazování vztahů, překvapilo nás, kolik
účastníků nemělo v životě žádný hlubší vztah,
ba představa takových vztahů je tím spíše traumatizovala (asi jako když padne slovo „rodina“
před někým, kdo právě přišel o své rodiče).
Smutné bylo to pozorovat také během Vánoc,
kdy nebylo možné se zúčastnit různých charitních večeří, koncertů a podobně. Mnohdy nezbývalo než zůstat v lepším případě sám a s televizí,
v horším na ubytovně, kde se vám záhadně ztrácejí věci. Nevíš o tom něco, Ježíšku?
JAKO TEN GIF S JOHNEM TRAVOLTOU
V případě psychického onemocnění je člověk buď
zcela zneschopněn a závislý na sociální pomoci, nebo se nějak protlouká prekérními pracemi
a bydlením. V ideálním případě má slušné zázemí,
které ho podrží, například je-li synem premiéra.

Co by za mou prekérní práci syn premiéra dal? Také by se určitě rád k něčemu vyjádřil.

PROHLUBOVANÁ OSAMĚLOST
„Já neumřu na covid, ale na osamělost!“ napsala nám jedna klientka, když jsme jí nemohli
nabídnout naše obvyklé aktivity. Léčebny, sanatoria, domovy důchodců nebo denní stacionáře – ty všechny přišly o podstatnou část služeb, jejichž prostřednictvím nabízely klientům
smysluplné trávení času. My tomu v zápisech
odborně říkáme „zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím“.
Na volnočasových kroužcích, arteterapiích nebo
vycházkách často spolupracují externisté. Ať už
dobrovolníci předčítající dědečkům a babičkám
v domovech důchodců, nebo vyškolení arte/
ergo/muzikoterapeuti, všichni museli své služby
přerušit ve jménu ochrany zdraví. Nezlehčujeme
hrozbu nákazy, jen si v kontextu své sociální
služby všímáme, že zdraví je komplexnější jev
než pohyby kapének. A tak jako se hojně dis-

Do tohoto stavu se však nikdo nedostal vlastní
vinou, vždy jsou ve hře jisté genetické či sociální předpoklady. Pandemická situace se stala
dalším významným spouštěčem psychických
problémů, které politici přehlížejí, místo aby
je citlivě předjímali.
Představte si, že už tak stojíte na okraji společnosti, nemůžete chodit do práce, cítíte finanční
nejistotu, k tomu se přidá úzkost z nákazy –
a nemáte se na koho obrátit. Duševní nemoc
eskaluje, z logiky systému a nedostatku jiných
možností jste hospitalizováni a… několik dní
drženi v karanténě na samotce. To vám tu osamělost vyžene z hlavy, holomci.
Mezi psychiatrickými pacienty existuje takové pořekadlo: Vězení je za trest a houkárna není za odměnu. Přitom kdyby se nekladlo takové břemeno
na zdravotnictví, naše služby by mu uměly formou
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preventivní psychosociální podpory ulehčit práci.
A pro pacienty, kteří se vůbec pacienty nemuseli
stát, by to celé jistě mělo důstojnější podobu.
Reforma péče o duševní zdraví, která právě
k decentralizaci a polidštění systému měla vést,
kvůli epidemiologickým opatřením prakticky zamrzla. Stěny psychiatrických komplexů
se pod zaklínadlem karantény znovu neprodyšně uzavřely. Máte v areálu syna, manžela,
přítelkyni? Smůla. K hospitalizovaným se dostanete jen s průkazkou sociálního pracovníka,
a to ještě na omezený čas náhodně určovaný
sestřičkami, které mají ze všech obden se měnících zákazů samy hlavu v pejru.
Některé pobytové služby se ale uzavřely i nám.
Zatímco tamní personál už naočkován dávno
byl, čímž si nejspíš ministerstvo odškrtlo kolonku „sociální pracovníci v přímé péči“, ambulantní služby se nadále bezradně rozhlížely
jako John Travolta na gifu z Pulp Fiction.
A my coby centrum denních aktivit jako bychom
vlastně sociální službou ani nikdy pořádně nebyli.
Když všem sociálním pracovníkům poslalo MPSV
mimořádné odměny, nám je musel vyplácet zaměstnavatel ze svého, protože jako volnočasové
centrum máme přeci správně mít zavřeno. Nejdřív jsme se spravedlivě vztekali, že náš přechod
do krizového režimu nikdo neocenil, ale s odstupem času vnímáme čím dál tím víc jinou křivdu.
Tunelové vidění při řešení pandemické otázky
amputovalo ze sociálních služeb zábavu.
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Tohle už není článek, to je poezie.
Každý si pod tím něco představí.

