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Milí čtenáři!
Leží před Vámi další Fokusoviny, pestré jak podzimní listí. Když tedy zrovna vysvitne
slunce. A slunce také převážně svítilo na Týdny pro duševní zdraví, na spoustu
větších i menších akcí vznikajících přímo v týmech. Díky za to všem, kdo se na
jednotlivých akcích podíleli!
Oproti tomu mnohem smíšenější pocity ve mně zanechala zářijová Konference
sociální psychiatrie 2021. Určitě bylo v Plzni možné potkat spoustu zajímavých lidí
a příspěvků – a příspěvky kolegů z Fokusu byly v tomto směru sázkou na jistotu.
Ale zároveň bylo až příliš zřejmé, že se s některými kolegy, a to často s těmi, kteří
mají vliv na další směřování psychiatrických služeb, nepotkáváme v pohledu na
současnou situaci i budoucí vývoj; vlastně ani v jazyku, kterým o věci mluvíme.
Ale není třeba propadat skepsi, prostě nás jen čeká ještě spousta práce. Hodně
z ní dělá Honza Sobotka v Asociaci komunitních služeb a snažíme se tímto směrem
kormidlovat i nově vznikající Alianci center duševního zdraví.
Asi mnohem lepší dojmy bych býval měl z konference Slyšení hlasů, kdyby se
mi vešla do časového programu. Tak alespoň využívám možnosti organizátorům
poděkovat a stejně jako Vy si o ní v tomto čísle přečíst. A jsem rád, že se dostalo
i na články o psychoterapii, která zůstává mou „domovskou
disciplínou“. Prostě je z čeho vybírat, takže věřím, že se
nebudete ani nad tímto číslem Fokusovin nudit.
Petr Hudlička, generální ředitel
Fokusu Praha

KNIHA FENOMÉN
SLYŠENÍ HLASŮ
NA JEJÍ KŘEST DORAZIL I PAUL BAKER
V naši edici Marco Cavallo jsme vydali novou knihu s názvem Fenomén slyšení hlasů, český
překlad publikace The Voice Inside, jejímž autorem je Paul Baker, zakládající člen hnutí slyšení
hlasů v Anglii a mezinárodního hnutí slyšení hlasů INTERVOICE. Kniha přináší komplexní vhled
do problematiky slyšení hlasů. Nečiní tak však z pohledu tradiční psychiatrie, považující slyšení
hlasů bez zjevné fyzikální příčiny za sluchovou halucinaci a příznak duševní nemoci. Naopak
se snaží tento fenomén nahlížet v širším, sociálně-psychologickém kontextu, a představit ji
prostřednictvím zkušeností samotných slyšitelů hlasů a lidí, kteří se jim snaží pomáhat.

„Jedním z hlavních důvodů pro její sepsání bylo
ukázat, že mnoho lidí, kteří slyší hlasy, je dobře
zvládá a považují je za pozitivní součást svých
životů,“ píše v úvodu Paul Baker.

O slyšení hlasů mluvil i Jan Sobotka
v televizi. Vyzývám všechny čtenáře
Fokusovin k nejvyšší bdělosti! Nikdy
nevíte, co vám může uniknout…

I díky jeho knize mohou lidé se zkušeností se
slyšením hlasů sdílet své prožitky a být součástí
širší komunity. Ta se postupně rozvíjí i v České
republice. Významný podíl na tom má také Adi
Hasanbašić, psycholog a case manažer Centra
duševního zdraví pro Prahu 8, který české vydání knihy inicioval a do knihy doplnil kapitolu
o hnutí Slyšení hlasů v České republice.

Vydání knihy Fenomén slyšení hlasů, kterou do
češtiny přeložil Tomáš Vaněk, finančně podpořily Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Knihu je možné
si stáhnout zdarma na našem webu nebo za
dobrovolný finanční příspěvek www.darujme.
cz/projekt/1201729.
Po publikacích Svoboda především, Za zdmi
a Cesta k zotavení jde v pořadí již o čtvrtý titul
vydaný v edici Marco Cavallo. V té Fokus Praha
přibližuje veřejnosti knižní tvorbu přinášející
nový inspirativní vhled do problematiky psychiatrické péče a duševního zdraví.
Křest knihy Fenomén slyšení hlasů proběhl ve
středu 20. 10. 2021 v žižkovské kavárně Pracovna & Laskafe za účasti Paula Bakera a dalších hostů. Záznam z akce je ke shlédnutí na
YouTube kanále Studia 27.

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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SLYŠENÍ HLASŮ
PATŘÍ K ČLOVĚČENSTVÍ
PO TISÍCE LET –
ROZHOVOR S PAULEM BAKEREM
Co Vás při psaní knihy o fenoménu slyšení hlasů nejvíce inspirovalo?

Takže kdo slyší hlasy, má je považovat za přirozenou součást svého života?

V roce 1988 jsem měl to štěstí, že jsem potkal
nizozemského psychiatra Mariuse Rommeho
a jeho partnerku Sandru Escher, zakladatele
hnutí Hearing Voices. Byli to právě oni, kdo
přinesli do debaty o fenoménu slyšení hlasů
nový přístup a představili nový koncept, jak
slyšení hlasů vnímat a analyzovat.

Hlasy patří k člověčenství po tisíce let, ale vždy
s nimi byly problémy. Jednou za jejich zdroj byli
považováni démoni, jindy svatí. Vzpomeňme si na
příběh Johanky z Arku, která také slyšela hlasy.
Promlouvali k ní andělé a světci, ale pak byla upálena za kacířství, aby ji o pár století později církev
prohlásila za svatou. Hlasy tedy v našich životech
zřejmě mají nějaký smysl, jsou v našich životech
z nějakého důvodu. A proto nejspíš není nejlepším
řešením se snažit tuto zkušenost potlačit.

V čem byl jejich přístup nový?
Běžně se slyšení hlasů bez vnější příčiny považuje za problém. Oni ale přišli s poznatkem,
že pro většinu lidí, kteří slyší hlasy, to problém
nepředstavuje. Že tito lidé umí s hlasy žít a jen
velmi malá část z nich potřebuje odbornou pomoc. Pro moderní psychiatrii byl takový názor
velkou výzvou. A výzkum, který Marius prováděl, se v odborné psychiatrické obci nesetkal
s porozuměním. Marius byl označován za nebezpečného blázna, který v podstatě nabádá
lidi k tomu, aby odmítali odbornou pomoc, aby
přestali brát léky, protože jejich hlasy jsou něčím normálním. Ale to Marius neříkal. On vlastně pouze zkoumal, co to znamená žít s hlasy
a jak se má ke slyšení hlasů stavět psychiatrie.
Jak vlastně vnímá slyšení hlasů tradiční psychiatrie?
Mainstreamový proud v psychiatrii hlasy potlačuje a jako hlavní způsob k tomu využívá léky.
Medikaci ale předchází ještě jiná věc – proces,
kdy se ze slyšení hlasů stává diagnóza, konkrétně projev duševního onemocnění schizofrenie.
Zřejmě proto, že pokud by bylo slyšení hlasů
vyjmuto ze schizofrenie, pak už by toho v diagnóze schizofrenie příliš nezbylo.
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HLASY BEZ
DEFENESTRACE
Česká národní síť Slyšení hlasů spolu s Fokusem Praha a dalšími podporujícími organizacemi
uspořádala první mezinárodní konferenci Slyšení hlasů v České republice, a to hned na Staroměstské radnici. Jejím podtitulem bylo heslo Za svobodu myšlení. Byla to tedy také ohlášená
demonstrace, manifestace něčeho, čemu věříme? Že by se mělo svobodně a bez předsudků
myslet. Nejspíš ano. Mezinárodními řečníky byly význačné osobnosti hnutí Slyšení hlasů, a sice
Paul Baker a Rachel Waddinghamová z Velké Británie a Dirk Corstens z Holandska. Těm patřil
úvod celého Slyšení.

Jak se tedy se slyšením hlasů naučit žít?
Během třiceti let našeho výzkumu jsme našli
způsoby, jak s hlasy promlouvat a změnit vztah
k nim. Hlavní věc, kterou jsme pochopili, je to,
že problém nejsou samotné hlasy, ale to, jaký
máme k hlasům vztah. Problematickými se mohou stát například ve chvíli, kdy jsou silnější
než my. Ale i když nás hlasy zahlcují a jsou pro
nás stresující, můžeme to změnit. Abychom to
dokázali, potřebujeme nejenom zkušenosti,
poznatky a podporu ze strany pomáhajících
profesí, ale i prohloubení spojení a důvěry mezi
odborníky a lidmi se zkušeností se slyšením
hlasů. U slyšitelů hlasů potřebujeme zvýšit jejich sebevědomí, jejich možnost volby, a nikoliv
je uzavírat do škatulek a jejich zkušenost označovat za příznak té či oné nemoci.

Já musí být za každých okolností
nejsilnější. Teprve pak se staneme
plnohodnotným a duševně zdravým
člověkem, až budeme mít silné já,
které ničemu nepodléhá a zejména
ne hlasům.

Nebyl to určitě žádný velký protestní happening.
Radnici jsme neobsadili transparenty a nerozhodli se zde držet hladovku. Byla by to ostatně
škoda. Občerstvení na konferenci připravily Kuchařky bez domova a podílely se také na jeho
servírování. Smyslem celé akce bylo, abychom
se do těchto historických prostor podívali a vyzvedli tak do veřejného prostoru naši myšlenku,
že je potřeba neobvyklým zkušenostem na poli
duševního zdraví naslouchat a dávat jim prostor
k tomu, aby se mohly důstojně projevovat. Vše se
tedy obešlo bez jakýchkoliv skandálů. Pokud někdo nevěděl, že tato akce probíhá, neměl téměř
možnost ji odlišit od jakékoliv jiné profesní, zájmové nebo politické konference. Tichá voda břehy mele. A tiché hlasy splnily své poslání možná
jen napůl, možná ale také dvojnásob. Lidé, kteří
slyší hlasy, odborníci na poli duševního zdraví,
kteří se o tento fenomén zajímají, a další lidé
z okruhu pořadatelů i návštěvníků konference
ukázali, že dospěli do stádia, kdy jsou schopni ve
veřejném prostoru zaujímat smysluplné role i se
všemi nutnými kompromisy. Jedním z nich je i to,
že se nekřičí. Ostatně křik sugeruje představu

bolesti a bolest nutí lidi zavírat oči a zděšeně se
ukrývat. A my jsme naopak chtěli, aby měli lidé
s hlasy dveře otevřené a aby před nimi nikdo
neutíkal do spodních ani vrchních pater Staroměstské radnice nebo své mysli.
Jedinou pochybností tedy zůstává, jestli konference byla dost radikální. Odpovědí je, že
možná byla radikální svým klidem. Dostaneme
hlasy k lidem. A lidi k hlasům. Otevřeme dve-
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psat! Sousloví duševní nemoc musí pryč! Možná
tím někomu přiblížíme okamžik, kdy se uzdraví.
Neobvyklé zkušenosti přece ještě nemusí být
a ani nejsou nemocí. Nicméně někomu může zase
vyhovovat představa, že je toho času nemocný
a že se léčí. Nechme oba konce špagátu svobodné a volné, zcela různé perspektivy mohou
být důležité a mohou se harmonicky doplňovat.

Tenhle článek je zamotaný a popletený, na rozdíl od těch předchozích
ho ani nečtu!
ře diskuzi tam, kde doposud byly jen bolest
a strach. A necháme je svobodně promlouvat o jejich zkušenostech. Není to politický
program, je to nenápadné, ale účinné. Vedle
zmíněných zahraničních řečníků dostali možnost promluvit k posluchačům také lidé, kteří
se pohybují v peerském a recovery prostředí
v České republice. Jaroslav Kerouš a Jindřich
Jašík. Na cello zahrála a se svým silným příběhem poprvé veřejně vystoupila Marie Šťastná.
Představili se mnozí další, kteří dobrovolně
vytváří národní síť Slyšení hlasů u nás. Síť,
která může být leckdy i záchranná. Když si
představíme svépomoc na jednom pólu péče
o duševní zdraví, a na druhém pólu intervenci
psychiatrického světonázoru, není jasné, kdo
koho vlastně jistí.
Život s duševní nemocí si můžeme představit
jako chůzi po laně. Ať už se po laně vydáváte se
svým psychiatrem nebo s kamarádem ze skupiny Slyšení hlasů, je dobré, když existuje ještě
ta druhá protilehlá síť, která celý podnik nějak
zpovzdálí sleduje a dává vám alternativu, kterou můžete v případě nejhorších krizí využít.
Můžeme úspěšně popírat duševní nemoc jako
vhodný kontext a navrhovat jiný slovník. První
větu tohoto odstavce je potřeba okamžitě pře-

Když jsme pro tentokrát Staroměstskou radnici opouštěli, neměli jsme pocit něčeho nepatřičného, nebyla to úplně euforie vyvolaná
překročením nepřekročitelných hranic. Byla
to spíš spokojenost z dobře stráveného času
na konferenci, která byla v mnoha ohledech
nesmírně inspirativní. Tak zase někdy příště!
Tomáš Vaněk, Studio 27
Reportáž z první mezinárodní konference Slyšení hlasů
v České republice najdete na YouTube kanálu Studia 27.

