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Podporujeme lidi se zkušeností
s duševním onemocněním.
Víme, že duševní nemoc může potkat každého.
Věříme, že každý se může zotavit.
Pomáháme lidem s problémy v oblasti duševního zdraví najít vlastní cestu ke spokojenému,
důstojnému a perspektivnímu životu.
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Úvodní slovo
Po letech, kdy Fokus, alespoň z mého pohledu, plul v klidných (a často až
příliš klidných, či přímo zahnívajících) vodách, jsme v roce 2018 vpluli do
proudu dění. Viditelným znamením je spuštění Centra duševního zdraví na
Praze 9 v prvním kole výzev Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci reformy
psychiatrické péče. Ano, CDZ-tka pro nás nejsou úplně novou záležitostí –
na Praze 8 funguje již dlouho, v další se přetvořil podskalský komunitní tým
a ještě další vzniká na Praze 6. Přesto se něco změnilo – přibývá výzev
přicházejících zvenčí a začínají tu naši fokusovou loď (kterou jsme dlouho
ztěžka a často i proti větru tlačili) strhávat k pohybu. A do toho se nám
pozměnila posádka u kormidla. Tady je na místě poděkovat Pavlovi Novákovi, našemu dlouholetému kapitánovi. Vlastně se to, co za dlouhá léta ve
Fokusu udělal, ani jednoduše slovy popsat nedá. A hlavně – věřím, že se
při snaze zlepšit život lidí se zkušeností s duševní nemocí budeme potkávat i nadále.
Proud změn nám sice stále připadá na jednu stranu příliš těžkopádný
a pomalý. A také si nejsme jisti, zda nás po chvíli opět nezavede do bažin,
kde bychom se na dlouho zasekli. Na to všechno musíme dávat pozor. A na
druhou stranu je to úplně jiná situace kormidlovat loď v proudících vodách.
Změny nedopadají jen na týmy vznikajících CDZ, ale i všechny ostatní týmy
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musí na změny nějak reagovat nebo se na ně alespoň připravovat. Jisté je,
že pokud chceme loď kormidlovat, musí plout rychleji než proud.
Stojí za to zmínit, že v roce 2018 se nám velká spousta věci podařila i na
organizační úrovni. V souladu se strategickým plánem jsme vytvořili novou
pozici HR konzultantky a po necelém roce si už ani neumíme představit,
že bychom takovou roli v organizaci neměli. Rozběhl se proces revize hodnotového rámce, do kterého se zapojili v podstatě všichni zaměstnanci.
Vedoucí služeb mají nově k dispozici vyšší rozpočet na své vzdělávání,
především co se týče manažerských dovedností. Začali jsme se více zabývat sledováním kvality a dopadu našich služeb. Rozběhli jsme inovativní
projekt Cesty k důvěře. A podařilo se nám zdárně dotáhnout do konce
prodej Jůnova statku.
Díky všem na palubě za poctivou práci v průběhu uplynulého roku a držme
si palce do příštího roku, aby se nám proud změn nezastavil (ale spíše zrychlil) a abychom zároveň udrželi svůj kurz, který nemusí být vždy jednoduše
po proudu. A k tomu budeme muset ve Fokusu všichni přiložit ruku k dílu.

Mgr. Petr Hudlička, ředitel Fokusu Praha
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Vize 2027
Každý pracovník Fokusu Praha vnímá člověka s duševním onemocněním především jako jedinečného a rovnocenného partnera.
V souladu se svojí profesí i lidsky mu dodává naději a pomáhá
vést spokojený, důstojný a perspektivní život.
Učíme se a cíleně přebíráme to nejlepší z oboru. V místech, kde
působíme, poskytujeme nejkvalitnější služby.
Svou zkušenost sdílíme a inspirujeme odbornou i laickou veřejnost. Ovlivňujeme tím systém péče o lidi s duševním onemocněním.

Poslání
Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí
spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.
Cílem služeb Fokusu Praha je podpořit lidi se zkušeností s duševní nemocí
ve schopnosti:
• žít ve společnosti, tzn. mít sociální vztahy, rodinu, bydlení a práci
• určovat si svůj životní směr, uplatnit svůj talent, přednosti a silné stránky
• mít životní perspektivu a existenciální jistoty
• mít uspokojené základní materiální potřeby
• starat se o své zdraví a léčit se využívat kulturních a volnočasových institucí, vzdělávat se

Za tímto účelem Fokus Praha:
• poskytuje programy a služby (zdravotní, psychoterapeutické, pracovní
a sociální rehabilitace)na odborné úrovni v dostupné formě pro lidi se
zkušeností s duševní nemoci
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• pracuje v komunitě a s komunitou
• obhajuje práva a zájmy lidí se zkušeností s duševní nemocí
• informuje o problematice duševního zdraví a duševní nemoci a propaguje otevřený přístup a toleranci k lidem se zkušeností duševní nemocí
• sdružuje a spravuje prostředky určené pro pomoc lidem se zkušeností
s duševní nemocí a k rozvoji péče o duševní zdraví a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením
• zajišťuje vzdělávací programy pro zaměstnance Fokusu, odbornou i laickou veřejnost
• pracuje na zvyšování kvality služeb a celkovém rozvoji oblasti péče o lidi
se zkušeností duševní nemocí
• iniciuje a aktivně se podílí na tvorbě regionálního systému péče o lidi se
zkušeností duševní nemoci
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Fokus Praha je pro mě jistota, bezpečí, porozumění i veliká pomoc už několik let. Jsem
téhle organizaci vděčný, vážím si jí a přeju
jí stálé úspěchy v rozvoji. Jsou tu skvělí lidé,
kteří dokáží vyslechnout, podpořit, pomoct
třebas v nouzi. Máte to tu krásný! Sem budu
chodit rád.
Díky. M.Č.
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Proč to děláme?
Původně jsem na tomto místě chtěli zveřejnit „strom problémů“, tj. jasně
pojmenovat klíčový společenský problém, kvůli kterému Fokus existuje, zamyslet se nad jeho příčinami a následky. Ukázalo se ale, že to není zdaleka tak jednoduché.
Máme se na problém dívat „makroperspektivou“ systému a společnosti?
Pokud ano, tak Fokus existuje proto, že Lidé s duševním onemocněním
v současné české společnosti nemohou žít plnohodnotný a důstojný život.
Tato situace má množství příčin, počínaje stigmatizací a diskriminací lidí
s duševním onemocněním (na kterou Fokus reaguje tím, že realizuje různé
osvětové kampaně) a konče tím, že v ČR v podstatě neexistuje svébytné
a nezávislé svépomocné hnutí lidí s duševním onemocněním (Fokus proto
podporuje různé svépomocné aktivity). Jednou z hlavních příčin výše zmíněného problému je to, že současná psychiatrie jen pomalu přistupuje na
to, že podpora lidí s duševním onemocněním musí mít multidisciplinární
charakter (protože duševní onemocnění neovlivňuje jen jejich zdravotní
stav, ale také jejich sociální status a kvalitu života). A že tuto podporu je
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nejvýhodnější poskytovat přímo v komunitě, nikoliv za zdmi velkých nemocnic. Mohli bychom také mluvit o vzdělávání odborníků v oblasti péče
o duševní zdraví, které je často odtržené od reality, případně úzce specializované na „medicínské“ či „sociální“ řešení problému – jak uvádíme
výše, oba tyto přístupy přitom musí jít ruku v ruce a vzájemně se doplňovat.
V této „makroperspektivě“ Fokus dlouhodobě usiluje o změnu (polidštění)
systému psychiatrické péče, buduje multidisciplinární týmy, dělá osvětové
kampaně či razí přístup zaměřený na „recovery“ (úzdravu – důraz na silné
stránky člověka a důvěru v to, že i obtížné situace lze překonat).
Také se ale na celou problematiku můžeme dívat z perspektivy jednotlivého člověka. Někoho, kdo má vlastní zkušenost s duševním onemocněním. I zde by bylo možné náš klíčový problém naformulovat takto: Člověk
s duševním onemocněním v současné české společnosti nemohou žít plnohodnotný a důstojný život. Příčiny tohoto stavu by ale – v téhle „mikroperspektivě“ – byly jiné. Člověk s duševním onemocněním často nežije plnohodnotný a důstojný život, protože kvůli svému onemocnění přijde o práci
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nebo o bydlení nebo o oboje. Vedle toho se mu často rozpadají sociální
vazby a na řešení svých potíží zůstává sám. Postupně ztrácí sebedůvěru
a tím se dostává do začarovaného kruhu – práci či bydlení najde jen obtížně, složitě navazuje vztahy s jinými lidmi. Z tohoto pohledu je tu Fokus
proto, aby konkrétním lidem pomohl tyto jejich konkrétní potíže překonat
nebo aby jim alespoň dodal pocit, že na jejich řešení nejsou sami.

