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Vážení přátelé Fokusu Praha,
právě jste otevřeli první letošní vydání Pražských Fokusovin.
Jakkoliv jsme si mysleli, že se s oslabením covidové pandemie
blýská na lepší časy a to nejhorší již máme za sebou, přišla
skutečnost daleko horší – válečný konflikt jen pár stovek
kilometrů od našich hranic a následná vlna uprchlíků.
I na těch nejhorších věcech však vždy existuje něco pozitivního.
Na současné ruské agresi je to především fakt, že se naše
společnost nebývale semkla a ukázala světu, že dokáže být
solidární. Jsem pyšný, že nejinak je tomu i ve Fokusu. Stručný
přehled, jak se do podpory uprchlíků zapojili nejenom jednotlivé
služby, ale i jednotlivci, najdete v tomto čísle. Aktuální informace, částečně
také v ukrajinštině, potom můžete průběžně sledovat na našem webu. Ještě jednou
moc díky všem za obětavost a chuť pomáhat.
A teď k něčemu veselejšímu. Po loňském historickém fundraisingovém počinu v pořadu Zázraky přírody
jsme letos opět byli vidět v České televizi. Tentokrát s kampaní Svoboda uzdravuje, kterou jsme na dva
týdny dostali i do ulic Prahy. Jejím středobodem se stal spot na podporu duševního zdraví, na jehož
výrobě se podílel profesionální filmový štáb a jednu z hlavních rolí se zahrál charismatický Miroslav
Hanuš, osobnost, s níž bychom rádi spolupracovali i do budoucna. Vše podstatné nejenom o spotu,
ale i celé kampani se dozvíte v následujících textech a obrazových přílohách.
Z dalších témat jsme nemohli opomenout reformu péče o duševní zdraví, která nám i díky Covidu a ne
úplně hladkému přechodu agend od jedné vládní garnitury k druhé nabrala směr, který sledujeme
se znepokojením. Jedná se o financování sociálních částí týmů center duševního zdraví, na které se
bohužel jaksi pozapomnělo v již schváleném státním rozpočtu pro letošní rok. Nejistotu ale hlavně
zvyšuje zjevná snaha zdravotnické lobby posouvat reformní snahy směrem, v němž budou sociální
a komunitní služby odsunuty na vedlejší kolej a z lidí s duševním onemocněním se opět stanou
především pacienti, které je potřeba léčit.
I přes nejistý vývoj reformy, který jde bohužel ruku v ruce s vládními výdajovými škrty v oblasti
sociálních služeb, zůstává Fokus Praha i ve 32. roce své existence stabilní organizací, na jejíž služby
se mohou lidé se zkušeností s duševním onemocněním spolehnout. Na recipročním vztahu s našimi
klienty ostatně stavíme i naší filozofii podpory namísto péče. I proto chceme lidi s vlastní zkušeností
s duševním onemocněním ještě mnohem intenzivněji začlenit do chodu naší organizace. V této
souvislosti rozhodně doporučuji část těchto Fokusovin věnovanou Klubu Mosty.
Milé čtenářky, milí čtenáři, přeji Vám inspirativní čtení a příjemné jarní dny.

Petr Hudlička, generální ředitel Fokusu Praha

Tyto Fokusoviny pro vás ze svého úhlu pohledu
glosuje Tomáš Vaněk ze Studia 27.
tomas.vanek@studio27.cz
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KAMPAŇ
SVOBODA
UZDRAVUJE
V roce 2001 zveřejnila Světová zdravotnická
organizace report, v němž přišla se zjištěním,
že v určité fázi života je duševním nebo neurologickým onemocněním negativně zasažen každý čtvrtý člověk na světě. V době celosvětové
pandemie onemocnění Covid-19 se počet lidí,
kteří zažili nebo dosud zažívají nějaký projev
duševní nepohody, ještě dále zvýšil. V České
republice průzkumy z května 2020 dokonce
uváděly výskyt duševních onemocnění u dospělé populace na hranici téměř 30 %. K tomu
je dále potřeba připočíst narůstající počet duševních krizí u dospívající populace, pro kterou nemáme ani vytvořenou dostatečnou síť
odpovídajících služeb, a pochopitelně aktuální
válečný konflikt na Ukrajině, generující další
stres, úzkost, depresi. Z toho všeho vyplývá,
že kdy jindy než právě teď je mimořádně dů-

ležité, aby se téma duševního zdraví konečně
stalo součástí hlavního proudu veřejné debaty.
Bez duševního zdraví se totiž nikdy neobešlo
a neobejde ani zdraví fyzické.
I proto jsme v závěru loňského roku začali
připravovat celospolečensky cílenou kampaň
s názvem Svoboda uzdravuje, která má českou
veřejnost jednak podpořit v odvaze mluvit otevřeně o duševním zdraví, ale také poukázat na
to, že není rozhodně žádným projevem slabosti
vyhledat odbornou pomoc. Svoboda v názvu
kampaně navíc upozorňuje na skutečnost, že
z duševních potíží se člověk nejlépe zotaví mezi
svými nejbližšími, rodinou, přáteli, tedy tam,
kde se cítí dobře. Nikoliv v prostředí odosobněných institucí typu velkých psychiatrických
nemocnic.
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nictvím Mirka jsme vizualizovali těžké životní
rozpoložení, které hlavní hrdina uvnitř sebe
sama prožívá. Mohou to být bludy nebo tísně,
které se mu zjevují či ho dokonce pronásledují.
Mirek tak v různých situacích, různým způsobem
ztvárnil projevy duševní nemoci, ať už konkrétní,
nebo v obecné rovině něco, co nás psychicky trápí,“ vysvětluje autorka projektu a manažerka Fokusu Praha pro fundraising Kateřina
Uhlířová. Podle ní má být hlavním poselstvím
zfilmovaného příběhu fakt, že nejdůležitější je
o duševních potížích mluvit, nenechávat si je
pro sebe. „Chtěli jsme poukázat i na to, jak je
důležité všímat si lidí kolem sebe, ať už blízkých
nebo kamarádů, protože díky tomu může být
včas odhaleno, že se něco děje a že ten dotyčný
by už třeba měl vyhledat i odbornou pomoc.“

SPOT NA PODPORU LIDÍ
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM  
Díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy a Nadace ČEZ jsme získali prostředky
na realizaci audiovizuálního díla s ambicí přitáhnout pozornost veřejnosti k tématu duševního
zdraví/onemocnění a přispět k destigmatizaci lidí trpících nejrůznějšími formami duševních potíží.

Destigmatiční spot se natáčel v prostorách
pražského Divadla ABC. Na natáčení se podílel
profesionální štáb se zkušenostmi z filmové,
seriálové i reklamní tvorby. Scénář, režii a střih
měl na starosti Matěj Šámal, za kamerou stál
legendární Jan Baset Střítežský, o aranžmá
jednotlivých scén se postaral uznávaný filmový architekt Jan Vlček a hudbu složil Jan P.
Muchow. Atmosféru z natáčení přiblížila reportáž Studia 27, kterou si můžete pustit na
jejich YouTube profilu.
Do hlavní role mladého, nadějného umělce
s psychickými problémy byl obsazen Jáchym
Sůra. „Na začátku mám klaunské, jokerské líčení,
což si vykládám tak, že to je ta maska, kterou
si takový člověk musí nasadit, aby byl vůbec
schopen ve společnosti obstát, protože sám
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za sebe se neodváží nebo má třeba pocit, že je
za to souzený. V první části spotu o tu masku
přicházím, pak jsem konfrontován se svými obavami, strachy, až se nakonec dopracuju do fáze,
kdy tu masku mít nemusím. Ta postava vlastně
představuje člověka, který trpí schizofrenií nebo
jinou duševní nemocí, která člověka hodně znejistí v jeho existenci. On si prochází procesem,
kdy mu Fokus a lidi z něj pomohli najít pevnou
půdu pod nohama. Umožnili mu více si důvěřovat, poskytli mu nějaké zázemí. V závěrečné
scéně pak tento člověk vychází do skutečného
světa, už je sám za sebe, už dokázal integrovat
své démony a je ready,“ popisuje příběh hlavního hrdiny herec Jáchym Sůra.
Ve spotu si jako alter ego hlavního hrdiny zahrál
také zkušený herec Miroslav Hanuš. „Prostřed-

Důležitost nasměrování a podpory potvrzuje
i sám Miroslav Hanuš v odpovědi na otázku, jak
se ke spolupráci s Fokusem vlastně dostal. „Pro
tento projekt mě oslovila Katka Uhlířová, která
dříve pracovala v České televizi a se kterou jsem
se seznámil během natáčení televizní show StarDance. Stejně jako ona rád dělám po StarDance
něco smysluplnějšího, a proto jsem tuto nabídku
přijal. Sám jsem si prošel různými psychickými
útrapami a moc dobře vím, jak je v této oblasti
důležitá orientace. Protože člověk často neví,
kam se obrátit. Nebo si myslí, že je v těch trablech sám. A to je zásadní omyl. Protože z vlastní
zkušenosti vím, že ve chvíli, kdy člověk najde
někoho, s kým o tom dokáže mluvit, a to může
být někdo nejbližší nebo člověk z Fokusu nebo
jiné organizace, současně získá důvěru, že nějaká cesta ven existuje, a ta víra je klíčová. Dokud
člověk neví, o co jde, tak je jenom v pasti.“
Podrobněji o svém zapojení do projektu hovořil Miroslav Hanuš i ve vysílání České televize
v pořadu Sama doma, kde byl hostem spolu s Kateřinou Uhlířovou a ředitelem Fokusu Praha Petrem Hudličkou. Záznam vysílání
z 26. 1. 2022 najdete na webu České televize.

Spot si můžete pustit na YouTube kanálu Fokusu Praha, kde jsou k dispozici i dvě kratší
verze ve stopáži 20 sekund. Ty byly primárně
sestříhány pro vysílání České televize, kde
se v období od 24. 1. do 6. 2. 2022 objevily
v celkem 50 reprízách a jsou i nadále k vidění
v rámci iVysílání.
V letošním roce bychom spot rádi slavnostně
pokřtili a následně jej prezentovali v rámci různých eventů k problematice duševního zdraví,
na sociálních sítích a také v českých kinech.

Nějaká taková běžná slušnost, zájem a autenticita všech těch skvělých umělců byla něčím, co mě
hřálo u srdce. Byl to dobrodružný,
náročný, ale také slavnostní den pro
všechny, kdo se do přípravy klipu
zapojili.
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KRÁTKÝ
VIDEO PŘÍBĚH

SVOBODA
UZDRAVUJE
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Načtením QR kódu spustíte video
umístěné na YouTube.
Spot vznikl díky podpoře MHMP
a Nadace ČEZ

4)

1	Jak na střelnici, terčem posměchu, cílem stigmatizace – tak se může cítit každý, kdo vidí věci jinak.
2	S odvahou smutného klauna, v zajetí vlastních úzkostí a představ.
3	S podporou multidisciplinárního týmu se hlavní hrdina vydává na jeviště života.
4	Místo jeviště – obyčejná ulice – svoboda. Naděje.
5	Fokusekle Freedom First – Svoboda především – krédo našich terénních pracovníků i klientů.

8)
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ROZHOVOR

Jan Vlček
je filmový architekt,
scénograf, malíř, grafik
a designér.

S MATĚJEM ŠÁMALEM
A JANEM VLČKEM
Co vás motivovalo přijmout spolupráci na osvětovém spotu na podporu duševního zdraví?

Narazili jste při realizaci spotu na nějaké své
předsudky v tomto tématu?