CENTRUM
DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ
PRO PRAHU 6
JEDNO ZE ČTYŘ PRAŽSKÝCH CDZ FOKUSU
PRAHA NAJDETE NA SÍDLIŠTI PETŘINY
Centrum duševního zdraví pro Prahu 6 (CDZ) je v provozu od května 2019 díky evropskému
projektu – Programu Podpory Center duševního zdraví v rámci reformy psychiatrické péče.
Tehdy se spojily služby komunitního týmu Západ Fokusu Praha a komunitního psychiatrického
týmu Ústřední vojenské nemocnice, které působily v lokalitě již mnoho let. Cílem nově vzniklého
CDZ je zkvalitňovat poskytovanou terénní psychiatrickou péči. Čím vším se CDZ, které má od
letošního roku také nové logo, zabývá a jak to v něm chodí, popsali pro Fokusoviny vedoucí
týmu sociálních pracovníků Andrea Preclíková a psychiatr Miroslav Roš.

Pro koho je centrum určené a kde vás klienti
najdou?
Náš tým složený z psychiatrických sester, sociálních pracovníků, pracovního konzultanta,
psychiatra, psychologa a peer konzultanta pracuje s lidmi se závažným duševním onemocněním nebo s lidmi ohroženými rozvojem nemoci.

Jedna se například o schizofrenii, bipolární
afektivní poruchu, ale i další onemocnění. CDZ
nicméně není určeno pro podporu lidí s Alzheimerovou chorobou a lidí s poškozením mozku.
V našem CDZ vždy mapujeme situaci každého klienta individuálně, zaměřujeme se i na
potřeby zájemce o službu. Spolupracujeme
s rodinou a okolím klienta, opatrovníky, zaměstnavateli apod.
Od začátku tohoto roku nás najdete na Sídlišti
Petřiny v ulici Nad Aleji 1881/29. Oblastí působení našeho CDZ je obvod Městské části Praha
6 a dále Nebušice, Lysolaje, Suchdol a Přední
Kopanina.
S čím nejčastěji se na vás lidé ze Šestky obracejí?
Pomáháme klientům se zorientovat v jejich
životní situaci, zejména v období po hospitalizaci. Poskytujeme jim podporu a naději.
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čekat, zda se věci samovolně dají do pořádku,
ale obrátit se na obvodního lékaře nebo přímo
odborníka na duševní zdraví, tedy psychiatra, psychologa či psychoterapeuta. Někdy si
zvláštního chování, zvýšeného napětí či postupného opouštění zájmů, práce nebo přátel
u svého blízkého všimne rodina. Pak je dobré
poradit se s odborníkem a o svých obavách
v rodině mluvit.
Je nutné doporučení, nebo je možné zavolat
jen tak?

Pomáháme s diagnostikou a nastavením léčby, udržením duševního a tělesného zdraví.
Podporujeme klienty v nalezení a udržení zaměstnání nebo jiné činnosti, řešíme finanční
otázky i obyčejné životní potřeby. Chodíme
s klienty nakupovat nebo trénujeme uklízení
domácnosti, podporujeme klienty při zařízení
domácnosti, vyřízení záležitostí na úřadech
nebo cestování po městě.
Spolupracujeme s klienty na řešení jejich bytové situace, aby měli možnost čerpat příspěvek
na bydlení, pokud jim příjmy nestačí na pokrytí
nájmu. Usilujeme o to, aby se naši klienti cítili
doma bezpečně, protože je to důležitý prvek
při zotavení z duševní nemoci.
Duševní onemocnění může dlouhodobě významně ovlivňovat kvalitu života člověka i jeho
rodiny. V našem CDZ podporujeme klienty při
hledání smysluplné životní role a své vlastní cesty k zotavení. Snažíme se podporovat
klienty na jejich životní cestě tak, aby mohli
vést kvalitní a plnohodnotný život. Věříme, že
z duševního onemocnění se dá zotavit.
Jak člověk pozná, že by měl pomoc centra
vyhledat?
Duševní nemoc se může projevovat tendencí
uzavírání se do sebe, silnými výčitkami a vtíravými myšlenkami, nutkavým chováním, různými
typy závislostí, nespavostí, depresivní náladou,
ve vážnějších případech i silnou úzkostí, slyšením hlasů nebo poruchami myšlení. Někdy
se vážná duševní nemoc rozvíjí nenápadně
a postupně v průběhu let. Proto je dobré ne-
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Veškeré psychiatrické služby je možné čerpat
bez doporučení. V případě podezření na duševní nemoc nedoporučujeme otálet a čekat,
že se situace zázračně změní. Pokud se chcete poradit s ohledem na duševní zdraví nebo
konzultovat situaci v rodině, je možné využít
poradenství – některé dotazy je možné zodpovědět telefonicky nebo e-mailem, pokud to
situace vyžaduje, dohodne se osobní setkání. V určitých situacích stačí několik setkání
k vhodnému nasměrování.
Jak probíhá vaše pomoc? Pravděpodobně jde
o schůzky a povídání si s odborníky. Jak často
se konají, jak dlouho trvají, kde?
Pracovníci se s klienty setkávají podle toho,
jak klient potřebuje, a to buď u klienta doma,
v CDZ anebo třeba na úřadě. Obvyklé je hodinové setkání jednou až dvakrát týdně, záleží
na tom, jak si domluvím spolupráci. Klient se
ve službě setkává s psychiatrickou sestrou,
sociálním pracovníkem, případně psychoterapeutem, pracovním konzultantem a peer
pracovníkem, tedy člověkem, který má sám
zkušenost s duševním onemocněním. Při zahájení a ukončení služby je klient v kontaktu
s psychiatrem, při zhoršení stavu vyjíždí psychiatr za klientem domů.
Při centru působí i Klub Fíkus, jehož náplní
jsou procházky, návštěvy kulturních zařízení,
exkurze, výlety, přednášky, sezónní tvoření.
Jak to souvisí s duševním zdravím?
Pro udržení duševního zdraví všichni nezbytně
potřebujeme nové podněty, režim nebo chcete-li denní rytmus a podporu lidí kolem. Důležité je nezůstávat na svá trápení sami a také
naděje, že se z duševní nemoci dá zotavit. Klub
Fíkus vedený naší peer pracovnicí je příležitostí

k objevování nových míst a aktivit a k setkávání
lidí s různorodými životními příběhy. V klubu
je možné potkat nové přátele a inspirovat se,
jak smysluplně trávit čas.

Je vidět, že se tento podle mě dost
prospěšný klub zakládal s rozumem.
Nenazval se spontánně jako „stážobus“ (viz dále v textu), o volbě
názvu se hodně přemýšlelo.

Co když někdo potřebuje rychlou a akutní
pomoc?
V případě akutního ohrožení života je nezbytné se obrátit na urgentní příjem nemocnice,
respektive zavolat rychlou záchrannou službu.

Pokud jste se ocitli v krizové situaci, kterou
nedokážete zvládnout, je možné se kdykoliv
obrátit telefonicky na Linku první psychické
pomoci, tel.: 116 123, Pražskou linku důvěry,
tel.: 222 580 697 nebo zajít osobně do Krizového centra RIAPS, které funguje nonstop
nedaleko Olšanského náměstí.
V pracovní dny od 9 do 20 hodin je možné
probrat situaci s odborníkem osobně v SOS
Centru Diakonie na Praze 2. Při náhlém zhoršení duševního onemocnění je možné se obrátit
také na Centrum krizové intervence při Psychiatrické nemocnici Bohnice, tel.: 284 016 666.
Na webu jsou zajímavé tipy na stránkách www.
opatruj.se nebo nevypustdusi.cz a výbornou
orientaci, kde hledat pomoc, poskytuje také
psychoportal.cz .

OHLÉDNUTÍ
ZA TÝDNY
PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ
Ve dnech 10. září až 10. října se uskutečnily Týdny pro duševní zdraví (www.tdz.cz), největší
celostátní multižánrová osvětová kampaň o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním. Oproti loňsku, kdy protipandemická opatření stopla řadu naplánovaných akcí, byl letošní
rok co do programu vskutku nabitý. Fokus Praha, který kampaň na začátku 90. let založil a je
i jejím hlavním koordinátorem, participoval na více než 20 akcích v Praze a Středočeském kraji.

„Covidová pandemie nám ukázala, jak moc je
potřeba se zabývat nejenom naším fyzickým,
ale i psychickým zdravím. Během posledního
roku výrazně narostl počet lidí s poraněnou
duší. K jejich zotavování je mj. nutné i to, aby
téma duševního zdraví nezůstávalo za oponou,
ale bylo ve veřejném prostoru slyšet a vidět.
Jsme rádi, že akce Týdnů pro duševní zdraví
pomáhají toto zásadní společenské téma zviditelnit,“ připomněl Petr Hudlička, generální
ředitel Fokusu Praha, který spolu s výkonným
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ředitelem Janem Sobotkou představili program
32. ročníku kampaně také ve vysílání České
televize (Studio 6, 11. 9. 2021).
Čtyřtýdenní proud happeningů, výstav, představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých
stolů, besed či diskusních fór vyvrcholil 10. října
na Světový den duševního zdraví. Navázaly na
něj další akce, jako např. mezinárodní konference
Slyšení hlasů nebo křest knihy Fenomén slyšení
hlasů, o nichž píšeme i v tomto vydání Fokusovin.

Robert Herák,
ředitel Centra
Břevnov Fokusu Praha

Jsem za to moc rád, protože poté co Agentura
pro sociální začleňování byla přesunuta z Úřadu vlády na Ministerstvo pro místní rozvoj, jsem
cítil, že potřebuji změnu. A ta je opravdu velká.
Ve Fokusu vnímám, že lidé pracují s velkým
zaujetím a pokorou, respektem ke klientům
i kolegům. Velmi oceňuji hodnoty Fokusu. Mám
možnost pracovat s kolegy, kteří se pro své klienty snaží dělat maximum. Je obrovský rozdíl
mezi tím, když skutečně hledáte co nejlepší
řešení pro klienty, anebo když děláte jen to, co
je nutné. Jsem šťastný, když se zde potkávám
s lidmi, u kterých se propojuje angažovanost
a odbornost.

A to ještě nepotkal mě. U mě se angažovanost s odborností propojuje
tak ladně, že je skoro nerozlišíš.

Ve vedení Centra Břevnov Fokusu Praha působíte téměř rok. Jak Vaši práci a cíle, se kterými jste do Fokusu šel, ovlivnila koronavirová
pandemie?

KVŮLI DUŠEVNÍMU ONEMOCNĚNÍ
SE LIDÉ ČASTO OCITAJÍ
NA OKRAJI SPOLEČNOSTI –
ROZHOVOR S ROBERTEM HERÁKEM
Služby Centra duševního zdraví pro Prahu 6, Komunitního týmu pro Prahu 13 a 17 a Psychoterapie
jsou z hlediska organizační struktury Fokusu Praha součástí Centra Břevnov. Jeho ředitelem je
od ledna 2021 Robert Herák, který ve funkci vystřídal Petra Hudličku, současného generálního
ředitele. Roberta jsme poprosili o krátký rozhovor.

Co Vás do Fokusu přivedlo a jak velká změna
to ve Vašem životě byla?
Do Fokusu mě přivedla šťastná souhra náhod a Mahu (Magdalena Opletalová z Centra
Podskalí).
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To jméno bych rozhodně nevysvětloval. Kdo ji zná, ten ví. A kdo ne,
spokojil by se určitě i s transcendentní interpretací. Mahu, to zní jak
nějaký voodoo bůžek.

Koronavirová pandemie je tu s námi bohužel
již velmi dlouho. Někdy už vnímám únavu kolegů. Pandemie zpomalila navazování kontaktů,
síťování. Také ovlivnila možnost vzdělávání.
Rychle jsme se naučili využívat aplikace pro
on-line setkávání, avšak ty přímý kontakt mezi
lidmi nenahradí. V on-line prostředí se navazují
neformální vztahy jen velmi těžko.
Museli
jsme si zvykat na kontakt v respirátorech. Ale
přizpůsobili jsme se. Byli jsme k dispozici klientům. A to je podstatné.
Vaší odbornou specializací je problematika
sociálního začleňování. Jak si v tomto ohledu
podle Vás stojí lidé s duševním onemocněním?
Jaký je jejich stávající společenský status?
Spíš bych se věnoval otázce, jak podpořit snížení míry rizika sociální exkluze u lidí, kteří
mají zkušenost s duševním onemocněním. Protože duševní onemocnění může mít za důsledek, že se lidé ocitají ve výrazných sociálních
problémech a zůstávají na okraji společnosti.
Máme spoustu klientů, kteří jsou na tom velmi
špatně finančně, žijí v nevyhovujících bytových podmínkách a nemají možnost investovat
peníze do věcí, které by je rozvíjely nebo jim
přinášely radost a naplňovaly je. Myslím, že

je jasné, že když lidé řeší závažné existenční obtíže, tak se se svou nemocí vyrovnávají
hůře. Práce v oblasti sociálního začleňování
mě naučila, že nestačí sanovat pouze jeden
střípek z mozaiky obtíží, se kterými se lidé
dlouhodobě potýkají. Řekl bych, že systém
sociální pomoci, mám na mysli zejména sociální zabezpečení, bohužel není dostatečně
inkluzivní.