POTŘEBA UMĚNÍ UPROSTŘED KATASTROFY
Snad je to i tím, že se věnujeme ve svých druhých životech umělecké tvorbě, dokonce i náš
šéf miluje současnou poezii, aniž ji sám píše.
V každém případě si o to víc uvědomujeme
význam onoho francouzského „savoir vivre“
čili umění žít. Umění totiž není pouze artiklem
profesionálních institucí, není to pouze náplň
výtvarky, hudebky a literatury, jak jsme se s ní
všichni míjeli či vzácně potkávali ve školních
lavicích. A v kontextu sociální práce se neomezuje čistě na různé podoby tzv. arteterapie,
která už v kořeni slova spojuje umění s léčbou.
Pandemie nás naučila, že nelze vkládat všechny
naděje do zdravotnictví a do našich politických představitelů, ale že jsme smrtelní, křehcí
a zranitelní a že si ve chvíli katastrofy musíme
pomoct sami, zezdola. A právě tehdy je umění
potřeba ze všeho nejvíc – ve smyslu citlivých
strategií, improvizace, naslouchání, humoru či
prosté vzájemnosti bez produktivity. A co se
může zdát z pohledu epidemiologie tím nejzbytečnějším, představuje nakonec to základní,
co nám sice možná nezachrání život, zato ale
nám umožní stárnout s radostí.
Helena Hrstková, Ondřej Macl

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ ZA PANDEMIE
ROZHOVOR S JIŘÍM NOVÁKEM, ŘEDITELEM CENTRA SOCIÁLNÍCH FIREM FOKUSU PRAHA
(Pozn.: rozhovor proběhl v březnu 2021 pro portál České sociální podnikání)

Jak zvládáte situaci kolem Covid-19 Vy a Váš
sociální podnik?
Loni jsem mluvil o krizi v tom smyslu, že se
jedná o jednu z epizod, kterými prochází sociální podnikatelé neustále a které umí řešit.
Domníval jsem se, že nakonec vše zvládneme
a po čase se vrátíme k normálu. Jenže ono se to
vleče už rok… a já jsem unavený a těžko se mi
na to odpovídá. Mám kolem sebe skvělé kolegy,
kteří dělají pro zvládnutí krize maximum, ale
mám pocit, že nás stát nechává na holičkách.
Tím, že nemá jasnou koncepci boje s epidemií,
o záměrech informuje zmatečně, často rozporuplně a na poslední chvíli, nemůžeme se na
nic připravit dopředu a vše děláme jen ad hoc.
A to nestačí. Jsme zvyklí plánovat, vyhodnocovat kroky, upravovat záměry atd. atd. atd., ale
ve chvíli, kdy nevíte, co vás bude čekat příští
týden, se opravdu velmi špatně pracuje. Naše
obrovské štěstí je, že za námi stojí mateřská
organizace Fokus Praha, která nám pomáhá.
Jinak bychom dnes už asi ukončovali činnost
a propouštěli všechny naše zaměstnance, včetně znevýhodněných.
Takže zatím jedeme dál, nad vodou nás drží
mateřská nestátní nezisková organizace, ale
osobně se ptám – jak dlouho ještě?
Jak situace ovlivnila Vaše zaměstnance? Museli
jste propouštět? Potýkají se např. někteří kvůli
omezení provozu s finančními problémy? Jak
vše zvládají psychicky?
Děláme vše pro to, abychom nemuseli propouštět, a zatím jsme to nemuseli dělat. V současnosti máme pro veřejnost uzavřenou prádelnu
a dotýká se nás naprosto zásadní pokles odbytu a zakázek. Navzdory poklesu obratu, zaměstnancům vyplácíme mzdy, platíme všechny
náklady.
Finanční zátěž se tedy přesouvá na naši stranu.
Mj. i nekoncepční růst minimální a zaručené
mzdy ze strany MPSV toto zatížení navyšuje.

Klíčovou skupinou našich zaměstnanců jsou
lidé se zkušeností s duševním onemocněním,
proto je nasnadě, že jsou velmi citliví na podněty, které s sebou dnešní doba přináší. Je
pro ně velmi nepříjemná nejistota ohledně budoucnosti v organizaci, mediální masáž, která
se na ně valí více než rok ze všech sdělovacích
prostředků a neustále se posunující horizont
vyřešení covidové situace. Zaznamenáváme
růst úzkostí a panických poruch.
Zaznamenali jste finanční ztráty? Jak významné?
Máme 3 firmy, z nichž se 2 potýkají s razantním
poklesem výnosů. Vzhledem k tomu, že jsou
všechny 3 společně součástí Centra sociálních
firem, zasahuje pokles dvou chod celého centra
a následně ovlivňuje činnost všech firem.
Krizi bych rozdělil na rok 2020, kdy jsme doufali
v její postupné zvládnutí a v to, že nás stát bude
chtít podpořit. Toto se bohužel nestalo. Loni jsme
skončili ve ztrátě. Původní rozpočet pro rok 2020
byl kladný. O rok dříve jsme výrazně investovali
do pracovních strojů, navýšili jsme kapacity firem
a počítali jsme pro rok 2020 s růstem obratu. Toto
se nekonalo a my skončili v červených číslech.
Druhá část krize probíhá letos. Stát bohužel ani
po roce krize nepředstavil ucelenou koncepci
boje s pandemií. Za situace, kdy nevíme, co nás
čeká, jaká opatření hrozí, a to ani v horizontu 14
dní, se velmi špatně plánuje. V podstatě reagujeme jen na vládní opatření. Čekáme, zda a kdy
skončí, bude přerušen, či omezen lockdown.
Nejsou validní a spolehlivé informace. Myslím
si, že s přežitím si budeme muset poradit sami
a na žádnou pomoc od státu už nespoléhat.
Museli jste v provozech přijmout nějaká opatření? Jaká (např. rozdělení směn, ochranné
pomůcky a dezinfekce, …)? Řešili jste testování na pracovištích?
Ano, ano, ano a ano. A všechno to samozřejmě
není levné, jednoduché a nebylo to snadné
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zajistit a také jsme se na to nemohli včas připravit. Mj. máme šicí dílnu, šili jsme kvalitní
roušky. Dopředu jsme nakoupili materiál, našili
roušky. V současnosti jich máme tisíce neupotřebitelných na skladě, vláda dala ze dne na
den přednost respirátorům a použití roušek
ve své podstatě zakázala. Další náklady navíc
nejen materiálové, ale i lidské. Loni jsme v době
největší krize našili a charitativně rozdali desítky tisíc roušek. Naši pracovníci byli na svou
práci hrdí. I přes krizi jim přinášela obrovský
pocit osobní potřebnosti a důležitosti. Letos
se to bohužel změnilo.
Čerpali jste finanční podporu od státu? Pokud
ano, jakou? Museli jste se potýkat s nějakými
překážkami, nebo šlo vše bez problémů? Pokud jste nečerpali, proč?
Vzhledem k tomu, že jsme zaměstnavatelé nad
50 % OZP a čerpáme příspěvky z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových nákladů,
jsme dle podmínek zákona o zaměstnanosti
přímo vyloučeni z jakékoliv podpory. Pokud
bychom čerpali, přišli bychom o tuto pro nás
významnou podporu. Takže jsme nečerpali,
neboť nemůžeme, či spíše nesmíme.

