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Úvodem
Vážení čtenáři,
máte před sebou výroční zprávu Fokusu Praha za rok 2019. Naše organizace má za sebou rok plný
kvasu změn, rozrůstání, spojování, přesahů. Zajisté příležitost k mnohému ohlížení zpět, ještě více
ale výzva k pohledu do budoucnosti. Kam kráčíš, quo vadis, Fokuse, po těch třiceti letech? Kde
hledat jednotící prvek ve vší té pestrosti? Kde nalézt pevný bod ve všech změnách, které nás provázejí?
Jsou to právě hodnoty, na kterých byl Fokus založen a které se tříbily, zrály a vybrušovaly – ale jejich
základ zůstal po celou dobu beze změn. A je to směr a smysl, kterým se Fokus vydal. Už 30 let lidé
se zkušeností s duševním onemocněním u nás nacházejí podporou na své cestě za „normálním“
životem.
Ve spolupráci s ostatními pražskými poskytovateli sociálních a zdravotních služeb tvoříme systém,
který již téměř pokrývá terénními službami hlavní město Prahu. Současně se společně domlouváme, které části systému nebo které v zahraničí realizované služby a způsoby podpory zotavení
u nás chybí. Do Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020–2030 se i díky nám a lidem, kteří
jsou s existencí Fokusu spjati, podařilo zařadit pobytový program zaměřený na práci s traumatem
a hlasy – tzv. recovery house, který budeme chtít v příštích letech vybudovat. Podobný plán máme
s akutními a krizovými lůžky mimo nemocniční prostředí. V roce 2019 se začal naplňovat plán na
osamostatnění svépomocných a kulturně-svépomocných aktivit, které mají svůj silný hlas v celém
systému péče o duševní zdraví.
V roce 2019 jsme se také intenzivně věnovali kvalitě sociálních a zdravotních služeb. Tu zatím sledujeme především na základě zhodnocení a zamýšlení se nad počtem klientů a intervencí. V rámci
projektu Cesty k důvěře ale také postupně zavádíme nástroj iRoc, který umí mapovat, plánovat
a průběžně vyhodnocovat spolupráci s klientem. Zde se otvírá prostor pro lepší sledování kvality
poskytovaných služeb.

Fokus Praha už 30 let
podporuje plnohodnotný život lidí
s duševním onemocněním
ve společnosti
Pilíře

Fokus

Praha je zásadní součástí regionálního systému péče o lidi s duševním onemocněním. Vysokou kvalitou poskytovaných služeb vytváříme podmínky pro plnohodnotný život lidí s duševním
onemocněním ve společnosti.


Vedle

služeb v rámci systému vytváříme a ověřujeme alternativní typy služeb, které umožňují přístupy k duševnímu zdraví posunout dál.


Každý

pracovník Fokusu Praha vnímá člověka především jako jedinečného a rovnocenného partnera. Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.
Aktivně boříme mýty a předsudky o duševním zdraví.

Hodnoty
Práce ve Fokusu Praha je postavena na hodnotách, na kterých byl Fokus v roce 1990 založen a které
zrály po 30 let jako dobré víno.

Respekt – podpora místo péče
	Naše klienty vnímáme jako partnery. Respektujeme jejich vůli, přání a jejich obraz plnohodnotného
života, ve kterém je podporujeme. Demokratický způsob práce uplatňujeme i mezi zaměstnanci.

Profesionalita a lidskost
	Profesionalita a lidskost se ve Fokusu snoubí. Každého klienta vnímáme především jako jedinečného člověka s celoživotním příběhem. Víme, že duševní nemoc může potkat každého. Pracujeme otevřeně, pružně, transparentně, reagujeme na zpětnou vazbu.

Mgr. Petr Hudlička
generální ředitel Fokusu Praha

Mgr. Jan Sobotka
výkonný ředitel Fokusu Praha


Osobní odpovědnost
	Každý z nás má osobní zodpovědnost – za svůj život, za své zdraví, za svou práci. A uchopit život
do vlastních rukou je cílem naší spolupráce s klienty.