Znal jsem jednoho Heráka. Byl se
mnou na pavilónu 27 a ukradl mi mikinu. Vlastně jsem mu jí dal, aby z ní
odstranil chlupy ďábla. Pak se mi po
ní leta stýskalo. Ale jinak jsem nikdy
nestrádal, díky rodině. To je strašně
důležité, aby měli lidé přístup k běžným věcem, které člověka rozvíjejí
a dělají jeho život plnějším.

Jak vnímáte dosavadní postup reformy péče
o duševní zdraví? Co se zatím podle Vašeho
názoru podařilo, a v kterých částech reformy
to naopak takzvaně drhne?
Reforma je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl ve Fokusu pracovat. Jsme zatím na začátku, ale už se toho podařilo dost. Vznikla centra duševního zdraví, multidisciplinární týmy.
Důležité bude, aby se podařilo dobře pokrýt
regiony. Zajistit zdravotní, psychiatrické sestry, klinické psychology, lékaře bude opravdu
obtížné. Důležité bude také zajistit dlouhodobě
adekvátní financování, aby služby byly stabilní
a mohly se soustředit na podstatu své práce.
Musíme usilovat o to, aby legislativní prostředí
bylo nastaveno proreformně a aby vycházelo
z potřeb terénu. Věřím, že se podaří u center duševního zdraví zachovat možnost dvou
zřizovatelů. Čeká nás ještě spousta jednání,
lobování. Jsme na začátku, ale důležité je, že
reforma běží!
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KOMUNITNÍ
CENTRUM DÍLNA
NOVÝ PROSTOR V KARLÍNĚ
S AMBICÍ BOŘIT MÝTY
A PŘEDSUDKY

Anebo si prostě přijít jen tak popovídat?
Přesně tak. Právě v komunitní interakci lidí,
kteří mají potíže s duševním zdravím, a těmi,
kteří jsou takzvaně zdraví, vidíme velký potenciál, který může být přínosný pro všechny.
Jak individuálně, tak celospolečensky z hlediska boření mýtů a předsudků o duševních
nemocech.

Tak tu komunitní interakci slyším
prvně. Až příště budeme psát se
Studiem 27 projekty, protože Studio 27 si píše někdy projekty, jelikož
Studio 27 by nebylo Studiem 27 bez
projektů, o které se uchází, tak zkrátka až nastane ta chvíle, určitě budu
mít tu komunitní interakci na jazyku,
jen nevím, jestli si na tak šťastnou
a přitom složitou formulaci pro účely
Studia 27 nakonec vzpomenu.

V pražské čtvrti Karlín to žije. Genius loci však umocňují nejenom všudypřítomné kavárny a hospody, ale i místa, kde se lidé setkávají ke společnému tvoření a trávení volného času. Jedním
z nich je také Komunitní centrum Dílna Fokusu Praha. Sociální pracovnice Barbora Lettlová pro
Fokusoviny přibližuje, o co se centrum snaží a v čem je jeho přidaná hodnota.

Děsivé na tomhle plátku je, že je ten
Fokus Praha, kam se podíváš. Centrum dílna Fokusu Praha a předtím
v otázkách všude a všude. Kdyby
člověk nebyl úplně na mizině, dávno by si ten Fokus Praha proklepl
a koupil.

Co všechno nabízí Komunitní centrum Dílna?
Komunitní centrum Dílna navazuje na činnost
sociálně-rehabilitační a volnočasové Dílny
Cedra, která působila na Invalidovně v Nekvasilově ulici. Na začátku letošního roku
jsme se přestěhovali blíže k centru Karlína.
Nově nás najdete na adrese Pernerova 50,
kde nabízíme prostor pro aktivní trávení volného času nejen lidem s duševním onemocněním, ale i lidem z místní komunity. Naším
cílem je tyto skupiny co nejvíce a nejpřirozeněji propojit v rámci různě zaměřených
aktivit, a to především tvůrčích činností.
Jsme otevřeni všem, kteří rádi tvoří a učí
se nové věci.
Jak vypadají setkání v Dílně?
Nabízíme tzv. zájmové hodiny zaměřené především na rukodělné a výtvarné techniky, na
trénování paměti a společné vaření. Každé
pondělí probíhá od 18 do 20 hodin klub šití.
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Chystáme také odpolední kurz práce se sklem
a trénink paměti. Odpoledne máme klub, ve
kterém je možné trávit čas podle vlastních
představ – ruční práce, poslech hudby, práce
na počítači, stolní hry, povídání.
Když si člověk u vás něco vyrobí, může si to
také odnést?
Ano, platí se pouze cena materiálu a cokoliv
přispějete do kasičky navíc, podpoří naše další
dílenské aktivity.
Co dalšího u vás mohou klienti zažít?
Kromě tvůrčích činností chodíme také na vlastivědné vycházky po Praze a okolí, navštěvujeme výstavy, kina nebo pořádáme pravidelná
setkání s evangelickým farářem.
Když k vám přijde člověk, který se nepotýká
s žádným duševním onemocněním, co mu můžete nabídnout?
To samé, co klientům, kteří se z nějakých
psychických problémů zotavují. Vybere si
činnost, která ho zaujme, přihlásí se a společně s ostatními si pod odborným vedením
třeba něco vyrobí vlastníma rukama. Nebo
se může připojit k jakýmkoliv dalším aktivitám Dílny.

NOVÁ KOMUNITNÍ SLUŽBA
V BENEŠOVĚ
Od začátku roku 2022 se pod křídly Fokusu
Praha rozběhne ve Středočeském kraji další
komunitní služba na podporu lidí s vážným
duševním onemocněním. Komunitní tým pod
vedením Jana Koláčného bude působit v Bene-

šově na adrese Tyršova 2061 a zprvu se zaměří
na terénní práci pouze ve správním obvodu
tohoto města. Výhledově by pak měla služba
pokrývat i další lokality v okolí Benešova.
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DOSTUDUJ.FIT
NOVÁ SLUŽBA PODPOROVANÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ
Fokus Praha spustil na začátku nového školního roku 2021/2022 službu podporovaného vzdělávání s příznačným názvem – dostuduj.fit. Ta navazuje na první destigmatizační a primárně preventivní program pro mladistvé – Blázníš? No a!, který Fokus Praha realizuje již od roku 2005.
Služba dostuduj.fit cílí na lidi starší 16 let, kteří žijí nebo studují v Praze a potýkají se s psychickými
obtížemi nebo duševní nepohodou. Je ale určena také jejich rodičům, spolužákům či pedagogům, kteří pro ně hledají odbornou pomoc. Tým dostuduj.fit sídlí v pražském Karlíně na adrese
Pernerova 293/11. Klienti jej mohou kromě osobní návštěvy kontaktovat také telefonicky na čísle
+ 420 778 971 470 nebo e-mailem přes info@dostuduj.fit. Podrobnější informace jsou k dispozici
na webových stránkách dostuduj.fit.

„O vzniku služby podporovaného vzdělávání
v Praze jsme uvažovali již před lety, kdy jsme
viděli narůstající počet mladých lidí s různými
psychickými obtížemi, kvůli kterým se potýkají se studiem a které jim komplikují možné
budoucí uplatnění.

Musel jsem být na hlavu padlý, že
jsem se v mládí potýkal se studiem.
To byla kolosální kravina! Ještě tak
možná střední školu, o tom asi bude
řeč, ale pak hodit učebnici latiny do
papíru a jít něco rozumného dělat!

Tento trend se bohužel ještě prohloubil v souvislosti s koronavirovou pandemií a navazujícími
restrikcemi, kdy řada mladých lidí poprvé ve
svém životě zažila krizi s nejasným výhledem
na zlepšení. I proto jsme rádi, že se nám v roce
2021 podařilo získat finance z Evropského sociálního fondu a otevřít v rámci Fokusu Praha
službu dostuduj.fit. Našim klientům nabízíme
pomoc zorientovat se v nastalé životní situaci a možnost mluvit o vlastních pocitech a nesnázích včetně komunikace s rodinou, blízkými
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a školou. Zároveň nabízíme i ryze praktickou
podporu při sestavení vlastních studijních priorit
a povinností, možnost vytvořit ve spolupráci se
školou individuální studijní plán, také edukaci
rodiny a blízkých o duševním zdraví. Poskytujeme informace o možnostech podpory v oblasti
duševního zdraví a případné propojení dalších
služeb. Velký důraz klademe na spolupráci
s okolím studenta, pedagogy a jeho rodinou.
V rámci primární prevence v oblasti duševního
zdraví pracujeme i na destigmatizaci,“ říká Nela
Beranová, z týmu dostuduj.fit.
Cílovou skupinou dostuduj.fit jsou žáci odborných učilišť a středních škol, studenti vyšších
odborných a vysokých škol, kteří čelí potížím
v rámci studia a přípravě na budoucí zaměstnání
v souvislosti s duševní nepohodou nebo psychickými problémy. Novou službu mohou využít
i rodiče (zákonní zástupci studentů/žáků), spolužáci, blízcí a partneři studentů/žáků a v neposlední řadě též učitelé, školní psychologové,
výchovní poradci a speciální pedagogové.
V týmu dostuduj.fit nechybí psycholožka,
a peer pracovník, tj. člověk s vlastní zkušeností
s duševním onemocněním. V týmu se schá-

zejí zkušenosti z prvního pilotního projektu
podporovaného vzdělávání v České republice realizovaného v Plzeňském kraji spolkem
Ledovec a dvěma týmy Fokusu Praha – Týmu
podporovaného zaměstnávání a preventivního
programu Blázníš? No a!.

To je ovšem podařená schůzka všech
těchto zkušeností! Teď už jen začít
komunitně interagovat a propojovat
angažovanost s odborností…

Služba dostuduj.fit Fokusu Praha je prozatím
financována z prostředků Evropské unie – Evropského sociálního fondu a jeho Operačního
programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 139
pod názvem projektu „Dostuduj – služba podporovaného vzdělávání“ s registračním číslem
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017191 v období
červenec 2021 až červen 2023.

To registrační číslo přineslo do
mého čtení těchto Fokusovin Fokusu Praha svěží vítr. Vůbec mu
nerozumím, a to mě na něm baví.

PEČENÍ A ZELENÁ STUHA
PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Máme velkou radost, že letošní Týdny pro duševní zdraví rezonovali i mezi studenty mezinárodní školy Park Lane. V rámci celoškolního
dne duševního zdraví Mental Health Awareness
day 8. října podpořili studenti školy Fokus Praha
prodejem různých sladkostí a sušenek. Z výtěžku této akce škola darovala naší organizaci neuvěřitelných 18 505 Kč. Celý den byl také protkán
zelenou stuhou a oblečením v zelené barvě, která je pro den duševního zdraví charakteristická.
Věnované peníze využijeme na programy, které
realizujeme právě pro mladé lidi – Blázníš? No
a! a dostuduj.fit. Děkujeme studentům i škole
Park Lane, že pomáhají s námi!

Tyhle akce jsou fajn samy o sobě, ale
psát o nich je peklo. Jde to celkem
ztuha.
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DILEMATA
TELEMEDICÍNY
V PSYCHOTERAPII
Na jaře 2020, v prvním lockdownu, se skoro všechny psychiatrické a psychoterapeutické intervence
v Psychoterapii Fokus Praha přesunuly do virtuálního prostoru. Většinou do telefonického, ale také na
online platformy. Z hlediska proplácení zdravotnických výkonů pojišťovnami to představovalo problém,
protože legislativně je možné poskytovat péči jenom v osobní přítomnosti pacienta/klienta. Výjimečná
doba přináší výjimečná řešení – pojišťovny nad distanční péčí do jisté míry přimhouřily oči. Do července 2020 bylo možné některé výkony vykazovat, i když klient zůstal doma a nedostavil se osobně.

Jejich shovívavost skončila v červnu 2020
a v létě nebylo jasné, jakým způsobem pracovat s klienty, kterým jejich zdravotní stav
neumožňuje vycházet z domu. Proto jsme se
v Psychoterapii FP ucházeli o grant nadace KB
Jistota, který nám umožnil naplánovat předem
formu online psychoterapeutických setkání pro
následující období podzim 2020 – jaro 2021.

Teď přemýšlím, proč tady tak
skromně stojí to FP. Asi inspirace
tou nadací KB Jistota.