Co mi dává? Větší důvěru v občanskou společnost. Vidím, jak se v současnosti vytváří různé
formální a neformální skupiny, jejichž snahou
je si vzájemně pomáhat a spolupracovat. Tam
vidím cestu z krize.
Nedávno jsem se účastnil videomeetingu s panem radním Ing. Pavlem Šotolou, radním Pardubického kraje. Toto setkání mi přineslo naději, že když se chce pomoci sociálním podnikům,
tak to jde. Osobně bych si tedy přál větší podíl
osvícené státní správy.
Jaké jsou novinky ve Vašem regionu? Jak se
s pandemií vyrovnávají ostatní sociální podnikatelé?
V současnosti zakládáme v rámci AKS (Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní
zdraví) platformu soc. podnikatelů zaměstnávajících osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Vidíme, že je veliký zájem o výměnu zkušeností a vzájemnou podporu.
Hledáme podporu v zahraničí a zdá se, že i to
je varianta, jak napomoci udržitelnosti sociálních firem v ČR.

Aktuálně nemáme vzhledem k povinnému testování pracovníků antigenními testy na pracovišti ani možnost získat státní příspěvek na
pořízení testovacích sad, podobně jako mohou
čerpat běžné firmy.

Stejně jako u AKS vnímám poptávku po společném sdílení problémů i u jiných organizací
a firem. Více než kdy jindy stoupá důležitost
Tessea, národní sítě sociálních firem, která hájí
jejich zájmy.

Co Vám pandemie dala a vzala?

Zdejší doba nepřeje podnikání a tím méně sociálnímu. Sociální podniky odvádí daně v ČR,
podnikají eticky, zaměstnávají osoby se znevýhodněním, snižují jejich závislost na státní
podpoře, umožňují jim vést normální život, využívají a podporují místní zdroje a nepoškozují
planetu. Proto si myslím, že by si určitě adekvátní podporu zasloužily.

Co mi vzala? Musím říci, že na otázku odpovídám v době tvrdého lockdownu, v době, kdy
jsme nuceni zásadně omezit provoz prádelny,
klesá nám odbyt v šicí dílně, zastavili jsme plánované otevření nové prádelny, stoupají nám
náklady a nevíme, kdy to vše skončí. Proto odpovídám – pandemie mi aktuálně vzala důvěru
ve stát, jakožto osvíceného správce hodnot,
které naše společnost vytváří.

Doporučuju přečíst si předchozí článek. Tam jsou taky náznaky nespokojenosti s politickou situací, nakolik jsem
pochopil, ale chybí tam i ten optimismus, že by se státu dalo kdy věřit.
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NEJVĚTŠÍM BENEFITEM CDZ JE VZÁJEMNÉ
OBOHACENÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH PROFESÍ
ROZHOVOR S ALŽBĚTOU ŠŮSTKOVOU, ŘEDITELKOU CENTRA BOHNICE

Ve vedení Centra Bohnice Fokusu Praha působíte od poloviny loňského roku. Co Vás
do Fokusu přivedlo a jak velká změna to ve
Vašem životě byla?
Asi vzájemná přitažlivost (smích). Ne, ve skutečnosti už byl čas vrátit se ke smysluplné práci
zpátky do sociálních služeb a Fokus jsem sledovala dlouhodobě jako jednu z velkých a kvalitu garantujících organizací. S velkou radostí
jsem zpátky někde, kde se problémy opravdu
řeší a kde rozhodují schopnosti a ochota vložit
do práce kus sebe – a tím myslím nejen srdce,
ale i mozek. Jak v přímé práci, tak v managementu potkávám fantastické lidi, nastavené na
týmovou práci a se skutečnou erudicí. No, budu
se muset nějak vyrovnat s faktem, že úřednice
ze mě nebude.

Do Fokusu jste nastoupila v době probíhající
pandemie, která na přelomu loňského a letošního roku ještě zesílila. Nakolik se Vám
během této nelehké doby daří naplňovat stanovené cíle?
Já jsem hlavně nastoupila až v druhé polovině
roku, takže jsem osobně měla na naplňování
cílů stanovených projekty jen malý podíl. Naštěstí jsou týmy všech zařízení sehrané a na
výsledcích to bylo na konci dotačního období
znát – v žádném z CDZ nebyl přerušen provoz, podařilo se zajistit adekvátní služby všem
potřebným klientům, kteří se na nás obrátili,
takže o něco málo nižší počty poskytnutých
intervencí přičítám spíše nižší poptávce v době
pandemie.