MŠ:	Je to osvětový spot na podporu duševního zdraví – tématu, o kterém je dobré
mluvit. Navíc když v životě dostáváte, je
taky dobré čas od času něco dát.
JV:	Já nad tím nijak dlouze nepřemýšlel,
ostatně to v mém případě ani nejde, prostě se mi zdá přirozené připojit se k dobré,
obecně prospěšné věci. I ze zcela narcistně sobeckých důvodů. Cítím se pak lepší,
než jsem.

MŠ:	Myslím, že je všechny obstojně rozehnala
Kateřina Uhlířová na první schůzce. Ta si
mě pro projekt našla a věnovala mu kus
života.
JV:	Předsudky předcházejí odsudky, že ano?

Když jsem byl o účast na této kampani požádán, měl jsem zrovna volný čas, neměl jsem žádnou dobrou
výmluvu. Ano, mělo to být o nemoci, a já běžně už taková témata moc
nepodporuju, ale znáte to, občas
prostě ze svých zásad na chvíli slevíte, když jde o nějakou tu dobrotu.

Překvapilo vás něco?
MŠ:	Spíš mě potěšilo, než překvapilo, kolik
lidí je ochotno si ukousnout ze svého času
a naplno se projektu věnovat bez nároku
na honorář nebo jen opravdu symbolický!
Za to všem patří velký dík!!!
JV:	Někdy mám pocit, že mě nic už překvapit nemůže… a hle! Tolik zájmu, nasazení
a profesionality spojené s vášní jsem nečekal a opět hle! Jsem překvapen. Mile!

Matěj Šámal
je režisér, střihač
a příležitostný herec.
Režíruje a stříhá
především reklamní
spoty pro přední české
i světové značky (O2,
ČEZ, ŠKODA AUTO,
MONETA, BMW aj.).
Podílel se také na vzniku
několika dokumentů,
krátkometrážních filmů
a dramatu Hořící keř.
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Spolupracoval na celé
řadě úspěšných
celovečerních filmů
(Lidice; Teroristka,
V síti; Prvok, Šampón,
Tečka a Karel aj.)
a televizních seriálů
(Okresní přebor;
Čtvrtá hvězda;
Já, Mattoni; Zkáza
Dejvického divadla aj.).

Překvapilo mě, že jsem vydržel asi
tři a půl hodiny mimo své komunitní
lůžko. A dokonce jsme tam se Studiem 27 pořídili i krátkou reportáž.
Bylo to fakt heroické, ale zároveň
euforické setkání. Velmi rád bych
ho někdy zopakoval.

Je nějaký moment, záběr, situace z natáčení, kterou byste vypíchli, na kterou jste hrdý,
která je pro vás osobně důležitá?
MŠ:	Asi moment usmíření – je to chvíle, když
se když se hlavní hrdina, kterého hraje
Jáchym Sůra, podívá do zrcadla a uvědomí si sám sebe.
JV:	Vypíchl bych oči každému, kdo se nad
nemocemi duše ušklíbá… a na to jsem
i hrdý.
Máte ze svého okolí zkušenosti s někým, kdo
řeší psychické problémy?
MŠ:	Ne, nemám.
JV:	Ano, bohužel mám… a ne jednu.

Jaký je váš osobní recept na dobré duševní
zdraví?
MŠ:	Měj se rád. Přej všem jen to dobré a nenadávej na ostatní – ani v autě, s čímž mám
při řízení někdy problém, ale snažím se to
měnit! Většina lidí se chová, jak nejlépe
umí, a tak bychom je měli brát. Předsudky
jsou plevel duše.
JV:	Nečekat nic. Jen tak budete vždy jen mile
překvapováni a jen tak je potom život
krásný.
Co byste vzkázali lidem, kteří se potýkají
s vážnými duševními problémy?
MŠ:	Jako malý jsem miloval film Hook s Dustinem Hoffmanem v roli kapitána Hooka
a Robinem Williamsem v roli přerostlého
Petra Pana. Moc rád jsem měl speciálně
postavu strýčka, který celý film hledal
své kuličky. No a na konci je našel – byly
to jeho šťastné myšlenky a i díky nim se
mohl vrátit do Země Nezemě. Takže držte
se svých šťastných myšlenek, ať se děje
cokoliv!
JV:	Co já mohu komu vzkazovat? Je nejtěžší
to nevzdávat…
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SVOBODA UZDRAVUJE V ULICÍCH PRAHY
Díky spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy se nám podařilo dostat kampaň
také do pražských ulic. Od 8. do 21. 2. bylo v Praze k vidění 30 plakátů zarámovaných
v citylight plochách u MHD zastávek a na info sloupech. Plakáty vizuálně odkazovaly ke
spotu, v němž hlavní postavu ztvárnili Jáchym Sůra a Miroslav Hanuš. Na našem profilu
na Facebooku jsme k tomu připravili SOUTĚŽ! Kdo plakát našel, vyfotil a fotku poslal
do komentáře pod příslušný post, toho jsme zařadili do slosování. Tři šťastlivce jsme
pak odměnili dárky z našeho Fokushopu.
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PŘÍBĚHY ZE
STUDIA DUŠE
Do kampaně Svoboda uzdravuje patří i příběhy
lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Na
podzim loňského roku se v prostoru kavárny
Liberál v Praze uskutečnilo natáčení pod dramaturgickým a režijním vedením Kateřiny Uhlířové z Fokusu Praha. Ta oslovila jako v případě
spotu tým renomovaného kameramana Jana
Baseta Střítežského a uznávaného scénografa

PŘÍBĚH JARDY
Rodiče se mu rozvedli, když byl malý chlapec. S maminkou se přestěhovali k babičce
a dědovi. Prostředí to bylo složité, i protože
maminka trpěla psychickými problémy. Jarda
se vyučil elektrikářem a nastoupil do své první
práce. V zaměstnání s ním otřásla událost, kdy
jeho kolega tragicky zemřel při fotbalovém
zápasu v rámci pracovního výjezdu. Tento
moment Jarda označuje jako spouštěč svého
psychického onemocnění. „Tehdy mi došlo, že
když v práci udělám chybu a třeba sáhnu na
špatný drát a umřu, tak to všem bude úplně
jedno,“ vzpomíná Jarda.
Následovala jeho první psychotická ataka
a první hospitalizace v roce 2016 a zároveň
kontakt s komunitním týmem. Do práce se
už nikdy nevrátil a jeho život provázely další
hospitalizace a diagnóza paranoidní schizofrenie. Z léčeben často utíkal, cítil se tam jako
ve vězení a bez ohledu na následky toužil, jak
sám říká, po svobodě.

Jana Vlčka. Část Liberálu se tak na okamžik
proměnila ve Studio duše, do kterého přijalo
pozvání celkem devět hostů. Hrdinkou prvního příběhu, který jste již mohli shlédnout na
našem Youtube kanálu, byla paní Saša.

Pan Tomáš bude také hrdinou jednoho z takových příběhů. A nemůže
se dočkat!

V letošním roce bychom rádi zveřejnili zbývajících 8 příběhů. Bude mezi nimi i vyprávění pana Jardy, jehož životní peripetie shrnuje
i následující text.

Opravdová svoboda, to ale přece
není utíkat z léčebny. To je začít
fungovat díky masivní a namnoze
nesmyslné medikaci, to je zcela se
ztotožnit se svou nálepkou schizofrenika a propagovat ji ve všemožných
médiích, opravdová svoboda je myslet si, že jsem se díky Abilify stal
lepším člověkem, který si tak zakládá
na své stoprocentní předvídatelnosti,
až si z ní udělal živnost.

Dnes Jarda žije velmi skromně, stále nemá
bydlení, žije jako bezdomovec. Těší se z pronajaté malé zahrádky, která je pro něj místem
úžasu nad krásou přírody a zázrakem života.
Naučil se radovat z maličkostí, jít po skutečném smyslu věcí. A i přes těžký osud z něj číší
životní moudrost.
Naposledy se léčil v pavilonu 16 Psychiatrické
nemocnice Bohnice. Kvůli covidové situaci už
nemohl absolvovat další následné terapie.
Nadále ho podporují pracovníci Centra duševního zdraví pro Prahu 6. A nyní má zažádáno
o sociální byt.
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REFORMA 2.0
Když Vláda ČR na konci ledna 2020 schválila Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030, zdálo
se, že dosavadní pokusy reformovat omšelý systém psychiatrické péče konečně padne na úrodnou
půdu. Ostatně tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se netajil tím, že reforma patří mezi jeho
priority. Ještě v únoru 2020 stihl vyhlásit výzvu pro pilotní provoz devíti nových center duševního zdraví, která měla doplnit jednadvacet dosavadních center. „Služby poskytované centry duševního zdraví
představují revoluční změnu v systému péče o osoby s duševním onemocněním. Významně zvyšují její
kvalitu, protože péče jde nově za pacientem, který se může léčit ve svém domácím prostředí a neztrácí
tak kontakt s běžným životem jako dnes, kdy je léčen takzvaně za zdí,“ uvedl tehdy ministr v tiskové
zprávě. Tentýž měsíc také odvolal ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod Jaromíra Maška
kvůli odlišnému postoji k reformě s odůvodněním, že „nebyl schopen zajistit potřebnou součinnost
při její implementaci“. Na začátku března 2020 byly ale v České republice potvrzeny první případy
onemocněním Covid–19 a reforma péče o duševní zdraví přestala takřka ze dne na den vládu zajímat.

MLUVIT O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ

VŽDYCKY TÝM

Koronavirová pandemie na dlouhou dobu
převrátila celou společnost naruby. Bylo
jen otázkou času, kdy strach z nové nemoci
v kombinaci s přísnými vládními restrikcemi
výrazně dopadne také na psychické zdraví
napříč populací. Dopady skutečně záhy přišly a byly paradoxně nejhorší nikoliv u lidí
s vážným duševním onemocněním, kteří se se
společenskou izolací a dalšími typickými průvodními jevy pandemie museli vypořádávat
i v době „předcovidové“, ale u lidí do té doby
tzv. zdravých, a bohužel také u dospívajících,
jež důsledky celosvětové pandemie mnohdy
uvrhly do první životní krize.

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS), která dnes sdružuje 46 organizací, přišla v loňském roce s analýzou, v níž mj.
identifikovala slabé a silné stránky reformy. Za
pozitivní označila především příklon k vytváření
služeb, ve kterých se mísí sociální prvek se zdravotním. V odborných kruzích se tomu říká multidisciplinarita a v ryzí praxi to znamená, že v rámci jednoho týmu vedle sebe koexistuje psychiatr,
psycholog, psychiatrická sestra, psychoterapeut,
sociální pracovník, pracovní konzultant a dokonce i člověk s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním, tzv. peer konzultant. Že to v některých týmech, které se postupně transformují
v centra duševního zdraví (dle národního akčního
plánu jich má být v roce 2030 cca jedno na sto
tisíc obyvatel), nemusí být soužití úplně ideální,
není potřeba zdůrazňovat. Nicméně v souhrnu je
tento systém nosný a dlouhodobě představuje
řešení, které doporučují i zahraniční experti.

Ačkoliv téma duševního zdraví začalo během
covidového marasmu rezonovat i v médiích
a ve veřejné debatě stále častěji zaznívalo,
že pro celkové zdraví musíme dbát i o zdraví
psychické, reforma vytyčena národním akčním
plánem zůstala i nadále v pozadí a za poslední
dva roky v podstatě stagnovala. Důvodů, proč
tomu tak bylo, je vícero. Nepochybně hodně
záleží i na úhlu pohledu, resp. výchozím paradigmatu. Pojďme si ve stručnosti shrnout, jak
je na tom reforma z perspektivy zástupců tzv.
komunitních služeb, kteří se již od devadesátých
let minulého století snaží v tuzemsku vytvářet
důstojné podmínky pro život lidí s duševním
onemocněním na svobodě, tedy mimo zdi velkých psychiatrických nemocnic.