Naděje místo beznaděje
	Naděje není ve Fokusu Praha jen slovo, ale celkový přístup. Věříme, že každý se může zotavit.

Hledání nových cest
	Inspirujeme se ve světě i u nás. Rozvíjíme se a stále hledáme svou cestu v měnící se době. Místo
výmluv, proč něco nejde, hledáme cesty, jak by to šlo. Nebojíme se změn a umíme se poučit i ze
zabočení do slepých uliček. Chyby a omyly vnímáme jako prostor k učení.
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ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI

Komunitní týmy

Počet zaměstnanců a spolupracovníků v roce 2019

Komunitní tým pro Prahu 3, 5, 7
Komunitní tým Břevnov
Komunitní tým Dolní Povltaví
Komunitní tým Mělník
Komunitní tým Kladno

211 zaměstnanců (bez sociálních firem)
55 zaměstnanců v sociálních firmách (včetně zázemí)
24 peer zaměstnanců

Dukelských hrdinů 1, Praha 7
Meziškolská 2, Praha 6 – Břevnov
Bořanovická 302/10, Praha 8
Kamenická 3451, Mělník
Huťská 1557, Kladno
8

KLIENTI
Naši klienti jsou lidé s dlouhodobými vážnými problémy v oblasti duševního zdraví. Často přicházejí
po několikáté hospitalizaci v psychiatrické nemocnici a v důsledku duševního onemocnění mají
mnohdy přiznaný invalidní důchod.
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Našimi klienty mohou být také lidé, kteří se nečekaně dostali do krizové situace nebo prožili traumatický zážitek.
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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 Praha v roce 2019
2 419 klientů v sociálních službách
572 klientů ve zdravotních službách

Naše služby – pomáháme
Pomáháme lidem se zkušeností s duševním onemocněním žijícím v Praze a ve středních Čechách.
Nabízíme jim širokou paletu sociálně-zdravotních služeb, které je podporují na jejich vlastní cestě
k zotavení.

POMOC V KRIZI
Lidé překonávající obtíže, které přináší duševní nemoc, mohou čelit propadům duševní pohody
nebo dalším atakům onemocnění. V těchto chvílích je důležitá včasná a profesionální pomoc i mimo
„pracovní dobu“. Krizové služby poskytují členové komunitních týmů a CDZ, které klienti znají a mají
k nim důvěru. V CDZ 8 je k dispozici krizová linka 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Ostatní týmy krizovou linku pro své klienty provozují do večerních hodin.

KOMUNITNÍ TÝMY A CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (CDZ)
Pro lidi s duševním onemocněním, kteří hledají podporu mimo ústavní péči, jsou komunitní týmy
a CDZ základní službou. Srdcem pomoci je multidisciplinární tým, který tvoří sociální pracovníci, peer konzultanti a v CDZ i zdravotní pracovníci (psychiatři, psychologové, terapeuti a terénní
sestry). Ti společně hledají nejlepší cestu, jak podpořit své klienty v naplňování plnohodnotného
života. Pracovníci multidisciplinárních týmů vyrážejí přímo za klienty – navštěvují je u nich doma,
v práci nebo na veřejných místech. Zkrátka tam, kde to klient potřebuje. I to je důvodem regionální
působnosti jednotlivých týmů. Způsob, obsah nebo frekvence podpory jsou přizpůsobeny individuálně, jak klient zrovna potřebuje. Společně hledají podle potřeby i další služby, které by byly pro
klienta přínosné, ať už ve Fokusu Praha, nebo jinde.

Krizová pomoc v roce 2019

Centra duševního zdraví

Naši klienti bydlí v chráněném komunitním bydlení, kde je po celý den k dispozici sociální pracovník. Nebo mohou bydlet v bytech, které spravujeme a kam sociální pracovníci za klienty dle potřeby
docházejí. Třetí, nejrozšířenější variantou je, že klient bydlí ve svém bytě (doma) a sociální pracovník
ho podporuje v těch oblastech a ve frekvenci, jež si spolu domluví. Tyto služby poskytujeme v rámci
Prahy i ve Středočeském kraji.