V druhém lockdownu, poučeni a vybaveni, jak
se chránit před nemocí Covid-19, se nám podrželo udržet chod zařízení naživo a nemuseli
jsme masivně přecházet do online prostoru.
Grantový projekt Distanční péče ale běžel
a díky němu jsme nasbírali cenné zkušenosti
a také se nám vynořilo mnoho otázek.
DOSTUPNOST A KVALITA PÉČE?
Dlouhé čekací doby a problematická dostupnost psychoterapie hrazené ze zdravotního
pojištění trápí české zdravotnictví dlouhodobě. Telemedicína představuje možnost kvalitní péče pro klienty, kteří se ze zdravotních
důvodů nemohou dostavit osobně, a také pro
klienty, kteří jsou z jiného regionu, ale mají
zájem o služby konkrétního poskytovatele.
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Jedinou překážkou, kterou je třeba překonat, jsou
technické požadavky na připojení. Počítač nebo
chytrý mobil, kamera, dostatečně rychlý internet
a místo, kde může být klient v bezpečí a nerušen.

ní online využívat platformu Skype v její free
verzi – je známá, rozšířená a nepředstavuje
další bariéru v dostupnosti pomoci.
PRO KOHO ANO, A PRO KOHO NE?
Před samotnou psychoterapií je důležité prozkoumat motivaci klienta a jeho kapacitu pro
změnu. V Psychoterapii FP pracujeme se širokou škálou klientů, ale naší silnou stránkou je,
že umíme pracovat s klienty z těžšího spektra
psychických poruch. Základním nástrojem při
práci je psychoterapeutický vztah.
Čím těžší psychická porucha, tím opatrněji
a pomaleji se důvěra v psychoterapeutickém
vztahu vytváří. Do této složité rovnice třeba
započíst placatost online prostředí, které znesnadňuje navázání se, a čas setkávání omezen
na 12 setkání. Z těchto důvodů jsme velmi pečlivě zvažovali, komu online práci nabídnout
a koho odmítnout a až ⅔ klientů jsme doporučili jinou formu psychoterapie. V kombinaci
s naším stop stavem na individuální psychoterapii to v realitě často znamenalo, že jsme
klienty odmítli a doporučili hledat jinde.

BEZPEČNOST PŘIPOJENÍ?
Ministerstvo zdravotnictví nespecifikovalo
žádné požadavky na bezpečnost online komunikace. Jediná pravidla, která platila, byla
ta týkající se zpracování informací, která jako
zdravotnické zařízení naplňujeme.
Je bezpečné dostupné? Nejlepší řešení by bylo
mít end-to-end zabezpečené spojení, teda
od klienta k terapeutovi a zpátky konverzaci
ochráněnou před třetí stranou. Tato softwarová
řešení (splňující standardy HIPAA – vyžadovaná při psychoterapeutické práci v USA) nabízejí
všechny online platformy, ale jejich cenová
hladina je pro nás nedostupná. Existují platformy specificky určené pro telemedicínskou
práci, splňující kritéria bezpečného end-to-end
zabezpečení, ale jsou v anglickém jazyce, většinou vyžadují přihlášení se jak pro terapeuta,
tak pro klienta.
Je totiž důležité podívat se na problém i z hlediska potenciálního klienta – samotná práce
v online prostoru přináší na začátku znejistění
a nárok zvládat novou softwarovou platformu
by toto znejistění mohl ještě prohloubit. Proto
jsme se rozhodli pro psychoterapeutická setká-

Naše zkušenost, ve sporných případech, kdy
jsme stabilizovaným klientům z těžšího spektra
psychických poruch nabídli krátkodobou online psychoterapii, ukázala, že pro hlubší nebo
dlouhodobější typ poruchy je potřebný delší čas
pro terapeutickou práci, nebo setkání “naživo”
(nebo oboje). Pracovní vysvětlení, proč to tak je,
bylo, že pro takové klienty pravděpodobně online způsob práce nenabízí dostatečně stabilní
a bezpečný prostor, ve kterém by bylo možné
vybudovat důvěrný psychoterapeutický vztah.
Krátkodobá online terapie se ukázala vhodná
pro klienty s lehčími problémy, trvající kratší
dobu, kteří mohou profitovat i z bloku 12 setkání bez následné péče.

Když se klient není schopen dostavit osobně,
zdravotní pojišťovny (od podzimu 2020) nabízejí online konzultace ambulantních specialistů.
Vykazování na pojišťovny není jednotné – VZP
a OZP proplácejí 4 půlhodiny/28 dní, ostatní
pojišťovny 2 čtvrthodiny/28 dní. Tento výkon je
primárně určen pro ambulance lékařů – specialistů jako alternativa k pravidelnému vyšetření
pacienta.
Je vidět, že pro systematickou psychoterapii ve
frekvenci jedenkrát týdně (a problematicky ve
frekvenci jednou za 14 dní) v sazebníku výkonů
pojišťoven není prostor.
Online psychoterapie je etablovanou formou psychoterapie, její nástup začal dlouho
před začátkem pandemie nemoci Covid-19,
ale samotná pandemie urychlila její zavedení. Vyžaduje technické vybavení, které je ale
již povětšinou ve společnosti dostupné. Na
rozdíl od terapie “naživo”, kde klient dochází
za terapeutem, který zodpovídá za bezpečný
terapeutický prostor, při online terapii je odpovědnost více na klientovi. U klientů s osobnostně křehkou strukturou, nebo u kterých
je fungování výrazně zasaženo psychickým
stavem, je velmi důležité zvážit přínosy online
terapie, protože na základě našich zkušeností
takoví klienti více profitují z dlouhodobé terapie v osobním face-to-face kontaktu.
Pro lepší rozhodování, jestli je klient vhodný do
online psychoterapie, se nám osvědčilo kombinovat online terapii s aspoň jedním úvodním
setkáním “naživo” a monitorovat stav klienta
škálovací metodou mezi sezeními.
Financování systematické online psychoterapie
ve frekvenci jednou týdně v rámci sazebníků
zdravotních pojišťoven je aktuálně mimo realitu. Do úvahy přichází jedině doplnění chybějících finančních zdrojů přes grantové pobídky.

Z ČEHO SE TO ZAPLATÍ?
Individuální psychoterapie probíhá většinou
ve frekvenci jedenkrát za týden (nebo 14 dní).
Psychoterapeutická setkání trvají obvykle 50
minut, dalších 10-15 minut trvá zápis do chorobopisu. Za předpokladu, že klient je schopen docházet za psychoterapeutem, zdravotní pojišťovny, se kterými má psychoterapeut
uzavřenou smlouvu, tuto léčbu hradí.

Tenhle článek mě zaujal, přináší nějaké
informace a navíc telemedicína skutečně existuje jako pojem, není to dílo naší
fokusové kreativity. Jen by to chtělo
na závěr nějaké to projektové číslo.
Barbora Hrdličková,
vedoucí Psychoterapie Fokus Praha

19

INSPIRATIVNÍ POHLED
NA PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
PŘÍBĚH KONĚ MARCA
V roce 1973 postavili pacienti psychiatrické
léčebny v italském Terstu dnes už legendárního koně Marca Cavalla. Vyrobili ho ze dřeva
a krepového papíru a vložili do něj svá přání.
Společně nesli koně ulicemi města v čele procesí poskytovatelů služeb, pacientů, umělců
i obyčejných lidí. A tak se Marco stal symbolem
touhy po svobodě všech hospitalizovaných.
Toto symbolické „jít ven“ bylo předehrou skutečného „jít ven“, k čemuž mělo dojít zanedlouho. Odstartoval se tak proces, který vedl
k uzavření léčebny a ke změně celého systému
péče o duševní zdraví.

Všechny publikace z naší edice
Marco Cavallo jsou volně ke stažení
v pdf na www.fokus-praha.cz
Knihy vydáváme s laskavou podporou
našich donátorů, Ministerstva zdravotnictví
ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu
vlády ČR, a mnoha jednotlivých dárců.

Christien Muusse
Sonja van Rooijen

Paul Baker

PŘISPĚJTE NÁM
na darujme.cz

FENOMÉN SLYŠENÍ HLASŮ

SVOBODA PŘEDEVŠÍM

Kniha pro lidi a o lidech, kteří slyší hlasy.
Rozšířeno o kapitolu Hnutí slyšení hlasů v ČR.

Analýza zkušenosti s komunitní péčí o duševní
zdraví v italském Terstu a její význam pro Nizozemsko. Rozšířené vydání doplněné o české
zkušenosti.

Mark Ragins

editoři:
Lorenzo Toresini,
Roberto Mezzina

zašlete DMS ve tvaru
DMS FOKUS 30 nebo
DMS FOKUS 60 nebo
DMS FOKUS 90
na tel. číslo 87 777
zašlete příspěvek na veřejnou
sbírku Fokusu Praha
na účet 77070277/0100
navštivte sekci PODPOŘTE NÁS
na www.fokus-praha.cz

DĚKUJEME
CESTA K ZOTAVENÍ

ZA ZDMI

Kniha plná lidských příběhů, na nichž autor
citlivou a čtivou formou demonstruje základní
principy zotavení z duševního onemocnění.

Deinstitucionalizace v evropských příkladech
dobré praxe. Sborník přednášek z konference
2004 v italském Meranu.

Paul Baker

sestavil:
The Icarus Project

HLAS ZEVNITŘ

NEJLEPŠÍM LÉKEM JSOU PŘÁTELÉ

Praktický průvodce zvládáním slyšení hlasů.
Doplněno o český kontext.
Vyšlo mimo edici Marco Cavallo.

Průvodce vytvářením komunitních skupin pro
podporu duševního zdraví.
Vyšlo mimo edici Marco Cavallo.

TÝDEN
V PSYCHOTERAPII
ZÁŽITKOVÉ STÁŽE PRO STUDENTY
I LIDI Z PRAXE
V Psychoterapii Fokus Praha si na přelomu srpna a září tohoto roku mohli studenti psychologie
na jeden týden vyzkoušet, jaké to je docházet do psychoterapeutického stacionáře.

Program „Týden v psychoterapii“ vznikl díky
zájmu studentů o stáž v našem zařízení. Jeho
cílem bylo účastníkům ukázat, jak na Břevnově
využíváme verbální a expresivní psychoterapeutické přístupy v péči o duševní zdraví a jak
je naše péče propojená s komunitními týmy
a CDZ v rámci Fokusu Praha. Zároveň účastníci
mohli sami na sobě zažít různé formy skupino-

vé psychoterapie a uvědomit si, jaké přístupy
jim nejvíce vyhovují. Koncept zážitkové stáže
účastníci ocenili ve zpětných vazbách: „Jsem
rád, že nešlo o nalejvárnu teorií a rozvrh plný
přednášek. Šáhnout si na různé přístupy, poznat sám sebe a skrz zážitek si trochu osahat
i teorii je skvělý koncept.“

Tahle anonymní citace je úplný haptický koncert.

Do programu jsme vybírali účastníky mezi studenty psychologie, sociální práce a příbuzných
oborů, které doplnili lidé z praxe se zájmem
o psychoterapeutickou kvalifikaci. Skupinu výstižně popsala jedna z účastnic ze Slovenska:
„Stretla som mladých študentov psychológie aj
starších ľudí s bohatými skúsenosťami z oblasti
práce s ľuďmi a všetkých spájal silný záujem
o psychoterapiu.“
Program zážitkové stáže vycházel z psychoterapeutických stacionářů, které pro klienty
otevíráme na Břevnově několikrát do roka. Střídaly se v něm praktické ochutnávky terapií,
teoretické vzdělávání a nácviky relaxací.
V praktické části si účastníci vyzkoušeli hned
čtyři přístupy v expresivních terapiích, což
jeden z účastníků hodnotil slovy: „Je skvělé,
že teď vím, co zhruba tyto techniky, se kterými
jsem jinak doposud neměl možnost se osobně
setkat, obnášejí a věřím teď také daleko více
a upřímněji v jejich smysluplnost a efektivitu.“
Expresivní terapie jsme prokládali tematickými verbálními skupinami zaměřenými na
vzájemné poznávání se a sebereflexi. Jeden
z účastníků vzpomíná: „Během stáže se mi
líbila možnost dle potřeby mluvit o svých prožitcích a dojmech. Mohli jsme se zapojovat do
debat, nebo jen poslouchat. Díky tomu jsme
jen nechodili od ochutnávky k ochutnávce,
ale mohli si jednotlivé zkušenosti propojovat,
vzájemně reflektovat a lépe vůbec uvědomovat.“ Ve srovnání s workshopy terapeutických
technik na konferencích se u nás účastnici
opírali o stabilní a bezpečné zázemí skupiny
a mohli jít do větší hloubky, jak napovídá pozitivní reflexe účastníka: „Nakonec jsem byl
opravdu nadšený. Odcházel jsem obohacený
jako člověk i jako student.“