14

Promíchání sociálních a zdravotních pracovníků
a jejich „světonázorů“ v rámci jedné služby totiž například poupravilo některé konzervativní
představy o konvenční psychiatrické léčbě.
Začal se například brát v potaz koncept zotavení coby základního východiska teorie i praxe
v oblasti duševního zdraví. Posílil se terénní
způsob práce, což přineslo konkrétní změny
při přechodu lidí z dlouhodobé hospitalizace
do komunity. Vytvořily se podmínky pro další

rozšiřování odborností v rámci multidisciplinárních týmů a také hledání nových typů služeb
s ještě výraznějším zapojením lidí s duševním
onemocněním, např. v projektech typu recovery house, které dobře fungují v zahraničí.
ZAPOUZDŘENÁ REFORMA
Tatáž analýza ovšem vypočítává i slabé stránky
reformy, které ji momentálně brzdí. Podle AKS se
reforma sune spíše samospádem bez jasné vize,
bez lídra, který by dohlížel na plnění stanovených
cílů. Rozhodovací procesy jsou netransparentní,
kdy není jasné, které představy vychází z odborné debaty a které z politického zadání. Reformu, resp. celé téma duševního zdraví také brzdí
přetahovaná mezi jednotlivými rezorty a slabé
zapojení některých ministerstev, zejména práce
a sociálních věcí, ale i školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstva pro místní rozvoj či
vnitra. Zástupci komunitních služeb, které se na
téma duševního zdraví dívají spíše sociální optikou, mají pocit, že v předchozích měsících došlo
k opětovnému zapouzdření reformy zpátky do
zdravotnické oblasti, kdy parametry změn určuje
úzká skupina lidí napojená na zdravotnické lobby.
Zřejmě i nedostatek odhodlání posouvat věci
dál pak vede např. k tomu, že některé důležité
aspekty reformy, jako je řešení oblasti bydlení,
které je pro zajištění podpory mimo psychiatrické
nemocnice klíčové, postrádá jasnou koncepci.
Nebo že se nedaří přesouvat personál směrem
k péči, kterou má reforma rozvíjet. „Jestli chceme systém skutečně změnit, přestaňme pořád
dokola řešit, kolik lůžek v nemocnicích má nebo
nemá zůstat, a pojďme místo toho vytvořit skutečně funkční síť napojení nemocnic a sociálních
ústavů na komunitní péči v jednotlivých krajích
tak, aby tyto služby včetně ambulantní péče byly
dobře časově dostupné a optimálně personálně
zabezpečené,“ myslí si Jan Sobotka, výkonný
ředitel Fokusu Praha a člen představenstva AKS.
KDO TO ZAPLATÍ
Samostatnou kapitolou reformy je otázka jejího
financování. Hlavní potíž spočívá v tom, že český
stát na ni dosud čerpal peníze primárně z evropských zdrojů. Evropské projekty ale nyní končí.
Má-li tedy reforma pokračovat, musí stát peníze
alokovat ze svého rozpočtu, a to opět otevírá
diskuzi, kde se přidá a kde naopak ubere. Podle
kritiků dosavadního řízení reformy je vidět jasná

preference institucionálního nad individuálním,
protože je to momentálně ekonomicky výhodnější. Ukazuje se také, že ministerstvo zdravotnictví
dokáže pro zdravotnickou část ukrojit větší krajíc
než např. ministerstvo práce a sociálních věcí pro
sociální služby. To je zřejmé i z výsledné podoby
schváleného státního rozpočtu pro letošní rok,
který vůbec nezohlednil financování sociálních
pracovníků v rámci center duševního zdraví.
„Ministerstvo zdravotnictví upravuje podobu
a fungování CDZ prostřednictvím standardu,
který stanovuje minimální počet personálu. Pokud jakákoli z odborností je početně pod tímto
standardem, nelze již hovořit o CDZ, a bude to
mít vliv na financování dalších odborností. Pokud
tedy budeme muset propustit sociální pracovníky
a ti budou v CDZ chybět, zdravotní pojišťovny
nebudou hradit ani zdravotní péči. To v důsledku znamená omezení péče pro několik tisíc lidí
s vážným duševním onemocněním,“ upozorňuje
MUDr. Jan Stuchlík, odborný ředitel Fokusu Mladá
Boleslav, provozujícího centra duševního zdraví
ve Středočeském kraji.
„I když v Praze není díky dobré spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy situace úplně kritická, na celostátní úrovni to v podstatě znamená
zastavení reformy péče o duševní zdraví,“ obává
se ředitel Fokusu Praha Petr Hudlička, který je
zároveň členem výboru Aliance center duševního
zdraví. Ta od svého vzniku v roce 2021 mimo jiné
zdůrazňuje, že velkým problémem je absence
právní úpravy center duševního zdraví, která jsou
kvůli tomu rozpolcena mezi ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí.
Zatímco nastavení plateb za výkony zdravotního personálu od pojišťoven v zásadě funguje,
financování sociálních pracovníků je rozpuštěno
mezi všechny sociální služby, což v reálu znamená
permanentní nejistotu pro poskytovatele center,
zda k nim peníze vůbec doputují.
Jistou naději skýtají další avizovaná jednání
mezi zástupci dotyčných ministerstev s Aliancí
center duševního zdraví a AKS. Zejména nové
vedení MPSV i MZČR se k financování sociálních
služeb v reformě staví ochotně a s rozhodností.
Panuje shoda, že peníze ve výši čtvrt miliardy
korun pro sociální pracovníky komunitních služeb je potřeba najít a v upraveném rozpočtu
zohlednit. To však bude chtít v době vládních
škrtů a přesměrování výdajů do jiných kapitol
velké odhodlání i odvahu.
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REFORMA OČIMA
JANA SOBOTKY
V letošním roce končí realizace posledních projektů reformy péče o duševní zdraví. Reformu
považujeme za dlouhodobý komplexní změnový proces, zasahující do několika rezortů, jako
jsou zdravotnictví, sociální oblast, školství atd. K tomu, aby proces reformy péče o duševní
zdraví v ČR zdárně proběhl, je nutné znát cílový stav, ke kterému směřujeme. Dovoluji si tedy
předložit vizi cílového stavu a základní teze.

VIZE POKRAČOVÁNÍ REFORMY
PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Cílovým stavem je smysluplná, efektivní a nákladově efektivní síť preventivních, vzdělávacích a zdravotně-sociálních programů a služeb. Síť, která předchází rozvoji duševních
onemocnění v populaci, a v případě rozvoje
duševních onemocnění nabízí služby nejprve
v místě bydliště, až poté v malých zařízeních
sociální a zdravotní péče nebo na odděleních
obecných nemocnic.
ŘÍZENÍ – JASNÝ CÍL
A ČASOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH KROKŮ
Řízení reformy a především sítě programů a služeb musí být založeno na sdílených hodnotách,
vycházejících ze závazků ČR v oblasti lidských
práv, práv lidí se zdravotním znevýhodněním
a dalších obecných etických zásad. Multidisciplinarita či mezirezortní spolupráce se zastoupením uživatelských a poskytovatelských organizací má být přítomna na všech úrovních řízení,
od vrcholného řídícího orgánu, přes krajské sítě
služeb, až po poskytování konkrétních služeb.
Touto cestou musí být také zajištěno udržitelné
a spravedlivé financování, jak z veřejného zdravotního pojištění v případě zdravotních služeb,
tak ve všech ostatních oblastech – sociální služby, školství atd. Pro udržení funkčního systému
řízení i financování je nezbytná pravidelná evaluace konkrétních výsledků s následným řešením
vznikajících problémů.
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VLIV UŽIVATELSKÝCH SKUPIN NA VŠECH
ÚROVNÍCH PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ
Jak již bylo řečeno, uživatelé služeb a jejich
rodiny jsou nesmírně důležití pro plánování
a nastavení péče podle jejich oprávněných potřeb. Stejně jako v multidisciplinárních týmech
je hlas peer konzultanta důležitý pro efektivnější práci týmu s cílovou skupinou, tak je tento
hlas důležitý pro plánování, budování a funkčnost celé sítě služeb na úrovni státu i krajů.
V zahraničí je toto běžnou součástí efektivních
systémů v oblasti péče o duševní zdraví.
KRAJ JAKO SPRÁVCE
SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍCH SÍTÍ
Kraje podle svých střednědobých plánů budují
sítě preventivních a sociálně-zdravotních služeb.
Sítě jsou vzájemně provázány, plánovány podle
skutečných potřeb regionu a řádně financovány.
KRAJSKÝ SYSTÉM SLUŽEB
•	Prevence, destigmatizace, osvěta směrem
k veřejnosti
•	Systém akutních a krizových služeb (sociální
i zdravotní, ambulantní, terénní a lůžkové)
•	Akutní lůžka v nemocnicích a mimo nemocnice

•	Návazná síť dalších typů služeb v systému
(CDZ, TDZ, bydlení, zaměstnávání, denní programy, stacionáře, psychoterapie, PA atd.)
•	Cílové skupiny: SMI, lidé ohrožení SMI, děti,
adiktologie, senioři

ciálních ústavů do komunity a nastavit spravedlivé, udržitelné financování (VZP, MPSV, kraj).
•	Představit cílový systém služeb pro duševní
zdraví veřejnosti.

ZÁVĚREČNÉ ZPŘESNĚNÍ CÍLŮ

•	Prevence především, aneb 1 dolar ušetří či
přinese 4 dolary, u nás v korunách.

•	Podle vládou schválených dokumentů, jako je
NAPDZ, dobudovat počet sociálně-zdravotních
služeb v krajích – nejde o snižování počtu lůžek,
ale o věcné plánování sítě, rozvoj nemocnic a so-

•	Změnit vzdělávací plány zainteresovaných oborů
(lékaři, sestry, sociální pracovníci, psychologové)
s výukovými pracovišti z celého spektra systému
zdravotně-sociálních služeb v komunitě.

REFLEXE SENÁTNÍ KONFERENCE
K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ
Dne 5. 4. 2022 se v Senátu ČR uskutečnila pod záštitou dvou senátních výborů, zdravotnického a sociálního, konference s názvem Reforma péče o duševní zdraví – odkud jdeme a kam směřujeme, na
níž byli pozváni zástupci ministerstev zdravotnictví, práce a sociálních věcí, pacientských organizací
a komunitních služeb. Podle senátního webu si konference kladla za cíl „reflektovat dosavadní průběh reformy“ a zároveň měla být „prostorem pro diskuzi nad jejím dalším směřováním a také financováním“. A jaké poznatky si z konference odnesl jeden z jejích účastníků, výkonný ředitel Fokusu
Praha a člen správní rady Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví Jan Sobotka?

„Na dně každé písně, i té nejsmutnější, na
dně každé sklénky něco tiše cinká. Někdy víc
a jindy jenom málo. Chci to slyšet, bůhví co
mne nutí, ale musím čekat na cinknutí. Jinak
by se moje srdce bálo.“

Já teda nic cinkat neslyším. Leda
snad drobáky, které místo klobouku žebráka dopadly do pouzdra na
housle, ve kterém si nájemný vrah
schovává své zbraně.