CDZ Podskalí
CDZ 8 (ve spolupráci s PNB)
CDZ 9 (ve spolupráci s PNB)
CDZ 6 ve spolupráci s ÚVN

6

Vnislavova 48/4, Praha 2
Dolákova 24, Praha 8
Lovosická 444/40, Praha 9
Stamicova 1968/21, Praha 6

1
2
3

Celkový počet klientů: 124

BYDLENÍ – TAM, KDE JSTE „DOMA“
Naše klienty podporujeme, aby mohli žít doma. Pocit domova a bezpečí je základním předpokladem pro duševní zdraví každého z nás. Věříme, že dlouhodobý pobyt v institucích nevede k zotavení. Proto je pro nás podpora bydlení naprosto zásadní.
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Fokus Praha měl v roce 2019 pro účely chráněného bydlení v Praze k dispozici celkem 10 bytů
v městských částech Prahy 2, 3, 4, 6 a 7 a komunitní dům v Praze 14. Ve Středočeském kraji potom
provozoval dalších 11 bytů.
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V roce 2019 odešlo z chráněného bydlení v Praze celkem 9 klientů Fokusu Praha, z toho 4 do
svých bytů.
Chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení v roce 2019
Celkový počet klientů: 270
Počet klientů – Praha: 233
Počet klientů – Mělník: 19
Počet klientů – Dolní Povltaví: 18

ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Mít práci, být prospěšný, nebýt jen pacient, klient nebo invalidní důchodce. Životní role související
se zaměstnáním je důležitou součástí smysluplného života. Proto podporujeme lidi se zkušeností
s duševním onemocněním, aby si našli pro sebe ideální zaměstnání a dokázali si jej také udržet.
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. Se sociálními pracovníky – 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 2019 proběhl ve Fokusu Praha historicky první audit metody Individual Placement and Support (IPS) v České republice. Audit probíhal pod vedením Sarah Swanson, americké odbornice
a trenérky v metodě IPS.
V rámci projektu ESF Cesty k důvěře probíhalo školení tří budoucích auditorů metody IPS a zároveň
samotný audit této metody.
Tým podpory zaměstnávání
Čechova, Praha 7

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 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 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
Celkový počet klientů: 45
Dílna Cedra
Nekvasilova 2/625, 186 00 Praha 8
Celkový počet klientů: 195
Dílna Rosa
Kamenická 3451, 276 01 Mělník
Celkový počet klientů: 163
Dům u Libuše
Libušina 5, 128 00 Praha 2 – Výtoň
Celkový počet klientů: 213

Podpora zaměstnávání v roce 2019
Celkový počet klientů: 312

PSYCHOTERAPIE
Fokus Praha nabízí svým klientům Psychoterapii (dříve Denní sanatorium), kde se mohou klienti
účastnit celé řady psychoterapeutických programů a konzultací dle individuálních potřeb. Součástí
sanatoria je i psychiatrická a psychologická ambulance.
Cílem je pomáhat klientům i jejich rodinám lépe porozumět jejich onemocnění, lépe je zvládat, rozvíjet své schopnosti a samozřejmě i měnit a zlepšovat průběh onemocnění. Pomáháme najít cestu
k zotavení a spokojenému životu. S každým sestavujeme individuální program. Aktuální informace
najdete také na Facebooku s hashtagem #psychoterapieFP.
Psychoterapie
Meziškolská 4, Praha 6 – Břevnov
Celkový počet klientů: 74
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Sociální firmy – podnikáme