Teoretická část představila Fokus Praha jako
přátelskou a významnou organizaci na poli
péče o duševní zdraví. Byli jsme na exkurzi
v Centru duševního zdraví pro Prahu 6 a v Komunitním týmu pro Prahu 13 a 17. Užitek popsala účastnice následovně: „Jsem ale ráda,
že jsem mohla víc nahlédnout do praxe práce
s klienty s SMI mimo psychiatrické nemocnice.“ Další poznatky se dozvídali formou
přednášek a diskuzí. Navíc všichni obdrželi
publikace vydané Fokusem Praha k tématu
zotavení.
Každý den byl na programu nácvik relaxace – prostor pro zklidnění v náročném dni
a příležitost k péči o sebe. „Po týdnu stáže
jsem automaticky s překvapením více vnímal
své tělo, více si ho uvědomoval, daleko více
si ho všímal.“
Hlavní organizátoři programu byli PhDr. Václav Jílek a Bc. Lenka Mlejnková. Do realizace
zážitkové stáže se ale s chutí zapojila velká
část týmu Psychoterapie Fokus Praha. Díky
nim si účastníci odnesli nejen informace, ale
i příjemnou zkušenost z našeho pracoviště.
„V neposlední řadě na mě velice pozitivně zapůsobili trpěliví, laskaví a podporující mentoři
tohoto programu. Vedli jasně celý kurz, ale
dali skupině dostatek prostoru, aby se mohla prosadit a vést i sama. Podporovali nás
v každé aktivitě a ukázali nám, jak příjemné
prostředí bez předsudků dokáže zvýšit sebevědomí a důvěru účastníků.“
V roce 2022 plánujeme úspěšnou akci zopakovat v podobném termínu na přelomu srpna
a září. První informace pro zájemce zveřejníme
na začátku roku na Facebook profilu Psychoterapie Fokus Praha a na internetových stránkách
Fokusu Praha.
Václav Jílek, klinický psycholog
Centra duševního zdraví pro Prahu 6

Jako člověk i jako student … Vypadá
to, že ho tam pořádně rozložili.
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CHILD TALKS +
V NABÍDCE
PSYCHOTERAPIE
FOKUS PRAHA
NOVÁ METODA POMÁHÁ RODIČŮM
A JEJICH DĚTEM ZVLÁDNOUT
PROBLÉMY S DUŠEVNÍM ZDRAVÍM
Podle současných výzkumů žije v rodinách s diagnostikovaným duševním onemocněním rodičů
zhruba každé šesté dítě. Studie ukazují úzkou souvislost mezi duševním onemocněním rodičů
a zvýšeným výskytem psychických obtíží u jejich dětí. Udávána je nižší školní úspěšnost, rizikové
chování, zvýšené riziko závislostí na psychoaktivních látkách, nižší socioekonomický statut.

Když v rodině jeden nebo oba rodiče bojují
s psychickými problémy, často se všechny zdroje
rodiny soustředí právě na to zvládnout špatný
psychický stav rodiče a s ním spojené nesnáze.
Child Talks + je série čtyř preventivních setkání
rodiny s odborníkem, kde je možné otevřít téma
psychických problémů nebo duševního onemocnění rodiče se zaměřením se na potřeby dítěte
přiměřeně jeho věku. Pochází z Holandska a do
České republiky ji přinesla 1. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy ve spolupráci s partnery.
MLUVIT SE SVÝM DÍTĚTEM O SVÝCH PSYCHICKÝCH PROBLÉMECH, NEBO NE?
Mnoho rodičů, kteří mají psychické problémy,
často přemýšlí nad otázkou, jestli mluvit se svými
dětmi o svých problémech – co říct, kolik a jak
to říct. Je běžné, že se u nás o nemocech rodičů
s dětmi nemluví, v dobré víře, abychom je ochránily před stresem. To platí dvojnásob pro téma
duševních problémů, které navíc od ostatních
nemocí nese i stigma psychiatrické diagnózy.
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Faktem ale je, že když rodiče zvládnou otevřít
téma svého zápasu s psychickými problémy
způsobem, který je pro dítě srozumitelný, pomůže to dítěti lépe se vyrovnat s tím, co se
děje. Funguje to na podobném principu, jako
použití kyslíkové masky v letadle. Instrukce je
jasná: Rodiče nejprve nasadí masku sami sobě
a teprve pak nasadí masku dětem.

Vlastně jsem si často říkal, že celé
společenské fungování člověka je
o nasazování masek. Ale tady mi ta
souvislost zatím úplně nedocvakla.

METODA CHILD TALKS +
Cílem intervencí Child Talks + je pomoct
rodičům:
• aby mohli lépe vnímat to, co prožívají jejich
děti v souvislosti s onemocněním rodiče
a jaký dopad to má na jejich zdravotní stav;

• identifikovat psychické potíže u vlastních
dětí dřív než přerostou v závažné duševní
problémy;
• zlepšit svoje rodičovské kompetence ve spojitosti s duševním zdravím.

JÍT DO TOHO, NEBO NE?

A v neposlední řadě, při práci s celou rodinou
se zmapují potřeby jednotlivých členů, a je
možné hledat způsoby, jak tyto potřeby naplnit – či už v dalších odborných intervencích,
nebo v podpoře v úplně obyčejných věcech.

Jestli se rodič nemůže rozhodnout, zda mluvit
se svými dětmi o své nemoci, pomůže, když
se podívá na situaci z obou stran a zodpoví si
tyto dvě otázky:
• Čeho se obávám, kdybych začal/a mluvit
o tom, že mám psychické problémy/onemocnění?
• Jaké jsou výhody, když si o tom s dětmi promluvím?

Z výzkumů z Portugalska a Norska, kde je Child
Talks + již zaveden, se ukazuje, že v rodinách
dochází ke zlepšení psychické pohody u dětí
i rodičů, děti prožívají situaci lépe a zažívají
méně stresu. Rodičům přináší tato krátká intervence úlevu a radost z obnovy vzájemného
porozumění.

Psychoterapie Fokus Praha nabízí takovým rodičům setkání, při kterém je možnost podívat se
na jejich sloupce “obav a výhod” a také možnost
domluvit se na účasti v programu Child Talks
+. V případě zájmu může rodič nebo i sociální
pracovník takového rodiče kontaktovat psychology Barboru Hrdličkovou nebo Václava Jílka.
Barbora Hrdličková,
vedoucí týmu Psychoterapie Fokus Praha

PREMIÉRA „ANIMÁČŮ“ O CENTRU
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PODSKALÍ
V září představilo Centrum duševního zdraví Podskalí Fokusu Praha sérii krátkých animovaných
videí. Na prosluněnou střechu Lucerny dorazili nejen kolegyně a kolegové z Fokusu, ale i hosté
z Ministerstva zdravotnictví, Poslanecké sněmovny, Magistrátu hlavního města Prahy, městských částí Praha 1, 2, 4, 10 a 11, Psychiatrické kliniky VFN a dalších spřátelených organizací.

„Máme pocit, že o naší službě se zatím stále moc
neví. Setkáváme se s tím všude – u lékařů, v nemocnicích, u rodinných příslušníků, na úřadech
i při kontaktu s veřejností. Souvisí to zřejmě s tím,
že jde o službu novou a jinak koncipovanou, než
je u nás běžné. I to přispívá k nejasným, nebo
zkresleným představám o naší práci. Právě to
jsme chtěli skrze videa změnit. Chtěli jsme ukázat
a vysvětlit náš způsob práce – aby se to mohlo
dostat k lidem, kteří to potřebují – ať už jde o klienty, odborníky, nebo veřejnost. V našich videích
nenajdete žádné diagnózy, a je to záměr. U nás
se zaměřujeme spíše na konkrétní příběh klienta
a na jeho individuální potřeby. Proto jsme zvolili formu tří vzorových, symbolických příběhů.
Naznačují, jak pestré škále lidí v našem centru
pomáháme. Děkujeme tvůrcům, Danu Tlamkovi

a Lukáši Koudelkovi, kteří našim rozmanitým
nápadům a představám dali podobu,“ uvedl tým
Centra duševního zdraví Podskalí.
Na videa se můžete podívat na Youtube kanálu
Fokusu Praha.
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MUŽ JAKO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK –
PŘEDSUDKY A MÝTY
Co nás vede k tomuto tématu? Poptávka po mužích do týmů stále roste. A proč? Jedná se jen
o prosté matematické vyvažování genderu? A proč se muži na tuto práci hlásí méně? A proč
je o ně větší zájem? Na jaké předsudky a mýty přitom narážíme?

Otázek je mnoho. Otázkou zůstává, jestli na
ně umíme odpovědět. Rozhodli jsme se učinit
první krok a toto téma pro tuto chvíli otevřít.
Výběrová řízení na pozici sociálního pracovníka / sociální pracovnici vypisujeme pravidelně. Pro Fokus Praha je to jedna ze stěžejních
odborností. Pravidelně se hlásí většinou spíše
ženy. Např. na jeden z posledních inzerátů se
přihlásilo 30 kandidátů, z toho 5 mužů a z toho
jen 2 s odpovídajícím vzděláním, které umožňuje práci v sociálních službách.

chicky a dokonce někdy i nebezpečná (v případě zvládání některých krizových situací) tato
práce je. Pohled na sociální práci jako na pokec
s klientem u kávičky je něco, co nás dokáže
úplně vytočit. Ale opusťme úhel pohledu HR
a pojďme dát slovo našim kolegům na pozici
sociálního pracovníka.

Z pohledu HR vnímáme potřebu diverzity v týmech – nejen z hlediska věku, zaměření v sociální práci, ale také v genderu. A dává to i smysl
vzhledem k rozmanitosti našich klientů a jejich
témat, která přinášejí k řešení do služeb. A čím
si vysvětlujeme, že zájem mužů o naše vypisované pozice je spíš nižší? Sociální práce je
často spojována s profilem, jako jsou podpora,
péče, empatie, soucítění a kompetencemi, jako
jsou nácvik sociální rehabilitace (nácvik uklízení, vaření apod.) nebo doprovody do různých
institucí. A to je stále v naší současné společnosti přisuzováno spíše ženské roli.

Proč ses rozhodl jít do pomáhající profese –
konkrétně sociální práce?

Další otázkou je vnímání prestiže povolání obecně. A zde si nemusíme nic nalhávat, práce v byznyse (např. na pozici právník, manažer, IT specialista, markeťák…) je vnímaná lépe než práce
sociální. A tím ale rozhodně nechceme říct, že
pomáhající profese nejsou prestižní, podívejme
se na záchranáře, hasiče, lékaře, ale sociální
pracovník k těm TOP povoláním nepatří.
A důležité je samozřejmě i finanční ohodnocení. Průměrná mzda na pozici sociálního pracovníka nepatří k nejvyšším.
Naopak z pohledu Fokusu Praha je nízká prestiž povolání sociálního pracovníka absolutně mimo. Vidíme, jak důležitá, odpovědná
a v mnoha ohledech náročná fyzicky i psy-
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Ve Fokusu Praha pracuje na této pozici dnes
více než 20 mužů. Zeptali jsme se jich na jejich
vlastní zkušenosti.

• 	Výchova v rodině – jsem ze zdravotnického
prostředí a směřování do pomáhající profese
mi bylo přirozené a nechtěl jsem studovat
medicínu. A pak zážitek s mým dědečkem,
který žil deset let s ictem a já jsem jednou
selhal v jedné situaci, kdy potřeboval pomoct. Do dneška mi to přijde líto, že jsem
nepomohl.
(Jan Koláčný)
•	Protože jsem nikdy neviděl smysl v prostém
vydělávání peněz a věřím, že sociální práce –
zvlášť taková, jakou jí děláme – má potenciál
skutečně pomáhat lidem, respektive přinášet
lidem v jejich životech podporu k tomu, aby
žili svoje životy sami za sebe, s maximální
kvalitou, spokojeností a štěstím.
(Vlastimil Dubský)
•	Když jsem se sám potýkal s duševním onemocněním, narazil jsem na chladný a ne příliš
citlivý přístup několika psychiatrů a dalších
odborníků v oblasti duševního zdraví a postupem času ve mně vznikla motivace stát
se součástí změny přístupu v systému péče
o duševní zdraví, kterou vnímám jako nezbytně nutnou.
(Vojtěch Bärtl)