ALŽBĚTA ŠŮSTKOVÁ
ředitelka Centra Bohnice Fokusu Praha
Vystudovala obor Sociální politika – sociální
práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Od roku 2003 se zabývala problematikou sociálně ohrožené mládeže, nejprve v dobrovolnické organizaci LATA, později ve streetworku. V letech 2007–2009 působila v NZDM
Kotelna Zruč nad Sázavou, který později vedla.
Několik let se zabývala lektorskou činností pro
dospělé; kurzy byly zaměřené na podporu dlouhodobě nezaměstnaných při návratu zpět na
pracovní trh a na komunikaci s lidmi s handicapy. Krátce řídila službu osobní asistence. V letech 2015–2020 byla metodičkou a koncepční
pracovnicí Oddělení koncepce sociální práce
a vzdělávání na MPSV, kde jí byla svěřena agenda dotačního titulu pro výkon sociální práce na
obecních a krajských úřadech a později agenda
sociální kurately. V současnosti je ředitelkou
Centra Bohnice ve Fokusu Praha.
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Co se týče mých osobních cílů, těším se, až
budu moct poznat spoustu lidí naživo a neformálně. Třeba zajít s nimi na pivo nebo na kafe.

votnického zařízení a z druhé strany progresí
neziskovky, která proslula jako jeden z hybatelů
reformy psychiatrické péče.

Pod Vámi řízený úsek spadají dvě samostatná
centra duševního zdraví – pro Prahu 8 a Prahu 9. Centra fungují na bázi úzké spolupráce
mezi sociálními pracovníky a zdravotníky, přičemž partnerem Fokusu je v těchto zařízeních
Psychiatrická nemocnice Bohnice. Přibližte
prosím čtenářům, jak tato kooperace v praxi
probíhá, v čem jsou její největší benefity, ale
i případná úskalí?

Fokus Praha i Psychiatrická nemocnice Bohnice
jsou svého druhu velké organizace. Je to, jako
když jsou dvě silné osobnosti single a v padesáti se vezmou – mají třeba jiný životní styl, jiné
představy o soužití, procházejí řadou zklamání
a situacemi plnými napětí, ale ve výsledku sdílejí společný zájem a stejný cíl.

Řízení center probíhá dvoukolejně, což klade na
všechny vysoké nároky v komunikačních dovednostech a empatii. Naštěstí v našem případě tohle
není žádný problém (smích). Ve skutečnosti řešíme spíše obtíže způsobené nejasnostmi v zákonných normách a jejich vzájemnou protichůdnost,
ukotvení CDZ v systému služeb, financování.
Největším benefitem je přitom vzájemné obohacení odborností mezi oběma týmy – sociálním za Fokus a zdravotním za Psychiatrickou
nemocnici Bohnice. Úskalí vycházejí ze stejného základu – každá odbornost čerpá z jiných
zdrojů financování a práce zdravotníků je tabulkově lépe finančně ohodnocena, což vytváří určitou nerovnost. Ono těch přínosů je celá řada,
a ano, jsou vyváženy i jistými rozdílnostmi, ale
výsledný komplex představuje vysoce funkční
těleso multidisciplinárního týmu oplývajícího
z jedné strany výhodou podpory silného zdra-

My jsme si to s přítelkyní nazvali
doubles. To je moderní. A to nám ani
padesát ještě nebylo. No hlavně, že
tu máme silné osobnosti a silné hráče
na poli duševního zdraví!

Pod bohnické centrum Fokusu patří i volnočasový Klub Mosty. Co je jeho hlavním posláním
a nakolik jeho činnost ovlivnila dlouhotrvající
protipandemická opatření?
Klub Mosty funguje – a to nejen obrazně,
ale v mnoha případech i doslova – jako
přemostění mezi Psychiatrickou nemocnicí
Bohnice a běžným životem. Pokud člověk
po propuštění z dlouhodobější hospitalizace na cestě do běžného života projde tímto
klubem, může získat více sebevědomí, pouvažovat nad novým směrem, kam se vydat
v průběhu zotavování, a důležité je, že na to

SPOLUPRÁCE S AVASTEM
Rozhodli jsme se využít nabídku Nadačního
fondu AVAST a zažádali jsme prostřednictvím
grantu SPOLU SE ZAMĚSTNANCI 2020 o finanční podporu v hodnotě 50 tisíc korun na úpravu
a vylepšení venkovních konzultačních prostor
pro naše klienty. Naším patronem z Nadace, který se na přípravě žádosti podílel, je Filip Chytrý.
V dubnu jsme usilovně pracovali na tom, abychom naši zahradu vylepšili, a tady je výsledek.
Za celý tým, klienty CDZ 8 a Fokus Praha bychom
rádi firmě AVAST vyjádřili veliké poděkování.
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všechno není sám. Průvodci mu jsou lidé se
zkušeností s duševním onemocněním, což je
k nezaplacení.
Protipandemická opatření… co na to říct? Zrovna v klubu Mosty byl ze všech mých týmů dopad opatření nejcitelnější a nejlépe demonstruje efekt nejistoty a vyčkávání, co přinese nový
den a nový výrok někoho z vlády. Přesto je
důležité říct, že kolegové v klubu se popasovali
se situací se ctí a přišli s jinými možnostmi, jak
se svým návštěvníkům přiblížit. Kontaktovali se
prostřednictvím telefonu, streamovali besedy
se zajímavými lidmi, dokud to šlo, setkávali se
venku…
Centra duševního zdraví i sociálně-rehabilitační služby, jako je např. již zmíněný Klub
Mosty, mají být pilířem reformy péče o duševní
zdraví. Jak byste zhodnotila její dosavadní
realizaci?
Nijak, necítím se být oprávněna hodnotit
průběh reformy. Jsem ráda, že je, že probíhá, i když se nemůžu zbavit dojmu, že se nám
trošku loudá.
Před nástupem do Fokusu jste působila pět let
na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jak se
podle Vašeho názoru promítne současná krize
do fungování sociálních služeb, jež dlouhodobě čelí podfinancování a nevalnému zájmu ze
strany politické reprezentace?