Skácelovy verše nás na úvod krátce potěší příběhem o tom, co a jak v reformě děláme, co
dokážeme, abychom se nemuseli příliš bát, jak
to celé dopadne. Co jsme se tedy dozvěděli na
konferenci, která měla ukázat, v jakém stavu se
reforma nachází a co nejvíce potřebuje? Zde
je deset mých poznatků, které na konferenci

z úst řečníků zazněly. Laskavý čtenář nechť
sám posoudí, kde jsme a kam směřujeme.
1.	Česká medicína, psychiatrie a dětská psychiatrie jsou na světové úrovni.

Bravo!
A na jaké úrovni jsou ve světě?

2.	Problémem české medicíny je její široká
dostupnost všem bez rozdílu, kdy i bezdomovec dostane tu nejkvalitnější péči.
3.	Psychiatrie a dětská psychiatrie jsou lékařské obory, ne-lékaři nemohou lékařům
říkat, jak mají dělat svou práci.
4.	Ministr Válek nebude podporovat žádné
další „měkké“ projekty, je třeba vybudo-
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vat v krajích krizová centra a jedno až dvě
centra duševního zdraví.
5.	Již víme, kdo řídí reformu – ministr zdravotnictví pověřil prof. Kašpárka řízením
reformy.
6.	Podařilo se zachránit Dětskou psychiatrickou nemocnici Opařany! Dětských
psychiatrů a lůžek je v ČR reálně obrovský
nedostatek a my potřebujeme zachovat
lůžka v Opařanech, abychom vzdělávali
nové dětské psychiatry. I když jejich zájem o obor stále klesá (Nebude to náhodou tím, jak je vyučován? pozn. autora).
7.	O snižování počtu lůžek již nejde. Jde o to
vybudovat krizová centra a další služby.
8.	Důležití jsou zástupci lidí se zkušeností.
(Ale když mluvila Marie Salomonová, mimochodem věcně, chytře, skvěle, o tom,
co lidé se zkušeností potřebují, znělo to
jako z jiného, dalekého vesmíru.)

9.	Již se nemusíme dále trápit žonglováním
s pojmy a dojmy, jako je péče o duševní cosi. Můžeme opět nazývat obor jeho
pravým jménem – psychiatrie!
10.	A na závěr, po bouřlivé výměně názorů
a nepochopení dobrých mužů a žen psychiatrie, se všichni aktéři shodli na: tjamtadadá! Více peněz pro sociální služby,
prosím!

Tady si autor stěžuje na něco, co
je podle mě dost k věci. Ale chápu
i druhou stranu. Psychiatr nestudoval
6 nebo kolik let, jak lidi znemožnit,
aby mu potom někdo tvrdil, že je má
zplnomocňovat. Pokud nesebereme
psychiatrům právo diagnostikovat,
sami se ho nikdy nevzdají. Dost na
tom, že už je někdo odnaučil vrtat
lidem nosem do mozku.

ČESKO NEMÁ FUNKČNÍ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ
ZDRAVOTNÍKŮ V KOMUNITNÍCH SLUŽBÁCH
Fokus Praha v únoru tohoto roku podpořil otevřený dopis ředitelky FOKUSu Vysočina Mgr.
Anny Šimonové Výkonnému výboru a Odborné radě reformy péče o duševní zdraví. Výzva, kterou kromě Fokusu Praha podepsalo
dalších 15 organizací poskytujících komunitní
služby v oblasti péče o duševní zdraví, žádá
o diskusi mezi poskytovateli, vedením reformy
a zdravotními pojišťovnami. Snahou je zvýšení
dostupnosti terénní zdravotní péče pro lidi
s duševním onemocněním i v regionech, kde
doposud nejsou centra duševního zdraví.
„Jakkoliv je multidisciplinární spolupráce sociálních a zdravotních pracovníků a její přínos pro
klienty všeobecně podporovaná a vyzdvihovaná, není již řadu let systémově řešeno financování zdravotníků v těchto službách. Ač mají
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poskytovatelé registrovány zdravotní služby,
pojišťovny nemají zájem uzavírat smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v terénu
a v pobytových zařízeních sociální péče pro lidi
s duševním onemocněním. Poskytovatelé jsou
tak nuceni terénní sestry financovat z jiných
zdrojů – prostřednictvím projektů MAS z EU
dotací, které jsou časově omezené, a tedy bez
udržitelnosti, prostřednictvím firemních nebo
nadačních zdrojů. Domníváme se, že ani jedna
z těchto forem není systémová, dlouhodobě
udržitelná, nemá potenciál na rozvoj a není
ani důstojná pro poskytovatele, zdravotníky
či klienty,“ stojí mimo jiné v dopise.
Celý text výzvy je k dispozici na webových
stránkách FOKUSu Vysočina.

BYLA PO NÁS
VELKÁ POPTÁVKA,
říká v rozhovoru pro Pražské Fokusoviny
vedoucí nově vzniklého Komunitního týmu
Benešov – Jan Koláčný.
Co všechno bylo potřeba zařídit a organizačně
zajistit, aby mohl na Benešovsku v rámci Fokusu Praha vzniknout samostatný komunitní tým?
Když se na to podívám zpětně, největší kus
práce v té přípravné fázi udělal kolega Václav
Vopat, ředitel Centra střední Čechy Fokusu
Praha, který jednal se Středočeským krajem
a vedením města Benešov. Žádná podobná
služba tu předtím nebyla, což také ulehčilo vyjednávání, protože po nás byla v zásadě velká
poptávka. Nicméně Vašek všechny přesvědčil,
že jsme to právě my, koho potřebují. Od města
Benešov jsme poté získali prostory v budově
domu s pečovatelskou službou v Tyršově ulici.
Prostory bylo nutné upravit pro naše potřeby,
vybavit kanceláře a opravit, co bylo rozbité.
Prostory jsou rozdělené na dvě části. V přízemí
jsou konzultační místnosti pro práci s klienty
a ordinace psychiatra (kterého ještě nemáme).
Ve čtvrtém patře pak máme kanceláře. Museli jsme masivně inzerovat naše služby (v tom
pořád pokračujeme a budeme pokračovat),
zkontaktovat se s ostatními sociálními službami, jejich terénními týmy a navázat spolupráci
– v současnosti se pravidelně setkáváme s lidmi z Magdalény, Rytmusu, Ruahu, Nízkoprahu
a města na poradách o klientech a koordinaci
práce. Také jsme navázali spolupráci s psychiatry v Benešově a okolí a pravidelně se vídáme.
Bylo rovněž potřeba vybrat a proškolit naše
pracovníky, zvláště ty, kteří ještě s naší cílovou
skupinou nepracovali. Také jsme museli získat
služební auta, abychom byli schopni se dostat
ke klientům ve vzdálených oblastech okresu
Benešov v případě jejich náhlé krize.

Kdy jste oficiálně zahájili činnost, kde přesně
sídlíte a co klientům nabízíte?
Pracovat jsme začali od 1. ledna tohoto roku
a klienty nabíráme od 1. února s tím, že stále
máme ještě volnou kapacitu. Klienti nás najdou
v ulici Tyršova 2061, tedy prakticky v centru
Benešova. Naše služby zahrnují v zásadě totéž,
co je běžné u ostatních komunitních týmů – lidem se zkušeností s duševním onemocněním
pomáháme zejména v aktivním předcházení a zvládání krizových situací spojených se
zhoršením jejich zdravotního stavu (včetně
intenzivní podpory v jejich domácím prostředí),
při hájení jejich práv a zájmů, při zapojení do
běžné komunity nebo při hledání a udržení zaměstnání a bydlení. Dále poskytujeme sociální
poradenství, doprovázíme klienty k lékaři, na
úřady nebo zprostředkováváme další sociální
služby. A v neposlední řadě pracujeme s jejich rodinami a blízkými.
Jaké je složení týmu a bude do budoucna ještě
posílen?
V současné době máme v týmu 5 sociálních
pracovníků (case manažerů), 2 peer pracovnice a psychologa. Cílový stav je cca 10–12 lidí.
Hledáme ještě sestřičku, IPS specialistu, další
sociální pracovníky a také psychiatra.
Máte nějak zmapováno, kolik může být na
Benešovsku potenciálních klientů pro vaše
služby a s kolika klienty jste schopni v souhrnu
pracovat?
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V Benešově je problém s psychiatry – kvůli
věku tu skončili hned tři a není, kdo by je nahradil. Počet potenciálních klientů na Benešovsku lze dovozovat z toho, že na jednoho
psychiatra tu vychází cca 1000–1500 klientů
(!). Okres Benešov je co do rozlohy poměrně
velký, dostupnost psychiatrické péče nicméně
špatná; lidé jsou často nuceni jezdit do Prahy,
pokud mohou. Co se týče naší služby, cílový
stav je, že bychom rádi do roka pracovali s cca
100 klienty.
Některé týmy v Praze se zapojily do pomoci
ukrajinským uprchlíkům. Jaká je situace na
Benešovsku?
Naše služby jsme nabídli koordinátorům pomoci v Benešově, ale zatím (stav k 30. 3.) nás

nevyužili. Za celé Centrum střední Čechy jsme
se bavili o tom, že nabídneme místo pro někoho z Ukrajiny v našem týmu – patrně zdravotní
sestřičku/bratra.
Chystáte v tomto roce nějaké lokální akce na
zviditelnění Komunitního týmu Benešov?
V současnosti k nám hlavně zveme konkrétní týmy a lidi a snažíme se s nimi navazovat
spolupráci. Čeká nás školení s týmem Blázníš?
No, a! s tím, že počítáme s aktivním nabízením tohoto programu školám v Benešově a ve
Vlašimi. Plánujeme také účastnit se veletrhu
sociálních služeb, kampaně Týdny pro duševní
zdraví, ve kterých bychom rádi udělali výstavu
o Fokusu a lidem kolem něj.

S DUŠEVNÍ KRIZÍ
NA CHATU
Krizový tým Fokus Praha sídlí v ulici Vratislavova 58/3 v Praze 2. Služba s pěti zkušenými pracovníky nabízí lidem s psychickými potížemi osobní, telefonické i online konzultace. Hlavním
cílem je předcházet nebo zvládnout krizové situace spojené se zhoršením jejich duševního stavu.
Tým také pomáhá s orientací v síti sociálně-zdravotních služeb, s jejich zprostředkováním a po
dohodě nabízí možnost setkání v terénu. Barbory Novotné, zástupkyně vedoucí týmu, jsme se
zeptali, jak tým využívá nový komunikační nástroj – online chat.