Vzděláváme

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

Centrum vzdělávání

Prádelna u Mandelíků
www.pradelnaumandeliku.cz
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 2019 se Prádelna u Mandelíků potýkala s technickými
problémy u nového vybavení. Bylo potřeba zakoupit novou
průmyslovou pračku. Tři čtvrtiny roku byli ukryti pod plachtou, když se předělávala fasáda na domě a bojovali s prašností z rekonstrukce.
Zahrada
www.sf-zahrada.cz
Sociální firma Zahrada vznikla transformací chráněné zahradnické dílny již v roce 2006. Provádí 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.
Dílna u Krejčíků
www.sf-ukrejciku.cz
Rukodělná dílna v 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.
Na jaře 2019 se podařilo sehnat další prostory a tím částečně vyřešit totální zaplněnost dílny na náměstí Karla IV. V nových prostorech dílna nabízí nové služby – opravy oděvů, šití
oděvů na zakázku a dětského oblečení pro e-shop.
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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.
V akreditovaných kurzech jsme v roce 2019 proškolili 124 „fokusáků“, což bylo o třetinu více než
v roce 2018. U nás v učebně jsme proškolili celkem 510 „nefokusáků“, celkem tedy 634 účastníků.
Realizovali jsme 15 kurzů na klíč s 261 účastníky. Zorganizovali jsme 3 semináře se zahraničními
lektory (Peter Bullimore a Kate Crawford – 36 účastníků, Sarah Swanson – 27 účastníků, Dirk Corstens a Rachel Waddingham – 50 účastníků). Celkem jsme proškolili 1 008 osob. Díky projektu
Erasmus + mohlo vyjet do zahraničí celkem 78 lidí na 13 stáží.
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 2019 u nás bylo na stáži
61 lidí. A proběhly ve spolupráci s Dobrým místem dva běhy exkurzí, kdy desetičlenná skupina
peerů prošla všemi týmy a pracovišti.
Blázníš? No A!
Blázníš? No a! je jednodenní vzdělávací program pro středoškoláky. Jeho cílem je odstraňování
předsudků a obav, které provázejí duševní obtíže 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.
Díky podpoře MHMP, MČ Praha 7 a Praha 6 jsme v roce 2019 uspořádali na pražských středních
školách celkem 25 školských projektových dnů.
Program jsme tak zprostředkovali téměř pěti stovkám studentů, přičemž jsme navštívili 12 pražských gymnázií, 2 střední odborné školy a 1 střední odborné učiliště.   
Tři školské dny se uskutečnily v Mělníku na dvou středních odborných školách.
V září 2019 proběhl velmi úspěšný Slet týmů z celé ČR – týmy v regionech jsou motivované, dokonce se zpět objevují i členové odpadlých týmů (Mladá Boleslav, Beroun). Zájem o program projevují
další regiony (Ostrava, Kroměříž, Rychnov),
V listopadu bylo proškoleno kolem 40 nových průvodců programem.
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Boříme mýty a předsudky

Svoboda především
V rámci Edice Marco Cavallo, ve které Fokus Praha vydává
inspirativní knihy v oblasti duševního zdraví, vyšla publikace Svoboda především. Ta analyzuje revoluční přístup k péči
o duševní zdraví v italském Terstu a srovnává jej s praxí v Nizozemsku. Zahraniční inspirace je v českém vydání doplněna o kontext komunitních služeb v České republice.