• 	Byla to náhoda. Před více než dvaceti lety
jsem byl v Milánu na soukromé party a potkal jsem tam ženu, která mi nabídla práci
v azylovém domě pro matky s dětmi s onemocněním AIDS. Ze zvědavosti jsem byl na
pohovoru a … tak jsem nastoupil do své první
práce v sociálním sektoru.
(Roberto Alquati)
• 	Přišlo mi to jako zajímavá a smysluplná práce,
pracoval jsem na různých pozicích v různých
oblastech a soc. práce mě zatím bavila nejvíce a nejdéle jsem u ní vydržel.
(Jakub Tomeš)
• 	Pod vlivem rodičů, kteří jsou oba sociální
pracovníci.
(Ondřej Macl)
• 	Asi jsem k tomu vždy směřoval, rozlousklo se
to kdysi na civilní službě v Jedličkově ústavu,
od té doby, s občasnými pauzami na vydechnutí, dělám sociální práci. Dává mi to smysl
a baví mě to.
(Petr Špaček)
V čem vidíš kvalitu a prestiž této práce?
•	Základní kvalitou té práce je dobrý vztah
s lidmi kolem. Sociální pracovník je schopen ji vytvářet a zároveň si ji užívat Prestiž? Nikdy mě o ní nenapadlo přemýšlet.
To, že je kolem prima banda lidí, je pro mě
důležitější.
(Jan Koláčný)
•	Nemyslím si, že sociální pracovníci mají v naší
společnosti nějakou velkou prestiž. Myslím
si, že získat prestiž a respekt v očích jiných
oborů (např. zdravotnického) bude jedna
z výzev tohoto oboru.
(Tomeš Jakub)
• 	Vezmu to z pozice pracovního konzultanta.
U konzultantů je ta kvalita dvojnásobná,
nejen, že musí být dobrý sociální pracovník,
ale i dobrý "obchodník" se zaměstnavateli.
Prostřednictvím práce měníme, k dobrému, životy lidí s duševním onemocněním
v podstatě ve všech oblastech, zdraví, společenský status, kvalita života ap. Děláme
něco, co opravdu pomáhá, skrze zaměstnané klienty a zaměstnavatele ovlivňujeme
i přístup celé společnosti. Edukujeme tak

společnost v přístupu k lidem s nějakým
znevýhodněním. A tohle všechno je sakra
velká prestiž.
(Petr Špaček)
• 	Myslím, že komunitní a sociální služby jsou
v dnešní době zásadní součástí podpory
lidí s různorodými znevýhodněními a zároveň do určité míry suplují tristní nedostatek
psychologů, psychoterapeutů atp. Nedávno
bylo zveřejněno srovnání počtu lidí, kteří se
letos léčili s duševním onemocněním, byli
s těmito problémy hospitalizování, nebo
spáchali sebevraždu se stejnými počty
v letech 2017 a 2014, a bylo prezentováno
jako překvapující, že po covidu a opatřeních
s ním souvisejícími nedošlo k nárůstu těchto
počtů – myslím, že to je právě díky sociálním
službám, v tom spatřuji kvalitu naší práce.
(Vojtěch Bärtl)
• 	Vzhledem k tomu, že každá práce, pokud je
dobře odvedená, může mít kvalitu a prestiž.
Spíš bych řekl, že kvalita této práce spočívá
v pozornosti, kterou jsme schopni věnovat
potřebám lidí.
(Roberto Alquati)
• 	V tom, že dokáže pomáhat konkrétním lidem.
Sekundárně v tom, že může pomoci vyprázdňovat psychiatrické fabriky typu PNB, zbavovat lidi závislosti na sociálním systému a tím
přinášel benefit společným financím atd.
(Vlastimil Dubský)

27

• 	Člověk pracuje s lidmi a je v kontaktu s jejich
životními tématy. Práce je to velice pestrá,
naplňující, a i ty „krizovky“ má dobře ošetřené týmovou prací či systémem supervizí.
(Ondřej Macl)
Setkal ses ve svém okolí s předsudky vůči své
profesi sociálního pracovníka?
• 	Spíš jsem se velmi výjimečně setkal s pozitivní
reakcí, s tím, že někdo ocenil, co dělám(e). Většinou naopak musím vysvětlovat, co a proč děláme, proč to má smysl, a proč si nepřipadám
jako selhávající "lůzr", když se věnuji sociální
práci s klienty, a například neprodávám auta
v AAA… Perliček je tolik, že z nich nebudu
vybírat – ale reaguji na to většinou vysvětlováním – pokud je reakce moc stupidní, reaguji
ukázkou vzdalujících se zad.
(Vlastimil Dubský)
• 	Setkal jsem se i přímo v prostředí sociálně
práce s předsudky vůči tomu, že jsem muž
(tj. Nemusím tolik uklízet jako mé kolegyně,
vyznám se v technických věcech…). Mimo SP
se většinou setkávám spíše s obdivnými reakcemi – že dělám něco smysluplného, za málo
peněz, co by jiní dělat nemohli, a někdy si to
představují až příliš dramaticky. A taky mají
pocit, že jsem citlivý, něžný, feminní či pečující – když jsem ten sociální pracovník (což ale
snad je i trochu pravda! :-) Jenom bych dodal,
že ta práce vyžaduje i jistý pragmatizmus, věcný, profesionální přístup či jistý typ znalostí).
(Ondřej Macl)
• 	… když jsem pracoval v podporovaném zaměstnávání v jiné organizaci a chodil jsem
asistovat klientům na pracoviště, dělo se poměrně často, že kolegové klienta zpochybňovali naši práci různými poznámkami o tom, že
by tohle zvládli taky, že to máme jednoduché,
že tam k ničemu stejně nejsme a několikrát
se i stalo, že po nás chtěli, abychom jim pomohli třeba s vykládáním zboží nebo něčím
podobným – v těch situacích jsem se vždy
snažil s klidem vysvětlit za jakým účelem tam
jsem, tedy abych poskytl klientovi podporu
v případě, že ji bude potřebovat.
(Vojtěch Bärtl)
• 	Nikdy. Naopak – je to vždy hodnoceno kladně. Z druhé strany moje sociální bublina je
z velké části ponořená v pomáhající oblas-
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ti. Ostatní lidé si spíš všímají jiných mých
rolí – muzikanta, myslivce lesáka atd. Jestli
to někomu vadí, tak se mě asi bojí
(Jan Koláčný)
• 	Nikdy.
(Roberto Alquati)
• 	Setkal jsem se spíše s předsudkem vůči tomu,
že dělám sociálního pracovníka v neziskovce – něco jako, že jsme všichni sluníčkářské
nefachčenka, které pijou kafe a jenom mručí.
Většinou na to úplně nereaguji. Na svatbě
bratrance, který je z Osoblažska, což je velmi
chudý kraj, kde je málo práce a lidé tam žijí
většinou hodně skromně, se mě ptali jeho
přátelé, co dělám za práci. Tak jsem jim to
vysvětlil a reakce byla, že jsem další, co nepracuje rukama, a že tahle práce je zbytečná.
Vtipná byla reakce jeho ženy, která mu řekla: ,, ‚Vole‘, až se z toho chlastu zblázníš, tak
zapomeň, že ti budu pomáhat já… to ti pak
bude Kuba dobrý!'' (Řekla to mnohem peprněji, tohle je hodně… light ) Nebral jsem to
nijak dramaticky, spíš jsem se tomu zasmál.
(Jakub Tomeš)
• 	Nesetkal, nebo si to nepamatuju. Naštěstí
jsou v mé sociální bublině lidi, co taky dělají
sociální práci nebo jsou tomu nakloněni. Je
pravda, že se s námi naše nová sousedka-exekutorka na chatě moc nebaví, poté co
zjistila, že jsme sociální pracovníci.
(Petr Špaček)
Jak se cítíš v kolektivu žen? Dokážeš říct, zda
máš primárně mužské klienty, nebo je to jedno? Máš pocit, že se liší sociální práce podle
toho, zda jsi s klientem ty, nebo kolegyně?
Z odpovědí vybíráme:
• 	V ženském kolektivu se cítím dobře, nikdy
jsem toto příliš nerozlišoval, jako zásadnější
vnímám, jakou mají kolegyně a kolegové povahu a jak se to odráží v jejich práci s klienty.
(Vojtěch Bärtl)
• 	Rozdíl v pohlaví může ovlivnit vztah s klientem, ale není to pevné pravidlo. Je však na
schopnosti sociálního pracovníka pochopit,
kdy je podle probíraných témat potřeba mít
na pomoc kolegyni, nebo naopak.
(Roberto Alquati)

• 	Spíš vnímám, že o některých tématech se
klientům a klientkám mluví lépe/hůř s mužem nebo ženou – ať je to sexualita, hygiena,
rodičovství nebo různá další témata. Vnímám zažitou představu, že ženy by měly být
empatičtější, mateřštější, s větší tendencí
klienta ochraňovat, a muži naopak systematičtější, cílevědomější a vůči klientovi
více vyžadující – ale řekl bych, že to spíš
vychází ze stále přežívajících genderových
stereotypů, než ze skutečnosti, která tyto
stereotypy naopak zpochybňuje.
(Vlastimil Dubský)
• 	A si jak u jakého klienta. Někdo se mnou
pracovat nechce, protože jsem muž, někdo
naopak chce vyloženě spolupracovat s mužem, takže se to asi nedá zobecnit. Např. při
probírání sexuality je bezpečnější to řešit
z mé pozice s muži.
(Jakub Tomeš)
• 	Z hlediska genderu mi to vychází poměr
klientů padesát na padesát. A kdybych se
nepodíval do složky, ani bych neuměl říct,
jestli mám spíš ženské nebo mužské klienty,
je mi to spíš jedno.
(Ondřej Macl)

• 	Muž i žena mají trochu jiné role, které se
v soc. prac. doplňují.
(Jan Koláčný)
 jak se naši kolegové cítí v kolektivu, kde je
A
většina žen? Jedna odpověď za všechny, která
hovoří za vše:
• 	Mám skvělý tým, takže výborně. Už si na mě
zvykly (doufám ).
(Petr Špaček)

Neopomenuli jsme dotaz na směřování kariéry
a výhledů do budoucna. Toto je otázka, která koresponduje s otázkou prestiže. Když se
ptáme na kariéru, mnozí z nás si automaticky
představí posun o pozice výš v organizační
struktuře. Jak ale vnímáme u pohovorů i mezi
našimi kolegy, je tu jasný směr k prohlubování
vědomostí, zvyšování kompetencí, odbornosti
– prostě chuť dělat stejnou práci, ale nejlépe
jak je to možné. Prostě práce sociálního pracovníka jde po smyslu, hodnotách a zvyšování kompetencí v dané práci, nikoliv po rychlém kariérním růstu. A v tom tkví gró ambicí
a prestiže sociální práce.
Michaela Bolcková a Eva Čižinská

NEBLÁZNI, SEZNAM SE!
Najít kamaráda, spolubydlícího, parťáka na výlety
nebo i romantický vztah? O tom byla listopadová
akce v Kasárna Karlín s poťouchlým názvem Neblázni, seznam se, která přilákala na 70 lidí a zahrnovala i 4 vystoupení, plus afterparty u ohně
s kytarovým duem Cyril & Ivan. Nebudeme se na
tomto místě rozepisovat, zda a v kolika případech se podařilo prolomit prokletí internetových
seznamek. Nicméně nápad uspořádat sešlost,
která může pomoct lidem s psychickými potížemi (ale nejenom jim) prolomit osamělost, je
natolik výtečný, že si minimálně na tomto místě zaslouží pochvalu jeho realizátoři, jimiž byly
Dům u Libuše, Bona a Dobroduš. Doufáme, že
i navzdory neustále se vracející pandemii bude
mít tato ryze analogová seznamovací platforma
již brzy další pokračování.
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NATÁČENÍ V LIBERÁLU
Na přelomu srpna a září proběhlo v kavárně Liberál v Praze natáčení příběhů lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Bylo to výjimečné
setkání a spolupráce s lidmi, kteří se rozhodli
podělit o svůj příběh, pro mě byla jednou z nejkrásnějších. Už přípravy a schůzky s možnými
protagonisty avizovaly porozumění a poctivou
spolupráci, a to se naplnilo beze zbytku. Natočili jsme devět mimořádných příběhů, které

teď zpracováváme. První spatří světlo světa
už brzy! Materiálu je nakonec více, než jsme
čekali, což je dobře, ale i proces dokončovacích
prací je tak zdlouhavější. Ale pokud jde o natáčení, je to tak trochu nepsané pravidlo, nikdy
se nestíhá. :-) Aby se dalo s výsledným tvarem
nakládat co nejsvobodněji a aby měl co nejširší
využití, stojí za každou vteřinou mnoho lidí,
práce a mnoho času. Zkrátka natáčení je hezký

start, ale zdaleka to neznamená, že je hotovo.
Začíná to probíráním a výběrem materiálu;
v tomto případě šlo o zhruba o 300 minut!
Pak následuje střih a řada dalších střihových
a jiných úprav, aby byl tvar co nejčistší, ale především autentický, pravdivý a smysluplný, ale
také nadčasový. A když je vše hotovo, přijde na
řadu spíkr a namluví komentář. Posléze grafik,
který pojme znělku či titulky. Pak hlavní kameraman sladí barvy. A nakonec zvukový mistr,
který citlivě nasadí komentář, hudbu a vše spojí
dohromady. Zvukový mix je poslední krok k cíli
a finální podobě každého příběhu.
A teď trochu pochvaly pro náš tým. V první
řadě chceme poděkovat účinkujícím, kteří by
strčili do kapsy všechny celebrity světa svým
zodpovědným a profesionálním přístupem,
ale také pokorou a laskavostí. Užili jsme si to,
a i to byl můj tajný osobní cíl v rámci tohoto
projektu. Občas mi někdo z hlavních představitelů zavolá, že se těší na projekci a že na
natáčení s radostí vzpomíná, a to je pro mě
největší odměna.