Nemyslím si, že by se sociální služby netěšily
zájmu politiků. Na to jde do služeb přeci jen
velký díl státního rozpočtu. Nezájem politiků
se spíš týká klientů sociálních služeb, a také
jejich pracovníků. Považuji to za nejhorší možnou kombinaci – vzniká mocenská přetahovaná o peníze a vliv, ale systémové řešení je
bohužel příliš pracné a není k němu dlouhodobě vůle. Pro politické vedení resortu v době
mého působení bylo a je, kromě paternalismu
a určitého populismu, charakteristické ochromení ve chvíli, kdy je potřeba udělat skutečně
nezbytné odborné kroky. Je jednodušší dojmout veřejnost konkrétním příběhem jedince,
jemuž se dostalo nadstandardní pomoci, než
zavedením adekvátní systémové změny pro
jakoukoli cílovou skupinu příjemců sociálních
služeb (natož pro ty obecně málo pozitivně
přijímané), přestože díky tomu v dlouhodobém horizontu lze zabránit až skandálním
propadům životní úrovně celých skupin znevýhodněných lidí. Počítá se jen konkrétní
vysoký náklad při provedení změny, ne její
dlouhodobá ziskovost pro celou společnost
v horizontu deseti, dvaceti let. K problematice
dlouhodobého financování sociálních služeb
se nebudu vyjadřovat. Spoléhám, že dojde
k odvážnější novelizaci zákona o sociálních
službách a že se oblast financování sociálních
služeb stabilizuje. Ale já už takhle doufám
roky. Moc se na to nespoléhejme. Ale jsem
nenapravitelná optimistka.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA
V sobotu 24. 4. 2021 proběhla Sbírka potravin. Pro klienty Fokusu Praha dopadla
skvěle. Celkem lidé darovali 1 729 kg potravin a drogerie.
Děkujeme Vám všem za Vaši velkorysost. Děkujeme i všem pracovníkům a dobrovolníkům z týmů Dům u Libuše, CDZ Podskalí, CDZ
6, CDZ pro Brandýsko a KOT Kladno, kteří
v sobotu komunikovali v prodejnách, sbírali
darované zboží, převáželi, vážili a třídili na
skladovacích místech.
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TO NEVYBĚHÁŠ –
KRIZE Z POHLEDU
PSYCHOLOGIE
Pět spolužáků psychologie na Univerzitě Karlově
se dozvědělo o skvělém programu Dobro-druzi
Nadace Via, který podporuje filantropickou činnost mladých lidí. Díky jejich podpoře vytvořili
projekt To nevyběháš, jehož cílem je destigmatizace a především finanční podpora lidí s duševním onemocněním. V sobotu 15. 5. 2021 zorganizovali benefiční přednáškový den na online
platformě, v jehož průběhu mohl každý přispívat
na Darujme.cz a podpořit organizaci Fokus Praha. Finální částku do 25 tisíc navíc Nadace Via
zdvojnásobí. Každá koruna se tedy počítá! Odkaz
na naši on-line sbírku: https://www.darujme.
cz/2404095 DĚKUJEME VŠEM!

FACELIFT WEBOVÝCH
STRÁNEK
KONCERT, CO POMÁHÁ
Ve čtvrtek 6. 5. 2021 proběhl koncert pro Fokus
v rámci malé benefice ve Věži na Letné. Mezi
koncerty jste mohli sledovat rozhovor s vedoucí
Centra duševního zdraví pro Prahu 9, Míšou Spálenkovou, na téma „Duševní zdraví a současné
pojetí“. Kdo nestihl, záznam stále k vidění na
Facebooku.
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V souvislosti s naší největší fundraisingovou akcí
tohoto roku, účastí v pořadu České televize Zázraky přírody, jsme byli nuceni v poměrně krátkém čase upravit strukturu a design webových
stránek tak, aby byly přehlednější a uživatelsky
přívětivější. Kompletní rekonstrukcí prošla Homepage a sekce Podpořte nás, které jsme přizpůsobili souvisejícím promo aktivitám. Tyto stránky jsme vytvořili již v plně responzivní šabloně.
Oproti minulosti tedy dobře zobrazují obsah
na různě velkých displejích, tedy i na mobilech
nebo tabletech, což musí být v současné éře
„mobile first“ naprostý standard. Tím ale naše
webařské práce nekončí. V následujících měsících bychom se rádi pustili do tvorby kompletně
nových stránek s odlišnou webovou architekturou a moderním webovým designem. Ostatně v této souvislosti také hledáme do našeho
týmu posilu – někoho, kdo by se chtěl nejenom
na tomto webovém projektu kreativně podílet.
Jestli tedy o někom takovém víte, nebo byste se
chtěli sami zapojit, podívejte se na nabídku na
jobs.cz a neváhejte se nám ozvat.