Služby Fokusu – pomáháme
Komunitní týmy a Centra duševního zdraví (CDZ)
Komunitní týmy a týmy CDZ jsou základním pilířem každého „centra“,
ve kterém poskytujeme služby. Multidisciplinární týmy sociálních pracovníků ve spolupráci s peer konzultantem a mnohde i se zdravotními pracovníky (psychiatry, psychology, terapeuty a terénními sestrami) mohou
řešit širokou paletu problémů, se kterou klienti přicházejí, a pomáhat jim
tak čelit různorodým komplikacím, které život s duševní nemocí může
přinášet.
Významná část práce komunitních týmů se odehrává přímo u klientů –
u nich doma, v práci nebo na veřejných místech - zkrátka tam, kde to klient
potřebuje. Pracovníci komunitních týmů podporují každého individuálně
s ohledem na jeho potřeby. Různá je i intenzita a frekvence pomoci, která
se také přizpůsobuje okiamžitým nárokům i zdravotnímu stavu klientů.
Podle potřeby a domluvy zprostředkovávají pracovníci klientům další
služby Fokusu Praha či jiných organizací.
Ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice provozujeme Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 a Centrum duševního zdraví
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pro Prahu 9. Centrum duševního zdraví Podskalí vzniklo ve Fokusu
Praha z komunitního týmu Podskalí. V roce 2018 jsme začali plánovat
vznik Centra duševního zdraví pro Prahu 6 ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí.

Slavnostní otevření CDZ 9
Slavnostní otevření Centra duševního zdraví pro Prahu 9 se uskutečnilo
20. září od 9:00 v prostorách CDZ 9 na Poliklinice Prosek (Lovosická
440/40, Praha 9). Akci zahájila tisková konference, kterou jsme pořádali
ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, k otevření pilotních CDZ.
Promluvil zde ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitel Fokusu Pavel
Novák, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý, a další. Následovala prohlídka prostor CDZ a slavností „přestřižení pásky“.

Oblasti, v nichž multidisciplinární týmy
nejčastěji pomáhají:
• zvládání krizových situací spojených se zhoršením zdravotního stavu
• pomoc s aktivním předcházením krizových situací
• podpora při řešení obtížných životních situací
• podpora a pomoc se zapojením do běžného života
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• rada a pomoc s hospodařením s penězi
• pomoc se zajištěním dávek státní podpory
• doprovod k lékařům a na úřady
• zastání a podpora při hájení práv a zájmů
• pomoc s vyhledáním a udržením zaměstnání
• podpora samostatného bydlení
• zvyšování kvality života
• předcházení či minimalizování nutné hospitalizace
• poskytování podpory rodinám
• šíření osvěty o duševním zdraví
• otevřená komunikace o duševním zdraví v sociálním prostředí klienta
i ve společnosti
• terapeutické služby
• služby psychiatra
• služby psychiatrických zdravotních sester
• intenzivní podpora a lékařská péči v době zhoršení zdravotního stavu
v domácím prostředí
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MAPA

komunitních týmů a CDZ

POČET KLIENTŮ:

952

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO PRAHU 8
(Dolákova 24, Praha 8)

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PODSKALÍ
(Vnislavova 48/4, Praha 2)

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO PRAHU 9
(Lovosická 444/40, Praha 9)

KOMUNITNÍ TÝM KARLÍN
(V roce 2019 přestěhování do Dukelských hrdinů 1, Praha 7)

KOMUNITNÍ TÝM BŘEVNOV
(Meziškolská 2, Praha 6 Břevnov)

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO PRAHU 6
(2018 příprava) (Stamicova 1968/21, Praha 6)

KOMUNITNÍ TÝM MĚLNÍK
(Kamenická 3451, Mělník)

KOMUNITNÍ TÝM DOLNÍ POVLTAVÍ
(Bořanovické 302/10, Praha 8)
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…Díky praxi v CDZ Podskalí se posílila má víra
v psychiatrickou reformu, lepší budoucnost
v péči o lidi se zkušeností s duševním onemocněním a v práci podporující jejich kvalitu života. Nejzásadnější byl přímý kontakt
s klienty i s kolegy, což mi umožnilo vidět, že
tato práce je opravdu smysluplná a efektivní…
Z hodnocení praxe v CDZ Podskalí

Další služby
Pomoc v krizi
Duševní nemoc s sebou přináší riziko propadu duševní pohody, a taky
nemoci, přecitlivělost při vzniku problémů. Pomoc odborníků v krizi je
dobrým prvním krokem na cestě ke zlepšení situace. Ideální je řešit
problémy s lidmi, ke kterým má klient důvěru, které zná. Proto jsme začali
poskytovat krizové služby v rámci služeb CDZ a komunitních týmů. V CDZ
8 je provoz krizové linky pro klienty 24 hodin 7 dní v týdnu, v CDZ Podskalí
do 20h v CDZ 6 funguje krizový telefon.

Počet klientů: 245

Bydlení – tam, kde jste „doma“
Situace, která každého člověka nejvíce ohrožuje na jeho zdraví je, když
ztratí domov nebo pocit, že by někde doma mohl být. Snažíme se tedy
svým přístupem navracet lidem přesvědčení, že mohou znovu získat zpět
svoje zakotvení, své bezpečí, zkrátka svůj pocit „doma“. Provozujeme
chráněné komunitní bydlení, chráněné byty. Naši sociální pracovníci podporují i samostatné bydlení klientů.