A hned za nimi patří velký dík štábu. Především
renomovanému kameramanovi Janu Basetovi Střítežskému, který má na svém kontě řadu
úspěšných a oceňovaných snímků. Například
Alois Nebel, Fair Play, Chata na prodej či letošní novinku – film Okupace. Ovšem také stojí
za vizuálem úspěšného seriálu Kancelář Blaník
a řadou dokumentárních filmů. Dále pak uznávanému scénografovi a umělci Janu Vlčkovi, jehož
práci můžete nyní vidět v čerstvém filmu Prvok,
Šampón, Tečka a Karel; dále pak ve filmu Lidice,
Kvarteto, Díra u Hanušovic, v seriálech Okresní
přebor nebo Čtvrtá hvězda či nejnavštěvovanějším dokumentu posledních let, V síti, který
otevírá téma zneužívání dětí na internetu.
Cílem videí není jen zviditelnit Fokus, ale také,
a to zejména, přispět k osvětě v oblasti duševního zdraví a destigmatizaci lidí s duševní nemocí. Tak si držme palce, ať se nám to podaří!
Kateřina Uhlířová, vedoucí fundraisingového
oddělení Fokusu Praha

SPOTY V ČESKÉ
TELEVIZI

která tento program vede, nyní výtěžek této
studentské akce ještě zdvojnásobila! Děkujeme, že pomáháte s námi!

Skvělou zprávu do příštího roku je, že naše spoty se budou v prvním čtvrtletí roku 2022 vysílat
v České televizi, a to celkem v 50 vysílacích
časech. Na podruhé se nám podařilo obstát ve
výběrovém řízení, které vyhlašuje Česká televize
na podporu neziskovkám. Věříme a doufáme, že
téma duševního zdraví diváky zaujme!

V rámci celostátní charitativní akce Sbírka potravin, která proběhla v sobotu 20. 11. 2021,
se pro klienty Fokusu Praha podařilo vybrat
celkem 1 393 kg potravin a drogerie v obchodech Billa Praha 6 Evropská (596 kg), Billa
Praha 10 Počernická (347 kg) a Tesco Praha
1 Národní (450 kg). Velký dík patří všem, kdo
přispěli. A samozřejmě také dobrovolníkům
z Domu u Libuše, Centra duševního zdraví pro
Prahu 6, Centra duševního zdraví pro Prahu
8 a Komunitního týmu Kladno za to, že celou
sobotu komunikovali, sbírali, přebírali, třídili,
vážili a vozili vše do skladu, odkud potraviny
poputují přímo klientům.

PSYCH'O'SCAR 2021
I letos uděloval Spolek Discovery Mosty ocenění Psych'o'scar – cenu za vynikající počiny
v oblasti péče o duševní zdraví a za šíření inovativního přístupu Otevřeného dialogu. Ocenění získala nezisková organizace ZAHRADA
2000, která od roku 1998 poskytuje především
v jesenickém regionu ucelený komplex služeb pro lidi s duševním onemocněním s cílem
umožnit jejich návrat zpět do života. Kromě
registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny nabízí
možnost zaměstnávání s podporou pro osoby
se zdravotním postižením zahrnující odbornou
přípravu na zaměstnání, pracovní a dluhové
poradenství a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném i volném trhu práce.
Záznam z předávání ceny Psych'o'scar 2021
najdete na YouTube kanálu Studia 27.

TO NEVYBĚHÁŠ
POMÁHÁ PODRUHÉ
V květnu letošního roku se konal benefiční on-line přednáškový den To nevyběháš – Krize
z pohledu psychologie. Kromě jiných odborníků na něm vystoupili náš kolega Břetislav
Košťál a ředitel Fokusu Petr Hudlička. Tato
skvělá akce, kterou vymyslela a zrealizovala
na podporu lidí s duševním onemocněním skupinka 5 spolužáků z psychologie na Univerzitě
Karlově, přinesla do Fokusu Praha na darech
celkem 10 021 Kč. U zrodu studentské aktivity
stál program Dobro-druzi podporující filantropickou činnost mladých lidí. Nadace Via,

32

SBÍRKA POTRAVIN
PRO FOKUS PRAHA

Tenhle článek tesat na náhrobní kameny příštích generací. A nebýt těch
9 400, vůbec by nevznikl. Ale teď
vážně: Mixovat tyhle všechny informace do nějakého rádoby dobročinného koktejlu je dost dryáčnické.

NADACE ČEZ
PODPORUJE
FOKUS PRAHA
Nadace ČEZ nám opět nabídla náš projekt
v charitativní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem.
V srpnu nám prostřednictvím této aplikace svými pohybovými aktivitami lidé pomohli shromáždit 70 000 Kč na projekt Fokus pro duševní
zdraví i na mobilu. Díky této štědré podpoře
můžeme vytvořit nové webové stránky, které
budou přehledné a dobře čitelné i z mobilu či
tabletu. Děkujeme všem sportovním nadšencům, kteří nás skrze EPP – Pomáhej pohybem
podpořili.

VOŇAVÝ DAR
Dar, který zpříjemní den našim pracovníkům
i našim klientům, nám věnovala pražírna Candycane coffee. Šálek dobré kávy vytváří příjemné prostředí jak při našich rozhovorech
s klienty, tak při pracovních poradách. Ocení
ji i účastníci našich vzdělávací seminářů nebo
třeba zaměstnanci sociálních firem. Tam všude vaříme kávu z kvalitní brazilské kávy, které
jsme od pražírny dostali celých 13 kg. Děkujeme
Candycane coffee, že pomáháte s námi!

Děkujeme společnosti Eurowag i nadaci Via,
která její zaměstnanecký fond spravuje.

ZAMĚSTNANCI FIREM
POMÁHAJÍ
Jsme rádi, že mnoho firem podporuje dobročinné účely a že do tohoto procesu zapojují
své zaměstnance. Tímto způsobem jsme získali
dar 9 400 Kč od společnosti Eurowag, protože
jeden z jejích zaměstnanců vybral právě Fokus Praha. Peníze byly věnovány na podporu
lidí s hraniční poruchou osobnosti s odkazem
na Anetku Kulhánkovou, která o svém životě
s hraniční poruchou vyprávěla na svém blogu. Ačkoliv sama tíhu takového života během
pandemie nakonec neunesla, mnoha jiným
lidem, především mladým, svou otevřeností
pomohla. I proto jsme se rozhodli darované
finance využít na náš preventivní program pro
středoškoláky i jejich pedagogy Blázníš? No a!

V letošním roce nás podpořila Nadace ČEZ
i v dalším projektu – v rámci nově vyhlášeného programu Neziskovky 2021. Uspěli jsme
se záměrem na vytvoření osvětové kampaně
na bázi TV spotů. Příspěvek 100 000 Kč na
spoty, jejichž výroba už běží v plném proudu.
V prvních měsících příštího roku se spoty budou vysílat v České televizi. Děkujeme Nadaci
ČEZ, že pomáhá s námi!
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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
EUROPEAN IPS LEARNING
COMMUNITY
Pracovnice Týmu podpory zaměstnávání Fokusu Praha, Jitka Špičanová a Veronika Kafková,
se jako jediní zástupci střední a východní Evropy zúčastnily mezinárodní konference k dalšímu
směřování metody IPS a její adaptace na evropské prostředí, která se konala 16. – 17. 9. 2021
v Reykjavíku.

„Velký úspěch je vlastně i to, že se konference
vůbec uskutečnila. Měla totiž proběhnout již
před dvěma roky, ale kvůli covidu to bohužel
nevyšlo. Po celou dobu jsme ale byly s našimi
zahraničními kolegy v čilém kontaktu přes on-line přenosy a v tomto budeme pokračovat.
V ideálním případě by měly vzniknout pravidelné konference IPS, každý rok v jiné zemi, a jako
možnost se řešily i stáže pro pracovníky. Těšíme
se na to, až přijde na řadu i Praha a budeme
moci kolegy přivítat u nás ve Fokusu, i když
sopku tady asi nepřekonáme,“ říkají kolegyně
z Týmu podpory zaměstnávání Fokusu Praha
s odkazem na doprovodný program konference.
IPS, neboli Individual Placement and Support (individuální umístění a podpora), je
metoda podporovaného zaměstnávání vyvinutá v USA a Anglii. Zjednodušeně řečeno
vychází z přesvědčení, že každý člověk bez
ohledu na svůj hendikep je schopen pracovat, pokud najde vhodný typ práce odpovídající jeho schopnostem a dovednostem.
A právě k tomuto cíli by měla vést i vhodně
nastavená podpora. Česká republika patří
i díky Fokusu Praha mezi průkopníky této
služby ve střední a východní Evropě, a je
proto bezesporu dobře, že měla na konferenci své zástupce.
„Pro nás byly zásadní workshopy na téma
zapojení peerů, sdílení vlastních zkušeností/
zkoumání vlastních hranic v práci s klientem,
problematika komunikace zdravotního stavu
se zaměstnavatelem, téma fidelity – což je
hodnocení prvků metody IPS v naší práci,
a samozřejmě samotné prohlubování kontaktů s našimi západoevropskými kolegy, kteří
jsou v implementaci IPS metody mnohem
dále,“ tlumočí své pocity z konference Veronika Kafková a Jitka Špičanová.
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Ta byla zakončena nejenom společenským posezením a slavnostní večeří v konferenčním
centru Harpa v srdci Reykjavíku, ale také společným víkendovým výšlapem k aktivní sopce,
která toho času produkovala potoky lávy.

FOKUS PRAHA NA KONFERENCI
SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2021
Ve druhé polovině září proběhl v Plzni další
ročník Konference sociální psychiatrie, letos
s podtitulem Prolínání dvou světů – zdravotní
a sociální péče. Jakkoliv hlavní téma tradičního
setkání odborníků slibovalo jisté sjednocení východisek pro probíhající reformu péče o duševní zdraví, zejména pak pro její psychiatrickou
část, celkový dojem z jednotlivých příspěvků
zůstal rozpačitý. Jako by svět biologické a sociální perspektivy i nadále rozdělovala vrstva
o propustnosti typické české psychiatrické
nemocnice.

život mimo zdi různých ústavů, i když člověka
potkají závažné psychické problémy.“
Petr Hudlička přednesl na konferenci příspěvek
o psychoterapii ve službách nabízených multidisciplinárními týmy. V dalších vystoupeních pak
kolegyně a kolegové z řad Fokusu Praha představili např. služby cílené na mladé lidi – dostuduj.fit
a Blázníš? No a! nebo problematiku začleňování
peerů, tedy lidí s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním, do systému komunitní péče.

O smíšených dojmech z konference hovořil i ředitel Fokusu Praha Petr Hudlička: „Když začnu
dobrou zprávou, myslím, že se zase potvrdilo, že
děláme opravdu kvalitní práci a někam posouváme systém psychiatrické péče u nás. Na druhou
stranu, je stále dost lidí, kteří o ten posun úplně
nestojí a mají v psychiatrii bohužel dost moci.
Takže nás čeká ještě velký boj o to, aby se proces reformy nezadrhl, nezastavil, a abychom se
dostali opravdu tam, kde bude možné prožít,
možná vyjma výjimečných okamžiků krize, svůj

ZÁKONNÉ UKOTVENÍ CENTER
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
JEDNÁNÍ AKS V PARLAMENTU ČR
Páteří probíhajícího procesu reformy péče o duševní zdraví v ČR má být podle Národního akčního
plánu pro duševní zdraví 2020–2030 síť center duševního zdraví (CDZ). CDZ je sociálně-zdravotní
službou poskytující převážně terénní služby v oblasti péče o duševní zdraví, je příkladem jak
mezioborové spolupráce, tak změny pojetí – z péče poskytované velkými lůžkovými institucemi
k péči poskytované v běžném prostředí lidí s problémy v široké oblasti duševního zdraví.

A právě páteřní síť reformy – CDZ – se ocitla
v ohrožení špatně připraveným návrhem ukotvení této služby v klíčových zákonech (zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákon
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). Ná-

vrh změn v obou zákonech prošel standardním
mezirezortním připomínkovým řízením, avšak
odborné společnosti – Psychiatrická společnost
ČLS JEP i Asociace komunitních služeb v oblasti
péče o duševní zdraví (AKS) – se o něm dozvě-
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děly až před třetím projednáním ve Zdravotním
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Pomineme-li fakt, že standardní připomínkové
řízení nezahrnuje důležité zástupce odborných
společností a poskytovatelů zmíněných služeb,
zůstává přinejmenším s podivem, jak se tato důležitá zákonná úprava CDZ ocitla jako tzv. přílepek k zásadně důležité novele zákona o veřejném
zdravotním pojištění.
Vzhledem k tomu, že návrh zákonné úpravy
obsahoval čtyři body ohrožující provoz současných CDZ od 1. 1. 2022, nastala mezi odborníky
panika a následná obrovská snaha celou situaci
napravit. Největším ohrožením pro stávající CDZ
bylo uzákonění jediného poskytovatele (IČO)
pro obě části CDZ, sociální i zdravotní, s účinností od 1. 1. 2022. To by vedlo buďto k ukončení činnosti těch CDZ, která jsou zřizována
dvěma spolupracujícími subjekty, nebo zřejmě
k převodu celé služby pod velké psychiatrické
nemocnice, které budou schopny registrovat
si narychlo službu sociální rehabilitace a unést
ze svého velkého rozpočtu ztráty na výkonech
veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní části
CDZ jsou zatím, až na výjimky, ve ztrátě, neboť
jejich udržitelné financování není dořešeno.
Účast zástupců AKS na zasedání Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny přinesla pouze letmý
úvod do problematiky ohrožení CDZ, procesně vymezené 2 minuty pro sdělení neumožnily
více. Po projednání novely zákona v Poslanecké
sněmovně přišla na řadu projednání v Senátu,
a tak začalo intenzívní kontaktování senátorů zá-

stupci AKS. Senátorky a senátoři se ukázali jako
pružní, bystří a akceschopní partneři pro jednání.
V předsedkyni Sociálního výboru Senátu ČR Miluši
Horské jsme našli obrovskou podporu, ke které
se srdnatě přidali Piráti a předseda Zdravotního výboru Senátu ČR Roman Kraus. Jednání se
zkomplikovala až zásahem Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo předkladatelem celé novely.
V červenci ministr Adam Vojtěch narychlo svolal
jednání zástupců Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Senátu a AKS,
ze kterého pod tlakem vzešel pouze tříletý odklad účinnosti jednoho subjektu pro poskytování
zdravotní i sociální služby v CDZ. Část odborné
veřejnosti a zejména překvapení aktivní Piráti byli
zaskočení a považovali dohodu za neúspěch. Faktem ale zůstává, že máme necelé 3 roky na předložení a schválení nové a funkční zákonné normy
pro CDZ. Silně tomu nahrává nedávno schválený
vládní program, který v oblasti duševního zdraví
prioritizuje síť terénních služeb a jejich efektivní
ukotvení v zákonech.
Jan Sobotka, výkonný ředitel Fokusu Praha
a člen správní rady AKS

STÁŽOBUS
Jízda, která se spontánně sama nazve „stážobus“, by asi potřebovala
masivní intervenci rekreačních drog.