ZPRÁVA O ROZRŮSTAJÍCÍM SE
KOMUNITNÍM TÝMU NA PRAZE 3
A JEHO TRAMPOTÁCH S KANCELÁŘÍ
„Tak tohle tedy už opravdu ne!“ řekli jsme si
jednoho jarního rána na naší pravidelné poradě.
Slunce skrz sklepní okénka propouštělo pouze
pár líných slabých paprsků, které byly často
zastíněny podrážkami bot kolemjdoucích lidí,
a ve vzduchu byl cítit zápach plísně a zatuchlosti sklepního prostoru.

Já asi dva roky na takovém místě bydlel. Nakonec nás s tehdejší přítelkyní
vyhnala houba ve tvaru lidského ucha,
která vyrostla za gramofonem.

Popadli jsme veškeré vybavení našich dvou kanceláří a utíkali s nimi pryč, vstříc lepší budoucnosti,
k oknům, ze kterých je výhled, ke zdem, které
nezdobí tmavé skvrny, k ovzduší, ve kterém nevlhnou i papíry v kopírce… a našli jsme! Za deva-

tero žižkovskými kopci, dvěma kostely a radnicí
s rozkvetlým parkem jsme objevili důstojné rozlehlé prostory zalité sluncem, prosycené čerstvým
vzduchem a činorodou atmosférou. Tam jsme
zapíchli pomyslnou vlaječku našeho Komunitního
týmu pro Prahu 3 a konečně se začali usazovat.
Větší prostory si však brzy začaly žádat i rozšíření
týmu, a tak jsme nelenili a přibrali do našich řad
Františka, Mirka a postupně i Josefínu.
A přestože jsme vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nemohli uspořádat tradiční
kolaudační mejdan a všechny vás pozvat, tak
vězte, že fungujeme naplno, máme se dobře
a těšíme se na spolupráci s vámi!
Váš KoT P3, Sabinova 3, Praha 3
P. S. Snad vás místo welcome chlebíčků potěší
alespoň naše speciální týmové foto.
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SPOT PRO FOKUS
Letní měsíce jsou krásné a inspirativní a my jsme
se je v letošním roce rozhodli využít pro natáčení. A ne pro ledajaké! Za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy a skupiny ČEZ připravujeme
originální spot, který Vám věříme udělá radost.
Naším ideálem je poutavý a výmluvný spot, který nás bude čestně reprezentovat, bude nás
bavit a při mnoha různých příležitostech nám
dobře poslouží. Kratičký film, který vyjádří, co
vlastně děláme a proč. Atraktivní, protože spot
musí zaujmout, ale také, a to zejména, upozorní
na pocity klienta, který bude v našem spotu
hlavním protagonistou.
Nejdřív jsme si museli ujasnit základní ideu. Jakkoli se to jeví na první pohled zřejmé a všichni
smysl naší práce dobře známe, nebylo to jen
tak. Chceme, aby spot oslovil nejen nás kované
(zainteresované), ale také širší veřejnost, a to
už byl trošku oříšek. Proto jsme se nakonec vydali cestou stylizované formy, kdy naše služby
představíme v přeneseném významu, pomocí
situace, která lidem nebude vzdálená, ale něčím
známá nebo dokonce blízká. Už jste zvědaví?

Rádi bychom, aby se diváci dokázali s příběhem ztotožnit, aby v nich vzbudil emoce, aby
mu rozuměli. Aby jim udělal radost, ale také
je přiměl k zamyšlení. Aby se u něj pousmáli,
ale nenechal je chladnými. To všechno jsme si
dali za úkol výstižně vtělit do krátkého spotu a představit Vám ho slavnostně na podzim
v rámci Týdnů pro duševní zdraví! Vybrali jsme
si cestu odvážnou, ne úplně snadnou, ale věříme, že to zvládneme. Držte nám palce.
A pro ty, co mají rádi překvapení, máme další
skvělou zprávu, víc vám neřekneme! Ale můžeme
myslím si prozradit, že je to teď spotík v plenkách,
který musíme ještě trochu vypiplat a připravit na
život. Ovšem nebude to trvat dlouho, naopak, až
se z léta stane babí a podzim tóny barev sladí,
bude nám věřte běhat po světě…
Těšíme se na to a přejeme krásné léto jak z filmového plátna.
Váš PR tým

UKLIĎME ČESKO
Jako každý rok probíhala i letos v březnu celorepubliková dobrovolnická akce Ukliďme
Česko. I my jsme neváhali a přidali ruku k dílu.
S dobrovolníky – našimi klienty jsme se jedno
březnové dopoledne rozhodli jít uklidit okolí
pšovského potoka v Mělníku. Uklízeli jsme necelé 4 hodiny a nasbírali cca 10 pytlů odpadu!

Rád bych spočítal, kolik je to pytlohodin na člověka, ale jeden důležitý údaj
v úloze chybí.

Je až neuvěřitelné, kolik nepořádku kolem sebe
máme. Na odvozu pytlů jsme byli domluveni
s Technickými službami Mělník. Tímto jim moc
děkujeme za spolupráci!
Máme radost, že jsme mohli pomoci při tak užitečné a prospěšné akci. Ukliďme Česko má daleko
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širší rozměr, než si můžeme myslet. Nejen to, že
uklidíme kus naší vlasti, pomůžeme přírodě, ale
hlavně pomůžeme svému duševnímu zdraví. Získáme velmi dobrý pocit sami ze sebe, získáme
pocit potřebnosti, a to je to, co je pro nás důležité.