Váš tým nabízí návštěvníkům webu Fokusu Praha již několik týdnů možnost požádat o okamžitou podporu v krizi prostřednictvím online chatu. Jak se zrodil nápad pro realizaci této služby
a jak probíhala příprava na spuštění chatu?
Nápad, že chceme v rámci nově se formujícího
týmu mít i chatovou službu, se zrodil vlastně velice
jednoduše. Věděli jsme, že je to moderní komunikační nástroj, který může oslovit i mladé lidi. Že je
to skutečně nízkoprahový nástroj, který je dobře
dostupný, zaručuje anonymitu a odbourává jakýsi
prvotní ostych, spojený např. i s telefonováním.
Když jsme si toto řekli, následoval loni na podzim intenzivní kurz chatové intervence pořádaný
neziskovkou Modrá linka, který jsem absolvovala
společně s vedoucí týmu Magdalenou Flaksovou.
Odtud jsme přinesly řadu podnětů a s ostatními
členy týmu jsme poté začali ladit metodiku chatu,
optimální výběr chatbotu a jeho nastavení a další
organizačně technické věci. V lednu jsme potom
ve spolupráci s IT a PR oddělením Fokusu spustili
zkušební a od února ostrý provoz.
Popište prosím čtenářům Fokusovin, jak
vlastně takový chat v praxi funguje – jak se
zájemci komunikujete a v jakém personálním obsazení, zda máte nějaká komunikační
pravidla a jestli jste připraveni řešit opravdu
s kýmkoliv cokoliv?
Základní komunikační pravidla a provozní dobu
chatu najdou zájemci na webu fokus-praha.cz
v sekci Krizový tým Fokus Praha. Pro vstup do
chatu není nutná žádná registrace. Anonymní
konverzace s naším týmem je zahájena kliknutím
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na zelené okénko „Podpora v krizi“ v pravém
dolním rohu webových stránek Fokusu. I když
držíme v rámci našeho pětičlenného týmu služby a u chatu vždy někdo je, může se stát, že se
pracovník zrovna věnuje jiné chatové konverzaci,
a nemůže se tedy okamžitě přepnout k nově
přihlášenému. V takovém případě nám lze poslat
e-mail na krize@fokus-praha.cz nebo zavolat na
tel. číslo +420 777 800 983. Jednotlivý chat by
neměl přesáhnout jednu hodinu denně a dali
jsme si pravidlo, že musí být zahájen minimálně
čtvrt hodiny před koncem provozní doby chatu.
Co se týče samotné podpory na chatu, vždy postupujeme tak, že nejprve detailně zmapujeme
situaci a důvody, proč se na nás dotyčný obrací.
Protože nás může kontaktovat skutečně kdokoliv, musíme na začátku zjistit, kde ten člověk žije,
zda má nějaké zázemí, jestli už vyhledal pomoc
v rámci jemu dostupných sociálně zdravotních
služeb, nebo zda vůbec nemá ponětí, na koho
se má obrátit apod. Je to tedy hodně o nasměrování a samozřejmě také o okamžité základní
psychologické podpoře, díky níž dotyčného
zklidníme a umožníme mu jeho situaci lépe reflektovat a zvládnout. Nutno podotknout, že
náš tým pracuje hlavně v terénu. Osobní kontakt
s klienty je tedy naše priorita.
Dají se v dotazech chatujících již nyní, po relativně krátké době spuštění, najít nějaké trendy,
co do obsahu potíží, kvůli kterým se na vás
lidé obracejí?
V zásadě se dá říct, že se na nás obracejí dvě
skupiny lidí. Jednak jsou to lidé, kteří se sami
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dostanou do nějaké hlubší psychické krize a už si
s tím neví rady. A pak s námi chatují nebo volají
lidé, kteří shánějí pomoc pro někoho ze svého
nejbližšího okolí – pro partnery, děti, kamarády, u nichž pozorují zhoršení duševního zdraví.
U chatu je to momentálně frekvence zhruba třech
případů týdně, přičemž každý chat byl zatím
v zásadě velmi specifický. Nevypozorovali jsme
tedy nějaké jednotící téma, byť lidé pochopitelně zmiňují negativní zážitky během pandemie
nebo dopady současného válečného konfliktu
na Ukrajině. Co je podstatné, že po základním
zmapování situace se vždy snažíme dotyčného
člověka navázat na další odbornou podporu. Tou
mohou být např. komunitní týmy, centra duševního zdraví nebo jiné služby daného regionu.
Pokud se tedy na vás obrátí člověk, který je
skutečně psychicky na dně a u kterého víte,
že intervence prostřednictvím chatu v žádném případě nestačí, jak v takovém případě
postupujete?

Už jsme jednu takovou krizovou intervenci měli.
Ozvala se nám partnerka pána, který se v minulosti zotavoval z vážného duševního onemocnění. Jeho stav se náhle zhoršil a paní nevěděla,
co s ním má dělat. Vyhodnotili jsme to tak, že je
potřeba za pánem dojet a zjistit, jak na tom skutečně je. Na pána jsme počkali s jeho partnerkou
u něj doma. Po jeho příchodu jsme se představili,
vysvětlili mu, kdo jsme, jak mu můžeme pomoct
a co by mělo následovat. Souhlasil s tím, že budeme kontaktovat psychiatra a že bude nutná
hospitalizace. Druhý den jsme ho doprovodili na
akutní příjem do nemocnice, což myslím velmi
prospělo jeho psychice; že tam nebyl sám, že
měl nějakou oporu. Do budoucna považuji za
ideální, aby u podobných výjezdů byl rovnou
i pracovník z komunitního týmu nebo centra duševního zdraví, tedy ze služeb, které pak mohou
s člověkem s vážným duševním onemocněním
dále pracovat a poskytnout mu další podporu.

MOSTY V NOVÉM

vědný sám za sebe. Peeři také mohou namísto
obsluhování plně věnovat svou pozornost rozhovorům a programu.

Od léta se ve volnočasovém Klubu Mosty odehrálo spoustu změn. S obnoveným týmem (doplněným o dvě peerky a vedoucí) přišla i nová
vlna energie a inovací. Rozhodli jsme se, že
chceme klienty směřovat k větší samostatnosti
a vkládat do nich větší důvěru. Každý má teď
možnost se v kuchyňce obsloužit sám, i když
jsme samozřejmě pořád k dispozici pro ty, kteří
si raději kávu nechají uvařit.

Letošní rok pojímáme ve znamení odpovědnosti. Odpovědnosti za sebe i své prostředí. Snažíme se pečlivěji třídit odpad, protože příroda
nám není lhostejná. Obecně více dbáme na
čistotu. Říká se, že pořádek na stole znamená
pořádek v hlavě.

Vypadá to, že se pro mě pomalu
otevírá nová pracovní příležitost. Já
do těch Mostů totiž kdysi dělal pohovor. Když jsme zvládli mytí rukou
na úvod, přišla řada na kafe. A jestli
prý už jsem někdy vařil? Když si mě
trochu proklepli, poslali mě radši na
pracovní rehabilitaci do Greendoors.

Tato zdánlivě drobná změna umožnila návštěvníkům cítit se víc jako doma a být víc zodpo-
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Jen tak pro pořádek: můj pracovní stůl už léta zeje prázdnotou,
vlastně ani žádný nemám, pracuju
v leže. Nicméně roky a roky, které
jsem strávil v úplném chaosu, vytvořily řád, který svou důmyslností
a hloubkou, ale i svou dechberoucí
praktičností překonává vše, co jste
mohli slyšet od vašich na odvěkou
moudrost napojených babiček.

Zbavili jsme se nepotřebných věcí, které okupovaly náš prostor a přeskupili nábytek. Aby
se nám ještě lépe dýchalo, dostali jsme v rámci

Já taky vždycky když přijdu domů,
rád si nechám vše vysvětlit. Kdo
jsou ti noví příchozí a čemu vděčím
za jejich návštěvu.

V souvislosti s aktuálním válečným konfliktem k nám proudí velké množství ukrajinských
uprchlíků. Tito lidé, mezi nimiž jsou převážně
ženy a děti, si s sebou kromě pár věcí přinesly
i svá traumata, úzkosti, deprese. Nepřemýšleli jste nyní nad tím, že byste obsazení týmu
postupně rozšířili i o člověka, který dokáže
s těmito obětmi války komunikovat v jejich
rodném jazyce?

uchazeči jsou i lidé s odbornými předpoklady pro
krizovou intervenci a dobrou znalostí ukrajinštiny,
kteří by mohli doplnit náš tým. Je to složitější
v tom, že uchazeč musí umět i obstojně česky,
aby byl schopen komunikovat nejenom v rámci
Fokusu a s klienty, ale i třeba s českými úřady,
nemocnicemi atd. Zatím jsme v tomto hledání na
dobré cestě, tak nám držte palce, aby to vyšlo.

Proč tak skromně, proč jenom palce? Držím nad vámi i ochrannou
ruku, která žehná vašemu snažení
a den za dnem pod vlivem léků stále
více kyne.

Myslím, že všichni lidé v sociálních službách jsou
si vědomi toho, že hlavní nápor teprve přijde.
Zvlášť pokud konflikt na Ukrajině jen tak neskončí a uprchlíci z Ukrajiny se postupně stanou našimi plnohodnotnými spoluobčany. U nás
v krizovém týmu probíhá výběrové řízení. Mezi

akce Srdce pro osmičku k Vánocům čističku
vzduchu. Dali jsme sbohem staré pohovce
a křeslu, a ti, kteří rádi lenoší, se tak více zapojují do dění a aktivit u stolu. Uklidili jsme
„modrou místnost“ a začali ji více využívat
nejen při programu, ale i jako útočiště pro ty,
kterým ruch klubovny nedělá dobře. Její útulný
prostor, vyzdobený výtvory návštěvníků, je
nově k dispozici celé Dolákovce mimo provozní
dobu klubu jako zasedací místnost.
Aktivitu „sdílení“, kdy si vzájemně nasloucháme, máme od teď každý den, aby dostal
možnost se svěřit úplně každý. Pondělky jsme
vyhradili kreativním aktivitám. Úterky jsou regenerační – pokud je hezky, jdeme ven nebo
sportujeme, a když prší, meditujeme, čteme,
nebo sledujeme filmy. Středa je vzdělávací
a seberozvojová, a ve čtvrtek, stejně jako dříve,
společně připravujeme pokrmy, nebo pečeme
dezert. Vaření nyní vede šikovná dobrovolnice
z řad našich návštěvníků, pro kterou je aktivita skvělým nácvikem dovedností potřebných
k práci peera. Program stále přizpůsobujeme
podle potřeb a zájmů klientů. Chceme, aby
návštěvníky program bavil, ale i byl přínosem
pro jejich osobní život.

Během listopadu jsme proměnili modrou místnost v bazárek oblečení a doplňků. Vše bylo
zdarma, každý přinesl věci, které už nevyužije a udělal si radost (skoro) novými kousky.
Ekonomicky i ekologicky udržitelná akce měla
u klientů velký úspěch a rozhodně ji brzy zopakujeme. Chystáme i obdobné akce. Dostali jsme
šicí stroj a plánujeme například upcyclingový
workshop (přetváření starého oblečení).
Založili jsme facebookové stránky Mostů, které
nám umožní snazší komunikaci s klienty a sdílení aktualit. Rádi bychom také přilákali nové
tváře.
Proměna není u konce, teď, když máme dobré zázemí, se můžeme zaměřit na zkvalitnění programu a plánování akcí. Směřujeme ke
zdravějšímu životnímu stylu a psychohygieně.
Doufáme také ve víc možností vyrazit za kulturou i zábavou do města. Těšíme se, až z Mostů
vybudujeme ještě příjemnější místo, které bude
nadále lidem pomáhat na cestě k zotavení.
Jana Krejčí, peer pracovnice Klubu Mosty

23

JANA KREJČÍ –
CO PRO MĚ ZNAMENÁ BÝT PEER?
Ještě dávno předtím, než jsem se dozvěděla, že existuje něco jako peer, jsem toužila po
tom, aby mě vyslechl někdo, kdo mi porozumí.
Formovala se mi v hlavě představa místa, kde
budou lidi jako já a kde budu moct otevřeně
mluvit o všem, co mě tíží. Takové místo jsem
pak našla ve skupinové terapii a při hospitalizaci. Kontakt s lidmi s podobnými problémy
mi pomohl víc než odborný personál.
Vrtalo mi hlavou, jak mi může pomoct někdo,
kdo nemá tušení, co prožívám. Kdo má všechno
načtené jen z knih. Vadí mi, že se psychoterapeuti (natožpak psychiatři) příliš neotevírají.
Podle etických zásad si drží odstup, jako by
byli odlidštění.
Peerství je pro mě o porozumění a přijetí. Já
jako peer přijímám klienta, jaký je, s jakýmkoli
problémem. A on stejně tak mě může přijmout
jako nedokonalého člověka, který má také temné chvilky, ale už našel cestu, jak s nimi žít.
Není to o tom, že peer se uzdravil a klient ne.
I peer se má stále co učit.
V práci peera je pro mě důležité nepřenášet
negativitu. A nemyslím tím skrývat jakékoliv
negativní pocity či myšlenky. Ty tu budou vždy,
ať budeme sebezotavenější. Smutek i vztek
jsou přirozené emoce. Bez čeho se ale klidně
můžeme obejít, je beznaděj. To je to, co nikdy
nechci dát najevo, nikdy cítit ani podporovat.
To je pro mě ta hranice, od které můžu pracovat jako peer a od které se považuji za procesem zotavení. Mám vždy naději, že bude líp
a chci, aby ji měli i klienti.