19

20
Tyto služby poskytujeme v rámci Prahy i ve Středočeském kraji.
Počty bytů – bydlících ve Středočeském kraji:
11 bytů, 22 bydlících.
Počty bytů – bydlících v Praze:
Lehovec - 8 bydlících v komunitním bydlení,
6 bytů jinde po Praze a 13 bydlících

Celkový Počet klientů: 220
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K žádosti o sociální byt:

…Přimlouváme se za pana P., aby získal sociální byt. Je mu 54 let. Do Domu u Libuše
chodí už dva roky. Před tím už mu pomáhal
Tým podpory zaměstnávání i Komunitní tým
Podskalí. Pan P. má invalidní důchod III. stupně
a diagnostikovanou duševní poruchu. Už 10 let
žije na ulici. V Domě u Libuše užívá sprchu či
pračku. Pomáháme mu s finančním plánem.
Pan P. si v klubu rád čte, studuje knihy o architektuře nebo výtvarném umění. Podal si přihlášku na FF UK, dějiny umění…
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Zaměstnání
Obsah
Mít práci, být prospěšný, nebýt jen pacient, klient nebo invalidní důchodce. Víme, že práce není jen o vydělávání peněz, práce je odpovědí
na otázky: Kdo jsem? Co dělám? Tým podpory zaměstnávání sdružuje
sociální pracovníky, experty na pomoc s vyhledáváním ideálního zaměstnání s ohledem na specifické potřeby a dovednosti každého klienta.
Vyhledáváme a edukujeme potenciální zaměstnavatele, aby překonali
obavy ze zaměstnávání lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Pomáháme našim klientům překonat obavy a nesnáze při nástupu na nové
pracoviště.
Se sociálními pracozvníky – odborníky na pomoc se zaměstnáním – se
naši klienti kontaktují v rámci péče komunitních týmů a CDZ. Oslovit mohou ale i přímo Tým podpory zaměstnávání.
V roce 2018 proběhlo stěhování týmu na Prahu 7 do Čechovy ulice. Tým
prošel školeními IPS (Individual Placement and Support – metoda, která
staví na silných stránkách každého člověka, právě na základě nich podporují členové týmu konkrétního klienta v hledání pracovního uplatnění)
a stážemi v zahraničí.

Celkový Počet klientů: 220
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Květinářka

S klientkou jsem začala spolupracovat při její hospitalizaci v Bohnicích. Klientka pracovala v květinářství, odkud ji vyhodili. Nebrala léky a rapidně
se zhoršil její zdravotní stav, v práci docházelo
k nepříjemnostem. Klientka byla v práci spokojená, mrzelo ji, že odešla ve zlém.
Jednou týdně jsem za klientkou dojížděla a plánovaly jsme, co dál. Klientka se chtěla vrátit k práci
v květinářství, stále zmiňovala předchozí místo.
Nakonec jsme se domluvily, že zkusím vedoucí
květinářství zavolat a zjistit, zda by nebyla možnost, vrátit se, případně celou situaci vysvětlit.
V květinářství jsme mluvily o tom, co se dělo před
klientčiným odchodem z práce, celá situace byla
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pro všechny nepříjemná, kolegyně se klientky
bály. Vedoucí ale klientku také velice chválila, na
začátku spolupráce vše „klapalo“.
Pro vedoucí květinářství bylo zásadní, že s ní vůbec
někdo začal komunikovat. Stěžovala si, že nevěděla, co se děje. Měla různé domněnky, které jí
nikdo nepotvrdil ani nevyvrátil. Klientce se podařilo vysvětlit situaci před hospitalizací a do květinářství se vrátila.
V současné době pracuje klientka v květinářství
9 měsíců, na zkrácený úvazek. Je spokojená,
k žádným problémům nedochází. Spolupráci jsme
ukončily, protože v tuto chvíli už není potřeba –
klientce se podařilo vrátit do „normálního“ života.
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Sociálně terapeutické dílny a kluby
Našim klientům nabízíme možnost získat či obnovit základní pracovní dovednosti, rozvinout své zájmy, schopnosti, podpořit své sebevědomí a navázat a udržovat mezilidské vztahy v terapeutických dílnách. Dílny jsou
zaměřeny na fyzicky nenáročnou manuální práci. Nabídka pracovních činností je různorodá, od nejjednodušších až po složitější, a tak je možné
přizpůsobit aktivitu konkrétním možnostem klienta.
Vedle terapeutických dílen nabízí Fokus Praha i klubové prostředí. Jsou
to místa, kam je možné zajít jednou za čas nebo chodit pravidelně. Smyslem těchto služeb je udržovat sociální kontakt, navazovat přátelství, dělit se s dalšími o zážitky, nové zkušenosti, ale i problémy a obavy. Prostě
nebýt osamocený.
Pražští klienti se mohou realizovat v Dílně Hvězdáři a v Dílně Cedra.
V rámci Komunitního týmu Mělník se setkávají zájemci z řad klientů v Dílně Rosa. Tradičním klubovým místem je Dům u Libuše.

Dílna Hvězdáři
Svatoplukova 7, Praha 2 - Nusle

Dílna Cedra
Nekvasilova 2/625, 186 00 Praha 8
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Dílna Rosa
Kamenická 3451, 276 01 Mělník

Dům u Libuše
Libušina 5, 128 00 Praha 2 – Výtoň

Celkový počet klientů: 267

27
báseň, kterou nám napsala klientka na základě společného
pobytu s Hvězdáři v Řecku.

Řecko Leptokárie 2018
Jeli jsme do Řecka,
Olympské pohoří na nás mává,
horský a mořský vzduch se tu mísí,
slunce do zad pálí.
Musaku, gyros, mušle jsme ochutnali,
ve vlnách moře se ochladili.
Moře, ach moře,
krásné a nezkrotné,
někdy nás houpe
jindy se s námi pere,
bolesti, žal a tíhu těla
odnese s sebou,
v soli je rozpustí
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znovu a znovu se vzdouvá,
sílu má ukrutnou.
Vyplaví kamínky,
pro štěstí jiných lidé je sbírají
doma je rozdají.
Nebo kameny vystaví,
na vzpomínku na řecké pobřeží
jež v srdci svém chovají.

Denní sanatorium
Fokus Praha provozuje zdravotnické zařízení Denní sanatorium, kde se
mohou klienti účastnit celé řady psychoterapeutických programů a konzultací dle individuálních potřeb bez nutnosti hospitalizace. Součástí sanatoria je i psychiatrická a psychologická ambulance.
Tradičně se zde věnujeme párové i rodinné terapii a pořádáme různé přednášky a kurzy pro rodinné příslušníky. Duševní nemoc totiž často ovlivňuje
celé rodiny a pozornost a porozumění potřebují jak nemocní, tak pečující.
V roce 2018 prošla budova, kde sanatorium sídlí, zateplením a dostala
novou fasádu a okna.
Meziškolská 4 – Praha 6 – Břevnov

Celkový počet klientů: 546
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Jana Synková, herečka:

V Prádelně u Mandelíků se již přes dva roky
starají o mé prádlo. Vše perfektně vyžehlí
a v domluveném termínu připraví. Vždy mě
potěší setkání s příjemnými, usměvavými
a milými zaměstnanci.

Sociální firmy – podnikáme
Zabýváme se sociálním podnikáním, zaměstnáváme lidi se zdravotním handicapem – převážně s duševním onemocněním. Všechny
sociální firmy jsou součástí Fokusu Praha.