Nápad zrealizovat „jízdu“, která se spontánně nazvala „stážobus“, se zrodil již před více
než rokem. Bohužel covidová situace nepřála
realizaci akce, kde by se v rámci jednoho
dne vytipovaní pracovníci z Psychiatrické
nemocnice Bohnice (PNB), tedy sestry, lékaři
či sociální pracovníci, podívali do komunitních služeb. Aby jen během zhruba hodiny
navnímali atmosféru zařízení, dozvěděli se
o naší práci víc. Od začátku bylo všem jasné,
že nejde o regulérní stáž, ale spíše o ochutnávku, která má pracovníky z PNB namotivovat a zpřehlednit jim nabídku poskytovaných služeb, a to napříč organizacemi.
Jelikož všechny oslovené služby pomoc na
této exkurzi velice ochotně přislíbily a ještě
ochotněji se „otevřely“ i účastníkům zájezdu, byl efekt a zpětné vazby ze strany PNB
nadmíru pozitivní, s velkým přáním „stážobus“ opět co nejdříve zopakovat. Trasy byly
dvě. První představila pracovnicím z PNB
Bonu (na Praze 8), Centrum duševního zdraví
pro Prahu 9, chráněné bydlení Komunitního
týmu pro Prahu 7, Tým podpory zaměstná-

vání, Psychoterapie Fokusu Praha a Centrum duševního zdraví pro Prahu 6. Druhá
pak zavítala do Bony na Praze 4, do Centra
duševního zdraví Podskalí, Dům u Libuše,
Kaleidoskop, Green Doors a Baobab. Chci
tímto ještě jednou moc poděkovat všem ze
služeb, kteří věnovali svůj čas a kapacitu
v této nelehké době kolegům z léčebny, že
skvěle službu představili, odpovídali trpělivě
na mnohé dotazy, a především že nápad se
„stážobusem“ předem nezatratili. Na závěr
ještě zpětná vazba od staniční sestry Andrey
Honetschlagerové: „Celkově to mělo pozitivní ohlas a je velký zájem o další termíny.
Velkým přínosem je to, že si zaměstnanci
PNB mohou již představit konkrétní službu,
kde sídlí, vidí prostory, kam posílají pacienty.
Ocenili ochotu a čas jim věnovaný.“

Sice to není žádný hippie karavan,
ale nakonec asi dost prospěšná věc,
až na ten název.

Veronika Marie Žižková, sociální pracovnice
Komunitního týmu pro Prahu 5

Jan Sobotka na tiskovém briefingu senátního Výboru pro
sociální politiku a Výboru pro zdravotnictví k ohrožení
transformace psychiatrické péče. bit.ly/3pFXxMT

REFORMA Z POHLEDU UŽIVATELŮ
A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKS ZANALYZOVALA DOSAVADNÍ STAV REFORMY
Reforma péče o duševní zdraví je posledních několik let viditelně řízena a financována z prostředků
Evropské unie přes Ministerstvo zdravotnictví ČR. Projekty jako CDZ I., II. a III., Deinstitucionalizace,
Multidisciplinarita, Destigmatizace a Nové služby se rychle chýlí ke konci. Ministerstvo zdravotnictví
představilo zhruba v polovině tohoto roku evaluaci svých projektů, jejich výstupy a návaznost na
úkoly Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020–2030. Mohlo by se zdát, že celá reforma
je realizována hladce a podle plánu. Správní rada Asociace komunitních služeb v oblasti péče
o duševní zdraví (AKS) si tedy položila otázku – jaké jsou zkušenosti a výsledky reformních projektů z pohledu zástupců uživatelů a různých typů komunitních zdravotních a sociálních služeb?
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Reforma běží dobře. Lidé se zkušeností s duševním onemocněním se
mají málem i lépe. Ale až reforma
skončí, budou se mít zase hůř. Instituce v oblasti duševního zdraví jsou
jako natahovací pružina, pokud je reforma nepřetrhne, zase se vrátí zpět.

V této souvislosti správní rada AKS od srpna
2021 svolávala setkání zástupců zdravotních
a sociálních služeb, lůžkových, ambulantních
a terénních a lidí se zkušeností. Setkání měla za
cíl vypracovat SWOT analýzu současného stavu reformního procesu a vytvořit tak odborný,
na zkušenostech založený plán dalšího pokračování reformních projektů – tedy kam jsme
v reformě došli, kam potřebujeme dojít v dalším
období a jaké k tomu vedou konkrétní kroky.

Ministr zdravotnictví, Rada vlády pro duševní
zdraví a další důležití aktéři reformy si výstupy ze SWOT analýzy vyžádali jako zajímavý
podklad pro nastavení reformních projektů
v dalším plánovacím období. Ministerstvo zdravotnictví doposud čekalo na podklady k projektům od Národního ústavu duševního zdraví,
a nyní by řídící orgány reformy měly rozhodnout o konkrétních projektech, kterými bude
reforma v ČR pokračovat. Otázkou zůstává, zda
se tak bude dít na základě obou dokumentů, tj.
podkladů Národního ústavu duševního zdraví
a SWOT analýzy AKS. Věřím, že ano.
Jan Sobotka, výkonný ředitel Fokusu Praha
a člen správní rady AKS

FOKUS PRAHA SE PODÍLÍ
NA VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH
SESTER V KOMUNITNÍ PÉČI
Vzdělávání zdravotnických i sociálních profesí
je jedním z témat Národního akčního plánu
pro duševní zdraví 2020–2030. Důležitým
úkolem akčního plánu je co nejlépe přizpůsobit vzdělávání budoucích profesionálů trendu
práce v komunitních, sociálně-zdravotních
službách. Doposud se výuka soustředila téměř
výhradně na lůžkovou péči.

Péče na lůžku. Musím říct, že posledních 10 let se mi jí zoufale nedostává.

Jednou z nových aktivit v oblasti vzdělávání
zdravotních sester v psychiatrii je zařazení týdenního bloku výuky, zaměřeného na témata
práce v multidisciplinárním týmu, case managementu, práce s rodinným systémem a systém komunitních služeb pro lidi s duševním
onemocněním obecně. Témata představili
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odborníci, kteří působili či působí ve Fokusu
Praha – spoluzakladatel Fokusu, psychiatr
Jan Pfeiffer, vedoucí týmu Centra duševního
zdraví Podskalí Magdalena Flaksová a výkonný ředitel Fokusu Praha Jan Sobotka. Zpětná
vazba vyučovaných sester, ale i lektorů, byla
velmi pozitivní, chválila praktické i etické poznatky. To přináší naději, že se podaří i další
profesionály zdravotních i sociálních oborů
nadchnout pro práci v systému komunitních
služeb, ve kterém úzce spolupracují terénní
a ambulantní služby s akutními lůžky v nemocnicích a dalšími nově vznikajícími, např.
krizovými službami.

Je mnohem lepší pečovat o člověka
v terénu ve spolupráci s jeho komunitou, lůžko může zůstat v záloze,
kdyby bylo někdy akutně potřeba.
Tak je to v civilizovaných zemích,
a ČR by neměla být výjimkou.

SUKNIČKÁŘ
UKÁZKA Z PŘIPRAVOVANÉ
KNIHY TOMÁŠE VAŇKA
Vida, tady to máme. Zdržuju se komentářů a pro tentokrát se loučím. Smyslu zdar, duši dar!

Nemáme už co ztratit. Naše životy byly kdysi dávno přepůleny jak žížala, obě poloviny teď žijí
zvlášť, jedna reálně a druhá v představách, nic jim nechybí a zvlášť také dorůstají do původní
velikosti. Jen už nejsou tím, co byly, a rána sekyrkou, jednou uštědřená, ještě fantomově bolí.
Pořád věříme, že jsme o něco přišli, i když máme místo jednoho neuspokojivého života dva, a ne
zcela špatné, pořád se nevzdáváme myšlenky, že nám někdo neuvěřitelně ukřivdil. Chceme zpět
do těch časů, kdy jsme vše zažívali ještě přímo a bez dvojznačnosti. Chceme smrt té části, která
je jen v představách, abychom se mohli rozplynout ve všednodenních starostech. Abychom bez
zbytečných myšlenek prožívali vše naplno, i radost i zmar. Ale ta fantazijní část má také svoji
hlavu, chce smrt těla a vstup do brány nebeské. Vůbec neuznává existenci tohoto světa a je nesmírně pyšná, přezíravá a dá se říct, že i žoviální, pořád si utahuje z běžného života a cítí se být
absolutně nad věcí. Žonglovat mezi nimi dovede jen velmi schopný prostředník, je to šamanský
úkol a nic pro slabé povahy.
Je to jako když starý dobrý Celibidache popisoval, co dělá dirigent, když stojí před orchestrem.
Musí se ujistit, že nic nebrání dílu, aby se rozvíjelo. Aby žilo. Je nesmírně aktivní a nesmírně pasivní
zároveň. Čeká, ale přitom je napjatý a soustředěný na maximum. Je v klidu. V našem případě je to
ještě trochu jinak. Ta fantazijní část se chce odpojit, nastoupila už cestu vzhůru ve chvíli, kdy byla
duše od těla poprvé oddělena. Vy ji však musíte udržet na dosah. Pokud vzlétne úplně, znamená
to buď smrt, nebo přinejmenším úplný rozkol a z toho plynoucí šílenství. Zároveň dostat ji dolů na
zem by byl nadlidský úkol. Nikdy se vám to nepovede, a i kdyby snad ano, nebylo by to žádoucí.
Ztratili byste lehkost a nadhled. A tak ta duše táhne nahoru a vy jak mezci ji zároveň držíte svou
vahou při zemi, zároveň se s ní plahočíte po poli o kousek dál a aby to šlo, sledujete směr větru,
kudy ji vede, a kopírujete ten směr, tedy jste roztržití a hodně dáte na znamení korouhviček. Duše
vás vodí po světě a vy ji uctíváte, protože díky ní jste vidoucími, zároveň si ale už nepamatujete
dobře toho člověka, který byl kdysi popraven a jemuž duše tak nečekaně unikla z těla ven. Někdy
byste se jí rádi i vzdali a zkusili žít zase nanovo.
Tak nějak jsem si připravoval svou řeč na vánoční besídku, měla něco osvětlovat, něco zastínit.
Samozřejmě jsem to občas probíral s Lotou a někdy po internetu s jinými pacientskými agenty,
tedy lidmi, kteří si prošli duševní nemocí jen proto, aby ji mohli po zbytek života za slušnou apanáž celkem bezstarostně simulovat. Mezi agenty byla má řeč dobře přijata, ale později jsem měl
pochopit, že je to jen nějaká abstrakce mé zkušenosti a že nemá univerzální charakter. Když jsem
to například zkoušel po telefonu vysvětlit panu V., upozornil mě na to, že je to hezká koncepce,
ale neplodná. Takové odsouzení jsem nečekal, a přece chápu, že v takových brutálních zkratkách
tluče srdce světa. Když něco označíš za zmatený, nebo za neplodný, nebo za bezvýchodný, je to
tím odbyto. Impulsy musí být zdravé, řekl kdysi jeden moudrý muž, a já mu to nakonec i věřím.
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DMS FOKUS 30
DMS FOKUS 60
DMS FOKUS 90
87 777

 ošlete jednorázovou SMS podle výše příspěvku 30,
P
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.

POMOZTE NÁM MĚNIT
ŽIVOTY LIDÍ S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM K LEPŠÍMU
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