STŘÍPKY Z REFORMY OČIMA JANA SOBOTKY
VYJEDNÁVÁNÍ POKRAČOVACÍCH PROJEKTŮ
REFORMY – KDO, OBSAH, PROCES JEDNÁNÍ
Reforma je nyní viditelně realizována prostřednictvím evropských projektů na Ministerstvu
zdravotnictví ČR. Jedná se o projekty Multidisciplinarita, Deinstitucionalizace, Destigmatizace,
CDZ I/II/III a další, jejichž běh je zásadní pro
úspěšné pokračování započatého změnového
procesu Reformy. MZČR již nemá kapacitu administrovat celý proces a řízení všech těchto
projektů, proto se nabízí pověřit řízením projektů NÚDZ, který je ministerstvem přímo řízený.
Aktuálně probíhají jednání směřující k vyjasnění
obsahu a možných realizátorů projektů tak, aby
projekty nadále směřovaly k cílům, vytýčeným
např. NAPDZ (síť sociálně-zdravotních služeb
v komunitě, která nahradí lůžka v PN, atd.).
V pátek 7. 5. 2021 proběhla široká diskuse lidí
z MZČR, MPSV, AKS, PN. Zdá se, že panuje shoda na pokračování a cílech reformy. Směřujeme
ale k tomu, aby garantem reformy nebyla pouze
PS ČLK JEP, ale i další důležití aktéři, např. komunitní služby a uživatelské organizace. Hledá

se tedy i větší zapojení MPSV do otázek řízení
reformy, nebo bydlení a transformace pobytových sociálních služeb.

PRACOVNÍ SKUPINA NA MPSV – FINANČNÍ
PROSTŘEDKY NA BUDOVÁNÍ SÍTĚ SLUŽEB
V SOUVISLOSTI S REFORMOU
Udržitelný rozvoj sítě komunitních služeb pro
lidi s duševním onemocněním závisí na personálních a dalších kapacitách sociálních a zdravotních služeb, tedy na finančních prostředcích
k tomu určených. V této souvislosti požádala
předsedkyně Správní rady AKS Blanka Veškrnová ministryni práce a sociálních věcí Janu
Maláčovou o spolupráci při ustavení pracovní
skupiny na MPSV se zastoupením krajů, MZČR
a AKS. Pracovní skupina bude mít za úkol zajistit tok finančních prostředků z MPSV přes
kraje do služeb, které se na reformě podílejí.
V návaznosti na předchozí téma pokračování
reformních projektů je možné pracovní skupinu
využít i pro koordinaci reformy v krajích.

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Současná epidemická situace dostihla i probíhající reformní aktivity, které jsou tak o něco
zbrzděné, ale reforma rozhodně nestojí na místě. Nejvíce se covidové období dotklo spolupráce terénních týmů s psychiatrickými nemocnicemi, kdy se většina z nich během minulého
i letošního roku v několika vlnách neprodyšně
uzavřely. Postupně se situace zlepšuje díky
očkování zdravotního personálu i pracovníků
ze sociálních služeb.
DVĚ NOVÁ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (CDZ)
Ve Středočeském kraji z pilotních výzev postupně vznikla dvě Centra duševního zdraví –
CDZ Mladá Boleslav a CDZ pro Brandýsko. Od
ledna 2021 CDZ Mladá Boleslav přešla z pilotního do ostrého provozu. CDZ pro Brandýsko

zahájilo svoji činnost v listopadu 2020 a pilotní
provoz ukončí v únoru 2022, kdy plynule přejde
do běžného režimu financování.
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DOSTUPNÉ
V DALŠÍCH OKRESECH
Další důležitý rozvoj sledujeme v oblasti komunitních pobytových služeb ve formě chráněného bydlení. Fokus Mladá Boleslav provozoval
v minulém roce v Kolíně 10 lůžek chráněného
bydlení. Nově si službu chráněného bydlení
zaregistroval další důležitý poskytovatel služeb
v oblasti duševního zdraví – Lomikámen, který
postupně buduje síť jednotlivých bytů chráněného bydlení na Berounsku a Příbramsku.
Obdobně formou jednotlivých bytů v běžné
zástavbě vzniká služba chráněného bydlení

28

v Kladně díky aktivitě Fokusu Praha. Služba
chráněného bydlení je určena zejména klientům, kteří přichází z psychiatrických nemocnic
z dlouhodobých hospitalizací.

a tým je tak aktuálně vytížen nárůstem nových
klientů. Až to situace dovolí, tým se bude věnovat také další činnosti, jako je např. oblast prevence a včasné intervence. Tým plánuje navázat
bližší systematickou spolupráci se spádovými
školskými zařízeními, dětskými lékaři, gynekologickými ordinacemi, porodnicemi apod.

POSÍLENÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A VZNIK
NOVÉHO MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU
PRO DĚTI A ADOLESCENTY

PRIORITY PRO DALŠÍ OBDOBÍ
Díky aktivitě Lomikamene se podařilo pro
okresy Beroun a Příbram získat smlouvy se
zdravotními pojišťovnami pro psychiatrickou
sestru. Tomu předcházelo rozhodnutí zaregistrovat si vedle sociálních služeb také zdravotní
služby. V dalším kroku bude Lomikámen usilovat i o zasmluvnění psychiatra.