Beznaděj? Peer cítí naději a předává
naději, komunitní pracovník cítí beznaděj a předává naději, psychiatr
cítí beznaděj a předává beznaděj.
Nic není lepší nebo horší, všechno
má svůj smysl, obzvlášť pokud je to
aspoň nějak zaplacené.
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Vztah peera a klienta se odehrává ve více (peer
kluby) či méně (komunitní týmy) neformální
rovině, na rozdíl od terapeuta/lékaře a pacienta. Na dotaz, zda zajdeme někdy na kafe, nebo
nakupovat, odpovídám, že bohužel ne. Máme
v práci nastaveno, že se s návštěvníky našeho
Klubu nebudeme vídat ani kontaktovat mimo
pracovní dobu.

Tak to máme třeba ve Studiu 27
nastavený stejně. My se dokonce
v rámci psychohygieny nesmíme
mimopracovně setkávat ani mezi
sebou. Když potkám někde v metru
omylem Břéťu, hned začnu preventivně pracovat.

Chráníme tak sebe i je. Vyvolává to otázku, zda
je peer placený kamarád. V kavárně bych se
chovala jinak, než se chovám v práci. Nadávala bych na dění ve světě a na to, jak poslední
dobou špatně spím. Rýpala bych do klientů,
kvůli věcem, které mě na nich štvou, kdyby mi
přetekly nervy, prostě bych odešla. Nechala
bych si koupit kafe, protože zrovna nemám
drobné. Ptala bych se na názor a řešení situací v mém životě a vyprávěla o svých nezdravých excesech. Protože takhle komunikujeme
s přáteli. Peer je ale kamarád, který má pouze
výhody, protože má pomáhat. Nebude klienta
zatěžovat svým osobním životem a nic po něm
chtít, nikdy ho nepošle do háje, protože nemá
náladu řešit jeho problémy. Nebude ho soudit,
ale s klidem přijme cokoliv, bude vždy ochotný
pomoct. Za to je ale daň, že je k dispozici pouze v pracovní době, protože taky musí dobíjet
baterky a taky si musí svým přátelům čas od
času postěžovat, jak je všechno na nic.

Tahle holka evidentně v kavárně nepracuje. Setkává se tam s přáteli.
Zajímavý koncept, to si poznamenám…

Přátelský vztah mimo práci je reciproční, jeden
naslouchá a druhý si stěžuje a pak se role prohodí. I laskavosti jsou vzájemné. V klubu jsem
placena za to, že na sobě nesu veškerou tíhu,
že je vztah jednostranný, že klientovi pomůžu,
vyslechnu a nechci nic na oplátku. Nebudu na
něj valit své problémy a starosti, ani po něm
chtít pomoc a podporu.

Mrzí mě, že při své práci na klubu příliš nevyužívám svého osobního příběhu zotavení, což
byla avizovaná náplň práce peera. Setkávám se
s lidmi s jiným typem problémů. Nemůžu jim
tak poskytnout inspirující příběh, ale pouze
svou energii, pozitivitu a naslouchání. Což je
ale zřejmě dostačující.
Myslím si, že v peerství je budoucnost psychoterapie. Doufám, že v budoucnu se rozšíří možnosti využití vlastí zkušenosti třeba
i v kombinaci s psychoterapeutickým výcvikem,
nebo při studiu psychiatrie. Lidé se zkušeností s duševním onemocněním jsou ve většině
případů velice citliví a empatičtí jedinci. Dává
proto smysl, aby právě oni pomáhali těm, kteří
ještě ve svých problémech tápou.

Peer je taková chytrá horákyně v celém tomhle kolotoči. Měl by se skrze svou nemoc dokázat navázat na
klienty a přivést je blíže ke zdraví.
Ale že by si měl také dělat blázny
ze svých kolegů v týmu, to ještě
bohužel nikoho nenapadlo. Dálnice Šílenství – Normalita tak zůstává
trestuhodně jednosměrná.

Práce mě děsně baví a naplňuje. Každý rozhovor mě posouvá dál v komunikačních schopnostech a empatii. Každým dnem jsem dospělejší, zkušenější a sebejistější. Práce peera mi
dala do života smysl, po kterém jsem dlouho
pátrala. Smysl v komunikaci, pospolitosti, naslouchání, v kráse lidské individuality.

V přátelských vztazích s vrstevníky bych to
brala jako využívání. Setkala jsem se s tím v životě kvůli své ochotě a strachu ze zklamání
okolí několikrát. U kamarádů jsem už důslednější v tom, kolik svého času, úsilí či peněz
jim poskytnu. Kladu si otázky, zda by pro mě
udělali totéž a jak moc to pro mě bude zatěžující. Všímám si, že se jako peer chovám
často i v soukromí. Naslouchám, snažím se nehodnotit a být přijímající. Příliš si nestěžuji. Ve
svém osobním životě víc dávám, než přijímám.
I díky práci se ale učím najít rovnováhu a říct
si o pomoc.
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ŽANETA PECOTIĆ –
CO PRO MĚ ZNAMENÁ BÝT PEER?
Práce peera je pro mě obohacující, protože
mám příležitost vidět, co se odehrává v hlavě člověka, který má odlišnou psychiku než
většina lidí. Tito lidé jsou často ohleduplnější,
vnímají svět barevněji, intenzivněji a víc do
hloubky. Dokáží víc charakterizovat emocionální prožitky. Tato práce mi také dává nové
možnosti a způsoby, jak se starat o své vlastní duševní zdraví. U klientů se také učím rozeznávat hranice mezi nemocí, povahovými
rysy a sociálními vlivy, které formovaly jejich
osobnost.
Myslím si, že u práce peera je důležitá trpělivost a pochopení, protože některé reakce
klientů jsou jiné než u běžných lidí. Je třeba být
shovívavý a připravený odpovědět na některé
otázky i vícekrát po sobě.

Dělá mi radost, když se mi svojí komunikací podaří klienta vtáhnout zpátky do reality
a uklidnit ho od nepříjemných halucinací nebo
pocitů. Dodává mi sílu i to, když zvládnu uklidnit konflikt, ve kterém se schyluje k jakékoliv
agresi. Nejvíce mě naplňuje, když u jednotlivých klientů vidím pokroky.
Vzhledem ke své práci ve volnočasovém klubu bych, formou aktivit, ráda zapracovala na
stmelení našich návštěvníků, aby se naučili
společně vycházet, soužít a respektovat sebe
navzájem. To pro ně může být dobrým nácvikem do života.

VYZNÁNÍ NEBOHÉHO (KOMENTÁTORA)
Je z léčebny cesta zpátky do života? To musí
všude vykřikovat peeři. V různých kavárnách
pořádají akce, které jsou asi tak důvěryhodné
jako haré krišna průvody, ale nemají ani přídech exotické krásy bubínků a bosých nohou.
Peeři vytáhnou z batůžku letáky, už se nestydí.
Dříve byl jejich příběh bolestný. Byl ze života.
Dnes je už jako ze škatulky. Díky nemoci se
jim vrátila důstojnost těch, kteří se z ní mohou
uzdravovat. Mohou, nebo musí? Peer a jeho
nemoc, nerozlučná dvojice. A protože duševní
nemoc je definovaná tak, že zasahuje všechny
oblasti života, vlastně je peer prokletá figura,
která ztratila veškeré své právo na zdraví. A to
navždy. Normální pacient se buď uzdraví, nebo
ho psychiatr nepřímo umučí a on umře. Peer
ale nikdy nedojde odpočinku.

Tomáš Vaněk,
redaktor a moderátor Studia 27

Zaměstnání mě ovlivňuje i v mém osobním
životě. Když potkám jakéhokoli člověka, přistupuji k němu s respektem a neodsuzuji jej,
protože nemůžu vědět, jaký skrývá příběh a co
se mu odehrává v hlavě.
Také se mi často stává, že slyším od kamarádů
větu „nemluv se mnou jako peer“. Jsem zvyklá
na tento způsob komunikace a mám tendenci
pomáhat i v soukromí.

Peer byl vždycky něco jako milosrdná sestra. A místo Boha věřil v člověka. Málokdo musí ve své práci projevovat tolik shovívavosti a lásky. Je
pak těžké si to nebrat osobně.

STUDIO 27 ŽIJE
Čtveřice žurnalistů ze Studia 27 opět nabírá do plachet severský vítr a vydává se vstříc neznámému dobrodružství jménem Fondy EHP, 2014–2021. Ve spolku, který předloni utvořili, mají už
teď velmi napilno. Začali se naplno věnovat tématu peerství. První z mnoha besed, tentokrát
se šéfy bohnického Peer Klubu, proběhla ve čtvrtek 7. dubna v libeňském Divadle Kámen.

A byla to docela událost. Dorazili lidé ze širokého okolí a nechtěli pouze poslouchat, o čem
je řeč, chtěli tu řeč a tu atmosféru sami tvořit.
„Když jsme uvažovali o smyslu projektu, věděli
jsme, že chceme dát veškerou nám dostupnou
mediální podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním a speciálně peerům, kteří se
tuto zkušenost snaží proměnit v pomoc druhým. Chtěli jsme, aby si peeři více cenili vlastních iniciativ na poli duševního zdraví. A bylo
pro nás důležité, aby se necítili osamělí a chápali se jako společenství,” říká Břetislav Košťál,
který uváděl i první projektovou besedu.
Začala velmi oficiálně, ale po několika minutách moderátor vycítil, že hosté Kamil Rain
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Stále se možná necítím úplně ve své kůži, když
roznáším po kavárnách ty pomyslné letáky.
Nejsem si jistý, jestli nejsem trochu směšný.
Reakce některých lidí jsou ale jiné, než je výše
popsáno. Někdy je téma zajímá a třeba jsou
rádi, že bolesti a strachy, které sžírají i jejich
duši, někdo jiný tak pečlivě reflektuje a do jisté
míry jim propůjčuje svou stále ještě lidskou
tvář. Navíc, nejsou to jen letáky, je to i to, že
můžete svůj příběh učinit svým osudem. Vaše
práce na sobě se obrací do pracovních úspěchů. A to v dnešní velmi technicistní a odosobněné době může říct málokdo.