Prádelna u Mandelíků
Sociální firma Prádelna u Mandelíků vznikla v roce 2011. Vedle praní, je
v nabídce ruční žehlení, mandlování, provádění drobných oprav a úprav
prádla a rozvoz prádla. V roce 2018 prošla prádelna rekonstrukcí a byla
vybavena novým zařízením i novými polepy na výlohy.
www.pradelnaumandeliku.cz

Z projektu “Zaostřeno na práci” CZ.07. 3. 63/0. 0. /0.0/16_03
1/0000213 v rámci operačního programu Praha - pól růstu byl
v roce 2017 rozvoj sociální firmy Prádelna u Mandelíků – rekonstrukce provozovny, nové vybavení, nové webové stránky.
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Zahrada
Sociální firma Zahrada vznikla transformací chráněné zahradnické dílny
již v roce 2006. Provádíme kvalitně veškeré zahradnické služby v plném
rozsahu, dle přání zákazníků. Mezi nabízené služby patří údržba zahrad,
návrhy a realizace zahrad a parků, úklid venkovních a veřejných prostor,
sekání trávy, výsadba, pletí, prořezy stromů, vertikutace, rekultivace trávníků, odklízení sněhu.
V roce 2018 dostala firma Zahrada vlastní webové stránky:

www.sf-zahrada.cz

Rukodělná dílna u Krejčíků
Rukodělná dílna na Mělníku vznikla v roce 2013 transformací chráněné
dílny na sociální firmu, která podniká na běžném trhu. V současné době
se dílna věnuje šití textilu na zakázku. Vyrábí síťové tašky pro firmu Česká
síťovka. Kompletuje balíčky a výrobky dle přání zákazníka. Také se věnuje
šití textilu na zakázku.
V roce 2018 jsme vytvořili dílně nové logo a webové stránky:

www.sf-ukrejciku.cz
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České galerie
Redakce České galerie je sociálním podnikem Fokusu Praha od roku 2017.
Jejich hlavním vydavatelským počinem je informační bulletin, který vychází
jednou za dva měsíce v nákladu 10 000 kusů. Přehlednou formou informuje
o dění v oblasti výtvarného umění nejen v Praze i v celé ČR.
Přehledy výstav jsou k dispozici zdarma v inzerovaných galeriích, informačních centrech a literárních kavárnách. Aktuality také najdete na FB nebo
na webu ceskegalerie.cz
V rámci zájmu o výtvarné umění vznikla spontánně Skupina F, která volně
propojuje umělce s duševním onemocněním (i bez něj) s cílem destigmatizovat prostřednictvím umění lidi s duševním onemocněním.

Z projektu “Zaostřeno na práci” CZ.07. 3. 63/0. 0. /0.0/16_031/0000213 v rámci operačního programu Praha – pól růstu je financován rozvoj sociální firmy Fokusu Praha České galerie. Provozujeme nové webové stránky a rozvíjíme redakci.
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Vzděláváme
Centrum vzdělávání
Centrum vzdělávání připravuje kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky
v sociálních službách, pracovníky ve zdravotnictví, psychology, pedagogy,
pracovníky dalších pomáhajících profesí, studenty i zainteresovanou laickou veřejnost. Kurzy jsou akreditované MPSV v rámci dalšího celoživotního vzdělávání. Pro pracovníky ve zdravotnictví lze po předchozí dohodě
kurzy akreditovat u příslušných profesních sdružení. Kurzy jsou vhodné
i pro blízké a příbuzné lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Centrum vzdělávání v roce 2018:
• 34 otevřených kurzů
• 10 kurzů na klíč
• 2 kurzy se zahraničním lektorem (P. Bullimore a S. Hunt)
• celkem jsme proškolili 911 lidí
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Stáže
V rámci poskytování služeb ve Fokusu Praha nabízíme prostor pro přípravu
studentů vyšších odborných a vysokých škol formou krátkodobých i dlouhodobých praxí. Dále pak poskytujeme stáže odborným pracovníkům z ostatních služeb a zahraničním kolegům.
V roce 2018 jsme přijali 38 stážistů, kteří celkem prožili ve Fokusu
1064 hodin.

Stáže v Denním sanatoriu 2018
Dlouhodobé stáže nabízíme v Denním sanatoriu. Z celkového počtu osmi
zájemců proběhly čtyři stáže. V pohybové skupině (2x), arteterapeutické
skupině a verbální skupině Zebra. Jedna stáž zahrnovala cca 27 hodin během dvou měsíců (8x účast na skupině, reflexe skupin, porada, kazuistický seminář)
V roce 2018 proběhly v Denním sanatoriu 4 stáže v celkovém počtu
108 h během osmi měsíců

Blázníš? No A!
Blázníš? No a! je jednodenní vzdělávací program pro středoškoláky. Jeho
cílem je odstraňování předsudků a obav, které provázejí duševní obtíže
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a nemoci i psychiatrickou péči obecně. Celý program je interaktivní a současně edukativní. Učí mladé lidi, jak se odvážně postavit životu, učit se od
sebe navzájem, respektovat jeden druhého a vzájemně si pomáhat.
Fokus Praha pořádá tyto programy již od roku 2005 a spolupracuje tak
s mnoha středními školami v Praze.
Pražský tým realizoval v roce 2018 21 školských dnů. Celkem na 12
středních školách: 8 gymnázií, 3 střední odborné školy a 1 střední
odborné učiliště. Celkem v tomto roce program absolvovalo 429
studentů.

Fokus Praha koordinuje rozšiřování programu Blázníš? No a! do dalších oblastí republiky, k dalším středoškolákům. Rozvoj programu podpořil projekt číslo: CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_023/00013
02, který je realizován od srpna 2016 do konce července 2018 a je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Destigmatizační a osvětové aktivity
Usilujeme o změnu postojů veřejnosti vůči lidem se zkušeností
s duševním onemocněním. Realizujeme destigmatizační a osvětové kampaně, vydáváme knihy, pořádáme besedy, natáčíme videa.

Týdny pro duševní zdraví
V roce 2018 se od 10. září do 10. října uskutečnil již 29. ročník Týdnů,
spojili jsme síly při zastřešování této akce s novým partnerem – Národním ústavem duševního zdraví. Vznikly nové webové stránky a „týdny“
byly více vidět v médiích. Výsledkem byla nová vlna zájmu o Týdny. Do
programu se přihlásilo 163 akcí ve 42 městech a jako organizátor se
zúčastnilo 34 organizací podporujících duševní zdraví.
Více na www.tdz.cz

Neškatulkujme
Na veletrhu designu Designbloku 25. – 29. 10. 2018 jsme zahájili kampaň Neškatulkujme! Ve spolupráci s výtvarníkem Petrem Rackem jsme
připravili expozici s obří škatulkou od zápalek s nápisem Neškatulkujme!
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Jednoduché sdělení zaujalo veřejnost a podněcovalo k dialogu o předsudcích v oblasti duševního zdraví. Kampaň jsme dále vedli na sociálních
sítích – facebooku a youtube - i ve veřejném prostoru v Galerii českého
designu. Celou akci podpořil finanční magistrát hl.m. Prahy.
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EASI CUP 2019
V roce 2018 jsme začali plánovat sportovně osvětovou kampaň EASI
CUP. V červenci 2019 proběhne mezinárodní fotbalový turnaj s účastí 23
týmů z 13 evropských zemí. Současně otevíráme celospolečenskou diskusi o duševním zdraví. Záštitu nad turnajem a kampaní převzal ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch. Patronem této události je Vladimír Šmicer.

Osmička Cup
V červenci 2018 jsme uspořádali fotbalový turnaj Osmička Cup – turnaj
pro lidi z Prahy 8 s podtitulem “podporujeme komunitní soužití”. Cílem
bylo pobavit se sportem a navzájem se poznat s lidmi, kteří “kopou za
osmičku” a podporují duševní zdraví. Pozvánky a výzvu k sestavení fotbalových týmu dostali spřátelené organizace Bona, Green Doors, Baobab a Fokus MB, dále zdravotníci z PNB, hasiči, záchranáři, policisté,
úředníci MČ Prahy 8.