V nadcházejícím období je potřeba se soustředit na budování dalších center duševního zdraví
pro osoby s vážným duševním onemocněním
a na pokrytí všech okresů ve Středočeském
kraji. Na příští rok Fokus Praha plánuje vznik
nového týmu v okrese Benešov, kde doposud
žádný tým nepůsobí.

V reformních projektech nových služeb vznikají
další pilotní týmy určené pro děti, seniory, závislosti nebo ochranné léčby. Z těchto projektů
vznikl ve Středočeském kraji Multidisciplinární
tým duševního zdraví (MTDZ) pro děti a adolescenty, který provozuje organizace Pro zdraví
21 v Berouně. Tým vedle poskytování sociálních
služeb nově také poskytuje zdravotní služby.
Součástí týmu je pedopsychiatr, klinický psycholog, rodinný terapeut, psychiatrická a dětská
sestra, sociální pracovníci, speciální pedagog,
peer pracovník. Tým tak může nabízet komplexní péči, kterou mnozí dětští klienti a jejich
rodiny potřebují. Epidemická situace má velmi
negativní dopad na duševní stav dětí i rodičů

KOMUNITNÍ TÝM
Kladno
(Baobab a Fokus Praha)

KOMUNITNÍ TÝM
Dolní Povltaví
(Fokus Praha)

Dále je potřeba budovat chybějící pobytové
služby komunitního charakteru, kde bude zajištěna přítomnost personálu 12/7, příp. 24/7
pro klienty přicházející z dlouhodobých hospitalizací s potřebou vyšší míry podpory.
Díky vstřícné spolupráci oddělení koncepce
a metodiky sociálních služeb Středočeského
kraje je možné i pro další období plánovat rozvoj komunitních služeb v oblasti duševního
zdraví.
Renata Žabová, regionální konzultantka reformy péče o duševní zdraví pro Středočeský kraj

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

Praha
-východ

Benešov

Kolín

Kutná
Hora

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

Modré dveře

KOMUNITNÍ TÝM
Nymburk
(Fokus Mladá Boleslav)

KOMUNITNÍ TÝM
Kolín
(Fokus Mladá Boleslav)

JAK SE ŘÍDÍ AUŤÁK SUGESCE?
Přemýšleli jste někdy o mystice a magii? Předpokládám, že ano.
Pokud pracujete ve Fokusu a podporujete silné stránky svých
klientů, určitě jste už narazili na temná a tajemná místa v jejich
myšlení, která tito lidé považují za součást zvládání svého často
celkem těžkopádného vztahu k vnějšímu světu.
Místa radostného sjednocení a ze země vydupaného triumfu nad
zmarem. Mohu vám vyprávět anekdotu? Není to ale moc vtipné.
Navíc se to stalo. Samozřejmě ne v Čechách, ale v bájném a mýty
opředeném Sovětském svazu. V zemi, kde bylo vše možné, i lidé
tam byli větší než u nás a také utrpení tam bylo tisícinásobné.
Žil byl Tal. Jak asi víte z křížovek, byl to mistr světa v šachu.
A jednoho dne Sověti našli velmi průměrného šachistu druhé
výkonnostní třídy, a donutili ho proti Talovi sehrát šest rychlých
partií. Skončilo to, jak muselo, totální demolicí bílých i černých
sil pod vedením tohoto pana Nikdo. Pak však přišel na scénu
hypnotizér a vnuknul muži představu, že není nikdo menší než
Wilhelm Steinitz, pražský rodák a první mistr světa v šachu.
A opět se sedalo za šachovnici. Výsledek? Michail Tal porazil
i svého dávného předchůdce na trůnu světového šachu 6:0, ovšem jen s velkými problémy. Hra zhypnotizovaného byla podle
jeho slov o několik tříd výše, hrál sebevědomě a nápaditě, kladl
čarodějovi z Rigy, jak se Talovi přezdívalo, nečekané a jen velmi
složitě řešitelné problémy.
Proto, jestli je silnou stránkou vašich klientů hledat vlastní síly
někde na pokraji nevyslovitelného universa, určitě je tam nechte
chvíli lovit. Nechte je aspoň na zkoušku hrát roli mystiků a mágů
dřív, než byste je obraceli k tomu, co je na nich nejtrapnější.
Schopnost zastávat různé role a projevovat silné stránky v chráněných a ostře sledovaných prádelnách nebo při úklidu městské
části, schopnost žít plnohodnotný život v komunitě, kterou jste si
vymysleli, abyste dostali nějaký ten projekt… to je všechno hezké,
ale také Kristus v botách po babičce má právo na důstojnost, a to
dokonce ještě dříve, než ho přezujete do Jeho zdánlivě mnohem
lépe padnoucích, občanských galoší.
Tomáš Vaněk, Studio 27

DMS FOKUS 30
DMS FOKUS 60
DMS FOKUS 90
87 777

 ošlete jednorázovou SMS podle výše příspěvku
P
30, 60 nebo 90 Kč ve tvaru DMS FOKUS 30, DMS
FOKUS 60 nebo DMS FOKUS 90 na číslo 87 777.
Pokud chcete přispívat dlouhodobě, pošlete SMS
ve tvaru DMS TRV FOKUS 30, DMS TRV FOKUS
60 nebo DMS TRV FOKUS 90. Každý měsíc Vám
bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90
Kč. Více informací naleznete na darcovskasms.cz.
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