a Zdeněk Císař mají sice stejnou zkušenost ve
vedení Peer Klubu, ale jinak jsou každý originál. Břéťa se jich citlivě dotazoval a postupně
se publiku odkrývaly jejich příběhy. Ne že by
snad Kamilova srdečnost a Zdeňkova klidná
rezervovanost nějak oběma bránily v tom najít společnou řeč, ale “ledy” se prolomily, až
když došlo na humor. Jakmile protagonisté
besedy uslyšeli uvolněný smích diváků, spadlo
z nich napětí a rozdíly ve svých názorech začali jemně ironicky využívat. Toto špičkování
vydrželo až do dotazů z publika. Někteří diváci se teprve seznamovali s problematikou
peerství, a tehdy se ukázalo, že jsou oba hosté
názorově na jedné lodi.
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Další besedu na stejném místě plánuje Studio
27 na středu 4. května. Pozvání tentokrát přijali
Dana Chrtková a Zbyněk Roboch. Z pohledu
peer výzkumníků se dozvíme mimo jiné i to, jak
lze ukotvit peerství v naší legislativě. Zatím se
zdá, že peeři v ČR to moc jednoduché nemají.
Moderátor Michal Kašpar chce své hosty představit i prostřednictvím jejich příběhů.
Vedle videorozhovorů a záznamů besed, které přinesou hlubší pohled na témata spjatá
s peerskou profesí, budou v rámci kampaně
#PEERpomaha zviditelněny příběhy a tváře
pěti peerů i na panelech v pražském metru.
„Když jsme projekt psali, zvažovali jsme i riziko, že svou tvář kampani nikdo nebude chtít
propůjčit. Nyní však vidíme, že by se pod hodnoty, na kterých stavíme, podepsalo mnohem
více lidí, než jsme si mysleli,“ říká Eliška Marie
Košťálová, která má spolu s Tomášem Vaňkem
na starosti PR projektu.
Studio 27 představuje pacientské hnutí peerů
je nejen název projektu a zbožné přání, ale

i pokus o to, aby se vnitřní bohatství mnoha
lidí s duševním onemocněním mohlo projevit i navenek. O principech, které Studio 27
přináší do širší celospolečenské diskuze, se
můžeme dočíst i na jeho stránkách: Stavíme
na hodnotách, které se osvědčily jako nejlepší
strategie přežití v letech a měsících těžkého
utrpení. Těmi hodnotami je přátelství, soudržnost, otevřenost, a také cesta ke svobodě
a sebepoznání.
Redakce Studia 27

To, že stavíme na těchto skvělých
hodnotách, bych klidně z fleku podepsal. Už nevím, kdo z nás to tehdy
vymyslel, ale zní to tip top. Jen moc
nechápu, proč jsme na tak zásadních hodnotách nedokázali postavit
něco ještě mnohem působivějšího,
než je neziskový spolek.

DRUHÁ PRÁDELNA
U MANDELÍKŮ
OTEVŘENA
Vždycky si říkám, kdo to byli ti
Mandelíkovi. Na Praze 8 jsou ulice Čumpelíkova a Famfulíkova. To
byli nacisty popravení hrdinové. Ale
Mandelík? Není to něco jako mandelinka? Aneb vítejte u zpráv ze života
hmyzu…

V březnu tohoto roku byla úspěšně otevřena
druhá Prádelna u Mandelíků. Provozovna se nachází ve Vysočanech v Sokolovské ulici. Spolu
s první prádelnou u Mandelíků v Bubenči tvoří
zárodek sítě prádelen, které poskytují perfektní servis pro místní občany i firmy a zároveň
zaměstnávají lidi s handicapem na trhu práce
– většinou se zkušeností s vážným duševním
onemocněním. Jednou z prvních větších zakázek nové prádelny je praní prádla pro ubytovnu
ukrajinských uprchlíků. Dveře prádelny jsou
otevřeny každému zákazníkovi od pondělí do
pátku od 10 do 18 hodin. Tak se stavte a nechte
si zde vyprat a vyžehlit své prádlo.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
PRAŽSKÁ KUKADLA
Šel jsem se do kavárny potkat s kamarádkou, ale okamžitě mě to přitáhlo k jednomu z obrazů. A to tak
rychle, že za mnou přiběhl nějaký
člověk a ptal se mě, co tam dělám.
Já se ho na oplátku zeptal, jestli se
jedná o výstavu skupiny F. To ho
zmátlo natolik, že se běžel zeptat.

V pondělí 4. dubna 2022 za hojné účasti veřejnosti proběhla v Týnské literární kavárně vernisáž dubnové výstavy Pražská kukadla malířky
a členky Skupiny F Zuzany Kodedové. Autorka
je absolventkou Střední umělecko-průmyslové škole v Praze. Její tvorba vychází z životní
potřeby zachytit vlastní vnímání reality. Obrazy jsou vyjádřením příběhu její duše, která je
křehká, citlivá a vnímavá, jejích fantazií a snů.
Inspirací je pro ni magický pohled na svět, příroda, ale především Praha a její Staré město.
Šlo o první veřejnou výstavu autorky, která je
současně klientkou Centra duševního zdraví
pro Prahu 6.

28

29

ZEMŘELA MARTINA
PŘIBYLOVÁ

EVROPSKÝ TÝDEN
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ –
SE ZELENOU
STUHOU
9.–13. května 2022
#SpeakUpForMentalHealth
#EuropeanMentalHealthWee

Letos v březnu nás navždy opustila Ing. Martina
Přibylová. Vitální žena, která po desítky let a až
do konce svého života neúnavně pracovala ve
prospěch lidí s duševním onemocněním. Paní
Martina byla součástí rodiny Fokusu, pro který
například v minulosti organizovala celodenní
programy v Domě u Libuše. Byla také houževnatou glosátorkou a iniciátorkou reformy
psychiatrické péče a v počátcích Fokusu se
významně podílela na rozjezdu a organizaci
největší osvětové a destigmatizační kampaně
na podporu lidí s duševním onemocněním –
Týdnů pro duševní zdraví.
Děkujeme, Martino, za vše!
R.I.P.

SBÍRKA POTRAVIN
PRO FOKUS PRAHA
V rámci celostátní charitativní akce Sbírka potravin, která proběhla v sobotu 23. 4. 2022,
se pro klienty Fokusu Praha podařilo vybrat
téměř 1,2 tuny potravin v obchodech Penny
Choceradská, v Billa Evropské a Albert Vinohradská. 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 9 a Komunitního týmu Kladno za to, že celou sobotu komunikovali, sbírali, přebírali, třídili, vážili
a vozili vše do skladu, odkud potraviny poputují
přímo klientům.
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Organizace MHE (Mental Health Europe) vyhlašuje Evropský týden duševního zdraví. Letošní,
v pořadí již třetí ročník je zaměřen na duševní
zdraví mladých lidí. Psychické problémy se
u lidí ve věkové kategorii 15–24 let za poslední dva roky zdvojnásobily – a to v souvislosti
s pandemií Covidu. A další nejistotu a strach
přináší válka na Ukrajině. Smyslem tohoto
týdne je připoutat pozornost k duševnímu
zdraví. Sdílet příběhy a zkušenosti zejména
mezi mladými lidmi. Na vizuálech se objevuje
zelená stuha – symbol otevřenosti k duševnímu zdraví.
Sledujte a sdílejte www.mhe-sme.org/emhw/
Fokus Praha v rámci tohoto týdne pořádá osvětové dny pro studenty z cyklu Blázníš? No a!.
Současně proběhne dvoudenní workshop pro
nové školitele tohoto programu.

POMÁHÁME
UKRAJINĚ
Fokus Praha se podobně jako řada dalších českých neziskových organizací aktivně zapojil
do pomoci lidem z Ukrajiny, kteří v důsledku ruské agrese byli nuceni opustit své domovy.
Pomoc koordinujeme ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha a Organizací pro pomoc uprchlíkům. Souhrn, kde a jak pomáháme, včetně letáků v ukrajinštině, je k dispozici
na našem webu. V případě zájmu o individuální pomoc doporučujeme navštívit také webové
stránky pomahejukrajine.cz, nasiukrajinci.cz nebo stojimezaukrajinou.cz.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A KURZY ČEŠTINY
Komunitní centrum Dílna Fokusu Praha se sídlem v Karlíně v ulici Pernerova 502/50 nabízí uprchlíkům z Ukrajiny možnost odpočinku
a tvůrčích činností. Ti mohou navštívit centrum
každé pondělí od 14.00 do 18.00 hodin. Na
místě je možné využívat počítač s internetem,
šít na šicím stroji, vyrobit si hračku, skládat
skleněnou mozaiku, malovat, kreslit apod. Kontaktní osobou je vedoucí centra Eva Baierová.
Do centra Sociální rehabilitace Hvězdáři v ulici Svatoplukova 476/7 mohou lidé z Ukrajiny
docházet na kurzy češtiny. Pro tyto účely centrum vyhradilo termíny v pondělí a ve středu
od 13.00 do 16.30 hodin. Uprchlíci nicméně
mohou přijít i v době, kdy do centra chodí
jeho klienti, tedy v úterý a pátek od 9.00 do
13.00 hodin. Kurzy češtiny, které centrum
zprostředkovává, je potřeba si domluvit předem na tel. čísle +420 777 800 514 nebo přes
e-mail hvezdari@fokus-praha.cz. Uprchlíci z
Ukrajiny mají u Hvězdářů také možnost využít
prostor plně vybavené dílny pro tvůrčí činnosti, společenské hry či vaření. K dispozici
je také bezplatné připojení k internetu.
Své kapacity poskytuje také Dům u Libuše
(Libušina 5, Praha 2) – konkrétně ve středu
od 17.00 do 20.00 hodin a v sobotu od 10.00
do 15.00 hodin. „Pro uprchlíky z Ukrajiny, což
jsou především matky s dětmi, máme otevřeno
mimo naše standardní otevírací hodiny pro
naše klienty, nicméně individuálně nás mohou navštívit i v této době. Konkrétní podporu
lidem postiženým válkou zatím domlouvá-

me přes Organizaci pro pomoc uprchlíkům,
konkrétně s koordinátorkou Alicí Mirovskou.
Také jsme vytiskli letáky v ukrajinštině a dali
je například do hotelu u Nuselského mostu,
kde jsou uprchlíci ubytováni. Naši nabídku
již využila jedna rodina. Vařili u nás boršč
a samozřejmě si také přišli popovídat a alespoň trochu zmírnit prožívající úzkost. Určitě
jsme i dlouhodoběji připraveni těmto lidem
pomáhat,“ říká vedoucí Domu u Libuše Ivan
Košteyn.
UBYTOVÁNÍ A MATERIÁLNÍ POMOC
Fokus Praha také v rámci svých dostupných
ubytovacích kapacit poskytl čtyřčlenné rodině z Ukrajiny zdarma k využití byt v domě ve
Vysočanech, který Fokus vlastní a dlouhodobě
komerčně pronajímá. Do bytu se tak mohla
nastěhovat babička se dvěma vnoučaty a přítelkyní jednoho z bratrské dvojice. Původně
se syny přicestovala do Čech i jejich matka, ta
ale po zajištění ubytování odcestovala zpátky
na Ukrajinu aktivně bojovat proti agresorovi.
Děkujeme také všem, kteří se zapojili do sbírky potravin a drogerie pro obyvatele města
Žuravno (Stryjský rajón, Lvov). Vybrané zásoby odvezl na Ukrajinu přítel naší kolegyně
z Fokusu Praha.
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DOBROVOLNÍCI Z FOKUSU PRAHA
Kromě podpory organizované napříč jednotlivými službami je také potřeba vyzdvihnout individuální obětavost a nasazení zaměstnanců Fokusu Praha. Zvláštní poděkování si zaslouží
zaměstnanci, kteří chodili pomáhat do centra uprchlické pomoci v pražském Kongresovém
centru. Jaká tam byla situace a jaké zkušenosti si zaměstnanci Fokusu odnesli, si můžete přečíst
v následujícím dvojrozhovoru s Magdalenou Flaksovou (MF), vedoucí Krizového týmu Fokus
Praha, a Jakubem Markem (JM), vedoucím Komunitního týmu Dolní Povltaví.