Edice Marco Cavallo
V Edici Marco Cavallo vydává Fokus Praha publikace přinášející nový inspirativní vhled do problematiky psychiatrické péče a duševního zdraví.
V roce 2018 jsme vydali titul Cesta k zotavení – sebrané spisy Marka
Raginse.
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Z knihy Cesta k zotavení:

„Pro úplné zotavení je nakonec třeba, aby lidé
s duševním onemocněním získali v životě nějakou smysluplnou roli, která nemá s jejich nemocí
nic společného. Být obětí není role, která je hodná zotaveného člověka, který přežil. Nově získané postoje, jako jsou naděje, důvěra a větší
odpovědnost za sebe sama, se musejí uplatnit
v „normálních“ rolích zaměstnance, syna, matky,
souseda apod. Je důležité, aby se lidé připojili
k širšímu společenství a stýkali se s těmi, kteří
nemají nic společného se světem péče o duševní onemocnění. Smysluplné role ukončí izolaci
a pomohou lidem s duševním onemocněním zotavit se a začít žít vlastní život…“
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Studio 27
Studio 27 je unikátní mediální projekt. Vedou ho lidé s filmařskými a žurnalistickými zkušenostmi, kteří si zároveň prošli vlastní zkušeností
s duševním onemocněním. Navozují společenskou debatu o aktuálních
tématech, která se vztahují k duševnímu zdraví. Natáčejí videa a reportáže. Moderují besedy, píší články. Fotografují na akcích. Aktuální informace o činnosti Studia a všechny reportáže jsou zveřejňovány na youtube, na FB Studia 27 a stránkách Studia 27.
V roce 2018 uspořádali celkem 10 besed, natočili několik rozhovorů a zveřejnili více jak 30 videí.

• „O šachu a duši“ s mnohonásobným mistrem ČR Davidem Navarou
• „Existenciální disco“ s Jeníkem Tylem
• „Jsem Hraničář“ s Bárou Žižkovou
• „Psychedelika v terapii a seberozvoji“ s Filipem Tylšem
• „Lidská práva a duševní zdraví“ s Milenou Černou (předsedkyně Výboru Dobré Vůle), Johanem Pfeiffrem (reformátorem psychiatrie),
Zuzanou Durajovou z kanceláře Ombudsmana a Pavlem Novákem
ředitelem Fokusu
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• „Duševní zdraví a média“ s Terezou Hradilkovou (Ashoka ČR), Pavlem
Fialou, Martinou Faltýnovou (A2)
• Beseda se zakladateli skupin „Slyšení hlasů“ v ČR (Adi Hasan Basič,
Lenka Škvorová, Veronika Vojáčková, Michal Kašpar)
• Rozhovor s Peterem Bullimorem (peer-terapeutem z Británie)
A mimo jiné se podařilo založit nový web: studio27.cz, kde jsou publikována všechna videa i další původní články a rozhovory.

Sociální sítě
Sociální sítě, zejména Facebook a YouTube jsou kanály, kudy pravidelně
šíříme naše kampaně, videa a rozšiřujeme okruh našich příznivců. V roce
2018 jsme na YouTube Fokusu Praha publikovali 31 videí nejen z dílny
Studia 27.
Na Facebooku jsme rozšířili okruh příznivců meziročně o 465 lidí na celkový počet 2481 Největší dosah měl příspěvek kampaně Neškatulkujme
zveřejněný 7. Prosince, který oslovil 5 180 lidí.

Podpora svépomoci
Klub Mosty
Klub Mosty tvoří otevřená skupina lidí s nálepkou duševního onemocnění, kterou vedou zkušení peer pracovníci. Nabízejí účastníkům vstřícné
a kolegiální prostředí, kde mohou všichni příjemně, svobodně a smysluplně trávit čas. Otevřeno je od pondělka do čtvrtka – od 13:00 do 17:00
v klubovně v Dolákově 24, v Praze 8 a běžně se tu sejde i 20 návštěvníků.
V roce 2018 celkem navštívilo Klub Mosty kolem stovky lidí.

Skupina F
Skupina F je tvůrčí komunitou umělců se zkušeností s duševním onemocněním. Menší část tuto zkušenost nemá, ale s tématem sympatizují. Členové společně pořádají výstavy, sdílejí profesní i životní záležitosti a vzájemně se podporují.
V dubnu 2018 uspořádali první společnou výstavu s podtitulem Naše duše
patří nám v Open Letohradská 10, Letohradská 10, Praha. Představili se
zde tito umělci: Doležalová Olivie, Drozenová Me, Alien Jekaterina, Fridrichová Lenka, Gaston Vladimír, Hathor Nikola, Hudec Jiří, Kovářová
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M.F. – ze stáže v Klubu Mosty

Jsem nadšená z přátelského přijetí a otevřeného přístupu všech, které jsem potkala. A moc mě zaujala středeční aktivita
Discovery Recovery. Líbilo se mi, že se na
ní dá otevřeně diskutovat na témata, která
inspirují a pomáhají vybudovat si stabilní
vnitřní psychiku…
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Viktorie, Jedinák Petr, Jislová Štěpánka, Mareš Josef, Marešová Adéla,
Maroušová Jana, Neduhová Anna Marie, Novák Věra, Ortová Pavla, Panská Petra, Saxlová Anna, Štefková Eva, Štingl Michal, Vaněk Tomáš.
U příležitosti Světového dne duševního zdraví 10. října 2018 proběhla kolektivní výstava děl výtvarníků Skupiny F ve vstupní hale společnosti Seznam.cz. Smyslem výstavy bylo poskytnout vedle uměleckého zážitku pracovníkům české internetové jedničky informace o problematice duševního
zdraví.
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Slyšení hlasů
Pražská skupina Slyšení hlasů vznikla společným úsilím pracovníků Mostů,
Fokusu Praha a GreenDoors v roce 2018. První setkání se uskutečnilo 22.
května. Pravidelná setkání probíhají každé úterý od 17,00 na nám. Barikád
1520/1, Praha 3, Žižkov.
Podrobné info na www.slysenihlasu.cz

Usilování o systémové změny
Reforma naší psychiatrie je hodně ožehavé téma, které vzbuzuje mnoho
otázek, nadějí i pochybností.
Reforma začala dělat viditelné konkrétní kroky a to je dobrá zpráva. Po
mnoha letech jednání byly spuštěny pilotní projekty CDZ I a II, v nichž Fokus má své zastoupení. V této souvislosti myslím hned na dvě věci: tisková
konference k slavnostnímu otevření CDZ 9 vyzněla jako otevření prvního
CDZ vůbec – neuměli jsme jasně sdělit světu, že CDZ 8 a Podskalí již roky
provozují stejnou službu. Další – CDZ Podskalí je pro formální nedostatky
(spíše formulace projektové výzvy než projektu CDZ) vyřazeno z pilotního
projektu CDZ II. Jsou to věci, které mě mrzí, a můžeme se už jen poučit.
Můžeme na nich ale vidět, že Fokus je schopen kvalitně poskytovat služby
CDZ s nemocnicí i samostatně i mimo pilotní projekty. Považuji to za důležité proto, že služby CDZ a komunitní týmy (včetně Týmu podpory zaměstnávání, který nově pracuje metodou IPS) tvoří, spolu s denními programy a službami bydlení, základní síť služeb pro oblast duševního zdraví.
To je něco, k čemu se Fokus Praha přihlásil, a co se daří v rámci reformy
i v rámci spolupráce s MHMP vyjednávat a kotvit ve strategických doku-
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mentech. Aby mohl Fokus služby provozovat, logicky musí mít silné PR,
především navenek, úspěšný fundraising, navázaný na ekonomické oddělení a také HR, které podporuje zaměstnance.
Zmínil jsem základní síť zdravotně sociálních služeb, ke které se Fokus
Praha přihlásil, a to je další složité téma. Fokus v roce 2020 oslaví 30 let
svého působení a vznikal jako občanská alternativa, které se dařilo mimo
systém dělat skvělé věci. Většina těch skvělých věcí dnes tvoří systém. To
je zásadní proměna, na níž musíme reagovat. Fokus už dávno nestojí mimo
systém, ale podílí se na něm a snaží se ho kultivovat. Sociálním firmám
chce pomoci naplnit kritéria sociálního podnikání a učinit je samostatnými
subjekty. Svépomocným projektům chce zajistit rozjezd vlastního financování a umožnit jim samostatné fungování. Někteří lidé se ptají, co vlastně
Fokusu z jeho činnosti zbyde. Nechci předbíhat, ale komunitní služby v pěti
Centrech v rámci systému v Praze, rozvíjející se komunitní služby ve Středočeském kraji nejsou malým soustem, stejně jako postupná podpora
osamostatnění sociálních firem a svépomoci. Otázka zní, jestli má Fokus
dělat něco, co stojí mimo systém. Může podpořit vznik svépomocných hnutí
mimo Fokus? Může vytvářet služby mimo systém – recovery house, college,
alternativu k „neklidu“ (neboli uzavřeným oddělením psychiatrických nemocnic)? Odpovědi nejsou jednoznačné, ale už se začínají prokreslovat.
Vrátím-li se k tématu reformy, v poslední době často slýchám, co všechno
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se nedaří, jak jsou peníze špatně investovány, a kdo všechno nedělá, co
má dělat. Souhlasím s úsilím neinvestovat peníze do budov, tím méně nemocničních, ale vkládat je do systému komunitních služeb a podpory svépomocných hnutí. A je pravda, že to se daří jen částečně, zdravotničtí
manažeři jsou v tomto o krok před námi. Nicméně existuje systém koordinátorů reformy, manažerů kvality, projektů CDZ a jiných služeb. Tento
systém funguje, tu lépe, tu hůře, a je třeba se pokusit mu dát smysluplný
obsah, nemá cenu ho jen kritizovat nebo bořit. Se systémem krajských
koordinátorů souvisí i změna ve vedení Fokusu Praha na konci roku 2018.
Zakladatel Pavel Novák se rozhodl podpořit systém reformy psychiatrie
a odešel z vedení Fokusu do pozice krajského koordinátora reformy.
I v tom spatřuji téma role Fokusu v reformě – do jisté míry jde se na věcech
podílet zvenčí a pak nastane doba, kdy člověk nebo instituce, jakou je
Fokus, vstoupí dovnitř do systému nebo ministerstva a možná ztratí něco
ze svých dřívějších kvalit. Tato změna může být bolestná, ale potřebná
a vidím to teď kolem sebe opakovaně. Držím palce Fokusu i Pavlovi, aby
neztratili nic podstatného, co by jim na jejich cestě chybělo. A věřím, že to,
co najdou, bude obohacením pro ně i jejich okolí.

Jan Sobotka, výkonný ředitel Fokusu Praha
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Sledování kvality
V roce 2018 se Fokus začal ještě více zaměřovat na systematické sledování kvality služeb, které poskytuje. V první polovině roku se dvě zástupkyně
Fokusu zúčastnily vzdělávacího kurzu Impact Academy – ukaž změnu,
který byl změřen na sledování dopadu činnosti neziskových organizací.
Kurz nám pomohl lépe se zorientovat v problematice a získat v této oblasti
nové dovednosti.
V rámci projektu Cesty k důvěře – inovativní metody pro práci s lidmi s duševním onemocněním pracuje ve Fokusu od července 2018 interní evaluátorka, která se zaměřuje (nejen) na sledování dopadu aktivit zmíněného projektu. Projekt zavádí do služeb inovativní, „nezásluhové“ metody
typu Housing first, Individual Placement Support a metodu I.ROC, která
pomáhá pracovníkům zaměřovat se na zotavení a zplnomocňování klienta. Nástroj I.ROC umožňuje sledovat spokojenost klienta v různých oblastech jeho života (bydlení, zaměstnání, osobní vztahy atd., celkově je těchto oblastí 12). Klient spolu se svým klíčovým pracovníkem na základě jasně
formulovaných otázek hodnotí jednotlivé oblasti života na škále 1-6. Toto
„cvičení“, které se opakuje každé tři měsíce, umožňuje sledovat vývoj „kva-
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lity života“ (respektive spokojenosti s jednotlivými oblastmi života) klienta
v čase. Výstup je hezky graficky zpracován a tak má potenciál působit na
klienty motivačně a povzbuzovat je na jejich cestě k zotavení. Zároveň
anonymizovaný sběr těchto dat umožňuje sledovat, do jaké míry se pracovníkům Fokusu daří v čase proměňovat kvalitu života klientů v jednotlivých oblastech. S výstupy z těchto dotazníků plánujeme do budoucna pracovat a brát je jako vstupní data pro zamýšlení se nad kvalitou našich
služeb a tím, jak tuto kvalitu ještě zlepšovat.
V rámci projektu Cesty k důvěře také na podzim 2018 proběhl sběr dat pro
tzv. studii výchozího stavu (baseline study). Tato studie byla zaměřena na
dvě úrovně: u klientů nás zajímalo, nakolik vnímají od svého klíčového pracovníka podporu ve svém osobním procesu zotavení. U pracovníků v přímé
péči nás především zajímalo, na jaké oblasti se nejvíce zaměřují ve své práci s klienty (oblasti podpory korespondovaly s oblastmi dotazníku I.ROC).
Výsledky vstupního šetření jsou povzbuzující a motivující pro fungování
organizace. Pracovníci v přímé péči jsou velice spokojeni s tím, jak funguje předávání informací o klientech v týmu (40% rozhodně spokojeno
a 55% spíše spokojeno). Z 12 identifikovaných oblastí podpory, které korespondují s oblastmi nástroje I.ROC, pracovníci uspokojivým způsobem
pokrývají všechny dimenze (nejvíce se zaměřují na oblast duševní a emoční zdraví, osobní vztahy a podílení se na rozhodnutích týkajících se vlast-
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ního života; nejméně naopak na oblast fyzická aktivita a cvičení). S tím koresponduje i spokojenost klientů, kteří se tohoto šetření zúčastnili – více
než 80 % klientů napříč centry Fokusu Praha hodnotí míru podpory ze
strany svého klíčového pracovníka počtem 70 a více bodů (ze 100), téměř
čtvrtina pak maximálním počtem 100 bodů.
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Klienti Fokusu Praha
Klienti Fokusu Praha jsou lidé s dlouhodobými psychickými problémy. Často přicházejí po několikáté hospitalizaci v psychiatrické léčebně a v důsledku duševního onemocnění mají mnohdy přiznaný invalidní důchod.
Našimi klienty mohou být také lidé, kteří se nečekaně dostali do krizové
situace nebo prožili traumatický zážitek. Životní příběhy našich klientů
jsou ale jinak velice pestré, těžko se pro ně hledá jednotící prvek – krom
společné zkušenosti s duševním onemocněním.
Spolupracujeme i s jejich rodinami, přáteli a nejbližším okolím.