Proč jste se rozhodli jít pomáhat do Kongresového centra?
MF:	
Do Kongresového centra jsem se rozhodla
jít pomáhat na pozici krizového interventa. Od ledna rozjíždíme v rámci Fokusu
Praha krizový tým. Chtěla jsem získat
zkušenost s prací trochu jiného druhu,
zviditelnit náš tým a být aktivní v rámci
dalších krizových služeb. A samozřejmě
jsem také chtěla pomoci. V krizovém týmu
jsme odhadli, jakou kapacitu můžeme
v rámci dobrovolné pomoci poskytnout,
aby to neohrozilo chod služby.
JM:	
O možnosti pomáhat jsem věděl ještě dříve,
než přišla oficiálně přes Fokus. Věděl jsem
to od kolegy z Armády spásy a díky panu
řediteli jsme se domluvili, že jsem mohl být
v Kongresovém centru na začátku a několik
směn za sebou. Nyní se snažím držet dvě
směny v týdnu. Nicméně nával v Kongresovém centru pomalu ustává a gro sociální
práce se přesouvá jinam – do neziskových
organizací, například ke skupině sídlící na
Václavském náměstí nebo k iniciativě Hlavák. Celkově beru jako povinnost pomoci
uprchlíkům. Po zdravotnické krizi během
Covidu, kdy byli potřeba hlavně zdravotníci, budou nyní potřeba sociální pracovníci,
aby uprchlíkům bylo pomoženo a zároveň
byl zachován sociální smír.
S čím konkrétním jste lidem z Ukrajiny pomáhali a jaké poznatky, dojmy, emoce jste si
z této konkrétní formy pomoci odnesli?
MF:	
Nepomáhala jsem přímo lidem z Ukrajiny.
Nabízela jsem podporu dobrovolným tlumočníkům, kteří na místě vykonávají hodně
náročnou práci, pracují ve stresu, lidé jsou
naléhaví, nešťastní, potřebují řešit hodně
věcí. Tlumočníci jsou vystaveni silným emo-
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cím, pod vlivem stresu zde dochází ke konfliktům a podobně. Tlumočníci byli za možnost promluvit si o tom, co zažívají, vděční.
Já osobně jsem obdivovala, jak celkově
je pomoc lidem z Ukrajiny zorganizovaná.
Lidé tam pracovali s velkým nasazením,
hodně se snažili pečovat o lidi z Ukrajiny
i o dobrovolníky, aby jim bylo co nejlépe.
Takovou psychologickou podporu a starost jsem nezažila jinde než v záchrance.
Emočně to pro mne bylo náročné. Musela
jsem myslet na to, jak je lidem, kteří utíkají
z hrůzy do neznáma.

Mučit se, mučit se, mučit se! To už
říkal Lenin a je to první zákon každého očistce. Pokud má někdo z vás
nevývratný pocit, že žijeme v pekle,
zkuste zvednout oči k nebi a doufat,
že nás všechna tahle životní tortura nakonec jen očišťuje pro setkání
s vyššími bytostmi.

JM:	
Vše tam bylo živelné, ale zároveň relativně
organizované. Dobrovolníci se tam neustále
střídali. Bylo zajímavé, že v Kongresovém
centru se dalo zařídit skoro vše. Víza, ubytování, evidence na úřadu práce, zdravotní
pojišťovnu, bankovní účet či českou SIMku.
Jako kdyby ti lidé tady měli být na několik let. Většina si však myslí, že za měsíc
pojedou domů. My jsme měli za úkol řešit
základní sociální poradenství – tedy zprostředkovávat sociální služby a uprchlíky
správně nasměrovat. Dále jsme zaznamenávali uprchlíky, kteří pracovali v nemocnici,
ve školství nebo v sociálních službách s tím,
že se jim mají ozvat z nemocnic a také ze
sociálních služeb či školství. Byl zde velký
zájem o další praktické věci, jako jsou jazykové kurzy nebo kontakty na lékaře. Pro

specifické skupiny uprchlíkům jsme také hledali bydlení. To bylo asi nejtěžší. Je to velmi
náročné a po týdnu v centru jsem byl hodně
unavený a zároveň jsem měl úzkost z toho,
že s bydlením bude velký problém. Musíme
si uvědomit, že jsme ve fázi, kdy "šijeme
roušky" a budou přibývat lidi, kteří přecenili
svou pomoc a při práci s uprchlíky vyhoří.
Začnou se objevovat hlasy, že uprchlíci jsou
problém a že se jim pomáhá dost atd. Čím
méně se tyto hlasy budou objevovat, tak
vlastně budeme pomáhat Ukrajině.

Válka je jedna věc, duševní zdraví
samozřejmě druhá. Tady Jakub Marek doslova předpokládá existenci
hlasů u běžné populace. Ještě bych
mu doporučil publikace Paula Bakera a jejich metaforické čtení. Hlasy
tu prostě jsou, nemůžeme je potlačovat, když už se jednou objevily.
Vlastně nejlíp funguje úplně opačný,
skoro sokratovský postup. Zkusme
se těch možná otravných hlasů zeptat, co chtějí říct a odkud přicházejí.
Někdy toho mají na srdci hodně, jindy je možné je velmi rychle upokojit.
Nezmizí, ale budou mnohem konstruktivnější. Zatím je to bohužel ve
společnosti takto: lidé se ptají, kdo
hlasy platí, co na ně platí a jak nejlíp
prokázat, že jsou zcela neplatné. Hlasy ale mají vlastní patent na rozum.

Pokud byste o této dobrovolnické zkušenosti
mluvili s někým, kdo by se chtěl také zapojit,
ale zatím váhá, co byste mu řekli?
MF:	
Určitě bych mu tuto zkušenost doporučila. Myslím, že to rozšiřuje obzory v rámci poskytování sociální či krizové práce.
Hodně jsem vzpomínala, co jsem se učila
o pomoci při hromadných neštěstích.
JM:	
Že je to zajímavá zkušenost a že jsem
se zároveň v Kongresovém centru mohl
seznámit s dalšími kolegy z branže. Podle
mě budou dobrovolníci potřeba i později.
Proto plánuji, že budu pomáhat i jinde,
mimo Kongresové centrum. Do té doby,
dokud se situace nezlepší.

Je zřejmé, že řada uprchlíků z Ukrajiny bude
dříve či později potřebovat nejenom materiální pomoc, ale i podporu v oblasti duševního
zdraví. Jakožto experti, kteří v této oblasti
působí v rámci Fokusu Praha, máte nějakou
představu, jak by měl stát, potažmo neziskový
sektor postupovat? Na co by se měl v nadcházejících týdnech, měsících zaměřit?
MF:	
Na vytvoření služeb, které budou dobře
jazykově vybavené, budou se orientovat
v dané problematice a budou se zároveň
dobře orientovat v systému služeb a péče.
Tedy v Praze možná vznik nějakého specializovaného týmu pro lidi z Ukrajiny. Tento
tým by mohl pomoci koordinovat péči i ve
spolupráci s dalšími službami. Řada z lidí
z Ukrajiny bude, kromě materiální pomoci,
potřebovat psychologickou pomoc a také
děti budou asi potřebovat nějakou psychologickou a pedagogickou podporu. V rámci služeb pro lidi s duševním onemocněním
bych doporučila dostupnost tlumočníků
pro stávající služby a dostupnost běžné
zdravotní péče na pojišťovnu.
JM:	
Už jsem komunitním týmům dodal tři pacienty. Možná by Fokus či jiná neziskovka
mohly z ukrajinských uprchlíků stvořit komunitní tým, který by se o lidi z Ukrajiny
staral a neměl omezený region. Naším pracovním nástrojem je jazyk a bez zapojení
kolegů z Ukrajiny se situace nezvládne. Co
se týče pomoci Ukrajincům, bude třeba
hlavně řešit bydlení, a tím myslím důstojné, tedy jedna rodina jedna místnost. A až
Ukrajinci odejdou, zjistí se, že tu máme
hodně volných bytů, které se dají využít
v rámci reformy psychiatrické péče.

Ano, ono se říká, že jazyk je „pracovním nástrojem“, ale Markovo
tvrzení je přesnější a mnohem zajímavější. To, co vidím a nazírám,
je přímo odvislé od symbolických
mřížek, kterými vnímané koncipuju.
A ty symbolické mřížky jsou utkané především z mého jazyka. Jazyk
je tak skutečně mým „pracovním
názorem“, jinými slovy, neustále se
ověřující, chronickou hypotézou.
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ŠŤASTNÝ SEN
Po ránu jsem vstal a otevřel okno. Dýchla na mě příjemná vůně rána. Když jsem se nasnídal za svitu
slunečních paprsků, rozhodl jsem se jít do nedalekého háje. Dorazil jsem na místo, všude vonělo
jehličí. Zaposlouchal jsem se do šumu větru, lehl si na zem, zavřel oči, zhluboka se nadechl a snažil
se poslouchat zvuky přírody. Vůně lesu byla až omračující. Svou intenzitou mnou prostupovala
a ve mně se rozhostil příjemný klid a pohoda. Čas plynul.
Domů jsem odcházel dobře naladěný. Po chutném obědě jsem si lehl do svého pokoje, otevřel okno
a nasál jsem vzduch do plic. Náhle zavanul vítr. Přinesl závan čerstvě posekané trávy. Lehl jsem
do své postele, přikryl se lehkou dekou a nechal se unášet do snu. Tam mě čekal krásný zážitek.
Ptáte se jaký? Takový krásně vybarvený, co se může odehrát jenom ve snu. Tak tedy:
Po ránu jsem vstal a otevřel okno. Na cestě stál anděl, který se usmíval a pokynul hlavou a ukázal
křídlem, ať jej následuji. Vylezl jsem z okna a šel za křídlem anděla. Kam mě vedl, jsem nevěděl,
ale byl jsem šťastný a cítil se zdravý jak na těle, tak na duši. Řeknu vám, bylo to nádherné, povznášející a zajímavé, protože můj dosavadní život se náhle změnil v budoucnost, která se odehrála
tak, jako u člověka, který je práce schopen, má rodinu, jeho děti dělají radosti, ale také starosti,
a nakonec se postarají o svého otce a matku, když zestárnou v kouzelný podzim života. Ve snu se
odehrály události tak nějak samy, přirozeně plynuly tak, jak v životě plynou.
Náhle jsem se probudil při štěkotu Sisinky, která se s úsměvem rozeběhla a vyskočila mi do klína.
A tak jsem ji pohladil, oba jsme věděli, copak se odehrálo ve snu, a já pochopil, kdo byl anděl, co
mě jím provázel.
Kdopak to byl, už víte? To byl můj příběh. Jaký byl váš, to nechám na vás. Tak vám přeji krásné
sny plné všech vašich přání a tužeb.

David Milnera, klient Domu u Libuše

Tenhle člověk myslí zatím svobodně jen ve snu. Tam je jeho dospělost, síla a hloubka.
Vše okolo toho snu je jen narůžovo nabarvený plot. Zřejmě výsledek našich letitých
snah o kultivaci léčebny. Mrtvý plot, krásně růžový, ale dá se přelézt. Stačí jen zavřít
oči, nikoliv poprvé, nikoliv naposled.
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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.
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