Počet klientů ve službách Fokusu: 2269

Organizační struktura
Fokus Praha vznikl v roce 1990, jako jedna z prvních neziskových organizací
vůbec, s cílem pomáhat lidem s duševním onemocněním důstojně žít. Od
roku 2016 je dle občanského zákoníku zapsaným ústavem. Na směřování
Fokusu Praha dohlíží správní rada Fokusu Praha ve složení Pavel Košák,
Patrik Novák, Lucie Vopálenská, Rostislav Jakoubek a Tomáš Nikolai.
V roce 2018 došlo k výměně statutárního zástupce Fokusu Praha. Z pozice generálního ředitele odstoupil Pavel Novák a 7. 11. ho vystřídal Petr
Hudlička.

Mgr. Petr Hudlička
ředitel a statutár Fokusu Praha, ředitel Centra Břevnov
Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání
v psychoterapii při 1. LF UK v Praze. Krom manažerské a klinické praxe
působí jako výcvikový terapeut Pražského institutu PCA a lektor v kurzech
vzdělávání sociálních pracovníků. Aktuálně je frekventantem supervizního
výcviku ČIS. Ve Fokusu pracuje na různých pozicích od roku 2002, v sou-
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časnosti působí jako ředitel Centra Břevnov. V přímé péči pracuje s klienty
v individuální i skupinové terapii, v práci využívá také prvků poetoterapie.
Od listopadu 2018 je statutárním zástupcem a ředitelem Fokusu Praha.

Fokus Praha, z. ú. – zapsaný ústav od 1. dubna 2016
Fokus Praha, z. ú.

Petr Hudlička
Statutární orgán

Generální ředitel

Správní Rada
spolku

Fokus Praha

–

spolek pro podporu duševního zdraví

Rada spolku
Pavel Košák
Patrik Novák

Výkonný ředitel

Pavel Košák

Robert Němec

Management

Patrik Novák

Hedvika Hrychová

Vedoucí služeb

Lucie Vopálenská

Rostislav Jakoubek

Pracovníci

Rostislav Jakoubek

Tomáš Tahavský

Tomáš Nikolai

Členové spolku
zaměstnanci

- jmenuje ředitele
- dohlíží na směřování
Fokusu Praha, z. ú.

- práva zakladatele ústavu
- jmenuje správní radu Fokusu Praha, z. ú.
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Organizační struktura Fokusu Praha od 1. 1. 2019
Správní rada Fokusu Praha

Ředitel – statutární orgán – Petr Hudlička

ředitel rozvoje
Hana Urbanová

konzultant
Pavel Novák

výkonný ředitel
Jan Sobotka

Centrum vzdělávání

Ekonomicko-provozní úsek

PR/FR

Centrum Břevnov

HR

Centrum Podskalí

Centrum sociálních firem

Centrum Bohnice

Centrum Karlín

Centrum Mělník
a Dolní Povltaví
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Naše služby poskytujeme v čtyřech centrech v Praze a v jednom ve Středočeském kraji – na Mělnicku a v Dolním Povltaví.

PŘEHLED SLUŽEB V JEDNOTLIVÝCH CENTRECH:
KOMUNITNÍ TÝM KARLÍN
(Nekvasilova 625/2, Praha 8 Karlín)
• Komunitní tým Karlín
• Chráněné bydlení Praha
• Dílna Cedra

CENTRUM BOHNICE
(Dolákova 536/24 Praha 8 Bohnice)
• Centrum duševního zdraví pro Prahu 8
• Centrum duševního zdraví pro Prahu 9
• Klub Mosty

CENTRUM BŘEVNOV
(Meziškolská 2, Praha 6 Břevnov)
• Komunitní tým Břevnov
• Denní sanatorium
• Centrum duševního zdraví 6 (od 2019)
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CENTRUM PODSKALÍ
(Vnislavova 48/4, Praha 2)
• Centrum duševního zdraví Podskalí
• Tým podpory zaměstnávání
• Centrum denních aktivit – Dům u Libuše
• Krizový tým
• Dílna Hvězdáři

CENTRUM MĚLNÍK A DOLNÍ POVLTAVÍ
• Komunitní tým Mělník
(Kamenická 3451, 276 01 Mělník)
• Komunitní tým Dolní Povltaví
(Bořanovická 302/10, 182 00 Praha 8 – Kobylisy)

ZAMĚSTNANCI
K prosinci 2018 pracovalo ve Fokusu 234 lidí. Z toho 46 lidí v sociálních
firmách.

Děkujeme všem za úsilí v roce 2018!
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Členství v dalších organizacích
Fokus Praha je součástí sítě, kterou zastřešuje celorepubliková organizace Fokus ČR, z.s. Členy spolku jsou vedle Fokusu Praha, Fokus České
Budějovice, Fokus Liberec, Fokus Mladá Boleslav, Fokus Opava, Fokus Písek,
Fokus Tábor, Fokus Turnov, Fokus Ústí nad Labe, Fokus Vysočina.

Prostřednictvím Fokus ČR spolupracujeme s:
• Mental Health Europe
• Social Firms Europe (CEFEC)
• International Mental Health Collaborating Network
Fokus Praha je také členem Evropské sítě pro sociálně integrační podniky
Ensie (European network of Social Integration Enterprises).

Finance
FR akce 2018
Benefiční aukce fotografií
Na konci listopadu 2018 proběhla benefiční aukce fotografií. Akce se konala tradičně v Klubovně 2. Patro. Děkujeme všem fotografům, že nám věnovali svá díla. V rámci večera se prodaly téměř všechna. Dohromady jich
bylo 52. Výtěžek aukce byl skvělých 210 000 Kč.

Oranžové kolo
V sobotu 23. června se pro Fokus Praha sportovalo na Metronome Festival Prague na Výstavišti v Holešovicích. Díky Nadace ČEZ jsme se zúčastnili akce Oranžové kolo. Částka – 51 778 Kč podpořila svépomocný Klub
Mosty.

Fashion For Fokus 2018
V dubnu 2018 proběhl již čtvrtý ročník módní přehlídky s podtitulem „zaostřeno na osobitost“. Podařilo se nám ve spolupráci s Faible Group a De-
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nisou Slavíkovou zorganizovat výjimečnou módní show. Večera se zúčastnilo přes 100 hostů a celkový výtěžek ze vstupného a individuálních finančních darů získaných přes platební portál darujme.cz i formou příspěvků na
veřejnou sbírku přímo v prostorech muzea dosáhl 40 330 Kč.

Sbírka zaměstnanců a vedení firem
skupiny Unipetrol
Zaměstnanci Unipetrolu uspořádali před vánoci sbírku, kterou podpořili
služby pro lidi s duševním onemocněním. Symbolický šek na 39 720 Kč
předal pan Aliński z Unipetrolu. Kromě finanční pomoci zaměstnanci Unipetrolu zorganizovali dobrovolnický den v Centru Mělník Fokusu Praha.
Děkujeme.

Němý medvěd pro Takewondisty na Mělníku
Klienty Fokusu na Mělníku začal trénovat Taekwondo Petr Limprecht
a Radka Havelková. Petr je zkušený trenér a mezinárodní rozhodčí teakwonda, je i vedoucím dopravně-preventivní skupiny Městské policie v Mělníku. Radka je členkou dopravně preventivní skupiny Městské policie
v Mělníku.
O tréninky je u klientů zájem. Proto se majitelé mělnického podniku Němý
medvěd – Minipivovar & Beer Bar Martin Medek a Petr Němec rozhodli
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uspořádat v létě 2018 tři benefiční koncerty, jejichž výtěžek 30 000,– Kč
šel na podporu těchto sportovních aktivit. Cvičencům se z této částky nakoupily toboky (obleky na taekwondo). Děkujeme!

Národní potravinová sbírka
Fokus Praha se tradičně zapojil do Národní potravinová sbírky 2018,
kterou organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací
potravinových bank, NADĚJÍ, Charitou Česká republika a Armádou spásy.
10. listopadu naši kolegové z Centra Podskalí vybírali potraviny od dárců
v prodejně Billa Plovdivská v Modřanech. Potraviny pomohly lidem s duševním onemocněním, kteří se ocitli v hmotné nouzi.

GRANTY NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ
• Nadace ČEZ – Oranžové kolo - pro Klub Mosty pro lidi s duševním onemocněním – 51 778 Kč
• Linhartova nadace - na podporu Skupiny F – 4 620 Kč
• Nadace Umění pro zdraví - na workshop Umění otevřené všem – 3 000 Kč
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STRUKTURA NÁKLADŮ
ke dni 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

431

Osobní náklady celkem

122

73 387
99

Ostatní náklady celkem

Daně a poplatky celkem

Poskytnuté příspěvky celkem

23 336

Odpisy, prod. majetek,
tvorba rezerv a OP celkem

26 868

3 710

Spotřebované nákupy
a nakupované služby celkem

Daň z příjmů

STRUKTURA VÝNOSŮ
ke dni 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

16 348

Ostatní výnosy celkem

Provozní dotace celkem

76 241

1 753

18 831

29 796

Přijaté příspěvky a dary celkem

Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem

Tržby z prodeje majetku celkem
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ROZVAHA (BILANCE)
ke dni 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM

28 118

2 579

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0
48 153
0
-20 035

0
5 688
0
-3 109

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM

17 624

53 616

116
8 306
9 038
164

103
42 195
11 187
131

45 742

56 195

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

AKTIVA CELKEM

PASIVA

30 572

30 194

Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

32 262
-1 690

16 868
13 326

CIZÍ ZDROJE CELKEM

15 170

26 001

Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

0
0
14 018
1 152

0
0
24 772
1 229

45 742

56 195

PASIVA CELKEM
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a OP celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem

NÁKLADY CELKEM

VÝNOSY
Provozní dotace celkem
Přijaté příspěvky a dary celkem
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Kč
23 336
0
73 387
122
431
26 868
99
3710

127 953

Kč
76 241
1 753
18 831

Ostatní výnosy celkem

16 348

Tržby z prodeje majetku celkem

29 796

VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

142 969
18 726
3 710

15 016
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Donátoři (dotace nad 5000 Kč)
D ON Á T O R

				

Hlavní město Praha (dotace, granty)
Středočeský kraj (dotace, program OPZ)
Úřad práce ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (OPZ)
Hlavní město Praha (OPP – pól růstu ČR)
Dům zahraniční spolupráce
MČ Praha 10
MČ Praha 6
MČ Praha 8
Ministerstvo kultury ČR
MČ Praha – Trója
MČ Praha 1
MČ Praha 7
Nadace ČEZ
Accenture
MČ Praha 12
Město Neratovice
Spolek Institut aktivního občanství
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C E LKE M
44 477 549
15 816 200
10 601 962
2 461 455
1 668 548
1 388 617
1 034 392
360 000
134 800
112 000
100 000
100 000
80 000
70 000
51 778
42 620
40 000
39 000
30 000

72
MČ Praha 11
MČ Praha 14
MČ Praha 3
MČ Praha 2
Město Mělník
Magdalena o.p.s.
MČ Praha 9
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Linhartova nadace
MČ Praha 17
Město Brandýs
W.A.G. Payment solutions
MČ Praha 15
Město Kralupy

Jedná se o částky dotací čerpané v roce 2018

28
27
26
25
25
24
20
19
14
9
9
7
5
5

000
000
429
000
000
069
000
860
620
000
000
600
000
000
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Město
Brandýs

Město
Kralupy
MČ Praha 15
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Dárci nad 5.000 Kč
Alza.cz, a.s.
EAST PORT Praha, s.r.o.
Tomáš a Helena Svátkovi
Pavel Pohorský
Jindra Dohnalová
Unipetrol RPA s.r.o.
Capsa.cz, s.r.o.
Alena Jelínková
Veracomp, s.r.o.
Martin Medek
Petr Němec
Irena Víchová
AGRO Liblice s.r.o.
Immobilia Praha, a.s.
Vojtěch Hrček
Petra Pavlíčková
Martin Machač
Richard Procházka
Jindra Dohnalová
Jiří Slíva

Děkujeme
Děkujeme dobrovolníkům
1.
2.

Běliková Kristína
Fellmanová Jana

3.
4.
5.
6.

Koontz Mary
Kunc Benjamín
Sgallová Rebeka
Vrbová Barbora

7.
8.
9.

Williamsová Kathryn
Hrstková Helena
Vlasta Komorousová

10. Natálie Švecová
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Děkujeme podporovatelům
Aerofilms
Auto*mat
AT ambulance Mělník
Ashoka
Bednář Marek
Byznys pro společnost z.s.
Divadlo Kámen
Divadlo Kampa
Divadlo Ta Fantastika
Dům zahraniční spolupráce
GIVT.cz, s.r.o.
Hasičský záchranný sbor Mělník
Kavárna Liberál
Kino Lucerna
Krajský úřad STČ kraje
LOVI, z.s.
Martinec nářadí, s.r.o.
Mekuc – Mělník
Mělnické kulturní centrum
Město Brandýs n.L.
Město Čelákovice
Město Mělník
Městská policie Mělník

Městská knihovna v Praze
MSD IT Global Innovation center
MÚ Odolena Voda
Nadace Via – darujme.cz
Národní divadlo
OÚ Lázně Toušeň
OSVZ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
PFUK - program Streetlaw
Profil Media s.r.o.
Regionální muzeum Mělník
Restaurace Němý medvěd v Mělníku
Sbor dobrovolných hasičů Lhotka
SK Motorlet Praha
Slavíková Denisa – Faible Group
Státní okresní archiv Mělník
Střední průmyslová škola stavební v Mělníku
Toulcův dvůr
Tudytam
Ukliďme Česko
Svoboda Tomáš
Škubala Jaroslav
Švandovo divadlo
Vrba Jaroslav
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Za spolupráci děkujeme organizacím
Artmovement, z.s.
Armáda spásy
Asociace denních stacionářů a krizových center (ADSKC)
Asociace komunitních službe
Asociace potravinových bank
Azylový dům Mělník
Baobab
Bona
Centrum podpory transformace
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Centrum sociálních služeb Praha
Centrum rozvoje péče o duševní zdraví
Červený kříž
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Dobroduš
ESET-HELP
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fokus ČR
Fond dalšího vzdělávání
Green Doors
Charita ČR
Chráněné bydlení DOMOV – Nebužely
Irrsinning Menschlich
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Jednota pro deinstitucionalizaci
Kaleidoskop
Liga lidských práv
Maltézská pomoc
Magdalena
Mental Health Europe
Modré dveře z.ú.
MAS Nad Prahou
MAS Vyhlídky
MAS Střední Polabí
Naděje
NUDZ - Národní ústav duševního zdraví
Odbory sociálních věcí
Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6
Platforma pro sociální bydlení
P3 – People, Planet, Profit
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Quip
Sananim
Tessea
Ústřední vojenská nemoncice
Všeobecná fakultní nemocnice - psychiatrciká klinika Ke Karlovu
Veřejní opatrovníci
Židovská obec
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VYDAL
Fokus Praha
Dolákova 24/536,
181 00, Praha 8
www.fokus-praha.cz
Grafická úprava:
Pavel Lukáš