AKCE V ROCE 2019
EASI CUP 2019… bez předsudků!
Mimořádnou akcí roku byl EASI Cup 2019… bez předsudků!!! – sportovně osvětová událost nejen pro lidi s duševním onemocněním. V červenci se na mezinárodní fotbalový
turnaj sjelo 23 týmů z 13 evropských zemí. Záštitu převzal
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Patronem této události
byl Vladimír Šmicer.
Díky spolupráci s Českou asociací fotbalových hráčů (ČAFH)
se nám podařilo v rámci doprovodné kampaně natočit videospot, kde profesionální fotbalové celebrity propůjčují své
tváře tématu duševního zdraví. Tento videospot měl premiéru při vyhlašovacím ceremoniálu turnaje a stal se součástí
vysílání sportovního kanálu O2.
Týdny pro duševní zdraví
Hlavní tradiční podzimní akcí jsou Týdny pro duševní zdraví.
Všechny akce jsou shrnuty na webu tdz.cz
Výstavy Duše jako múza
Umění jako součást sebevyjádření, umění jako okno do jiného vidění světa – to tradičně nabízejí výstavy Duše jako múza
a umělci Skupiny F. V rámci Týdnů pro duševní zdraví 2019
proběhly hned dvě výstavy a řada doprovodných programů.
Beseda s filmovými vizionáři
Klub Mosty a Studio 27 připravilo besedu s Břetislavem Košťálem, zakladatelem Studia 27, a Jeronýmem Janíčkem, autorem dokumentárního cyklu Život za zdí.
Křest brožury Nejlepším lékem jsou přátelé
V rámci akce Týdny pro duševní zdraví 2019 proběhl křest
českého vydání brožury Nejlepším lékem jsou přátelé – Průvodce vytvářením komunitních skupin pro podporu duševního zdraví s předmluvou Willa Halla a slavnostní vyhlášení cen
Psych'o'scar za významný počin v oblasti duševního zdraví.
Slavnostní otevření CDZ 6
Fokus Praha ve spolupráci s ÚVN slavnostně otevřeli Centrum duševního zdraví pro Prahu 6. Po programu v altánu
ÚVN následovala prohlídka přímo v prostorách CDZ 6.
Být v obraze
Psychoterapie připravila ochutnávku svých terapeutických
programů. Na světový den duševního zdraví 10. října odpoledne se otevřely místní dveře zejména pro kolegy z oboru
a dalších pomáhajících profesí.

Křest knihy Svoboda především proběhl symbolicky v Den
lidských práv, 10. 12. 2019 v Domě světla v pražském Karlíně. Vydání knihy, která je v elektronické podobě k dispozici
zdarma na webu Fokusu Praha, přijel podpořit i prezident
evropské nevládní organizace Mental Health Europe Jan
Berndsen.

STUDIO 27
www.studio27.cz
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 27 a všechny reportáže jsou zveřejňovány na Youtube, facebookovém profilu a webových
stránkách Studia 27.
V roce 2019 Studio 27 uspořádalo, natočilo a publikovalo 8 besed, 8 rozhovorů
a 5 reportáží.
Z besed to byla např. Divočina a celistvost člověka s Jiřím Zemánkem a Jaromírem Bláhou, Krize jako dar s Jiřím Grunwaldem (člověkem se zkušeností
o své psycho-spirituální krizi), O hraniční poruše s Klárou a Bárou se zkušeností s hraniční poruchou a terapeutkou Barborou Hruškovou nebo Peerství
a rodina s peerkami Lenkou Hladíkovou a Magdalenou Pražákovou.
V rozhovorech se Studio 27 zaměřilo např. na metodu Otevřeného dialogu
s účastníky výcviku, peerskou práci ve Francii, přední osobnosti hnutí Slyšení
hlasů (Lisa Forestel a Marius Romme), přičemž nechyběly ani rozhovory s prezidentem Mental Health Europe Janem Berndsenem nebo ředitelem Psychiatrické nemocnice Bohnice Martinem Hollým.
Reportáže se potom týkaly akcí EASI CUP 2019, slavnostního otevření CDZ
Praha 6, udělování ceny Psych‘o‘scar, benefiční bruslařské soutěže Kaczer
cup a tréninku fotbalového mužstva CDZ Praha.

Fokus Praha se v rámci Týdnů duševního zdraví zúčastnil
dalších akcí jako Zažít město jinak, Babí léto, Jarmak u Ludmily, Den pro Vodolku.
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Fundraisingové akce

ČESKÉ GALERIE
www.ceskegalerie.cz

POMÁHEJ POHYBEM S APLIKACÍ EPP NADACE ČEZ
Díky Nadaci ČEZ jsme za pomoci aplikace EPP během listopadu nashromáždili tolik bodů, že jsme dosáhli předem určeného cíle 100 000 Kč. Nadace ČEZ tak podpoří v rámci projektu „Umění pro duševní zdraví“ chod redakce České galerie
a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F až do
roku 2020.

Redakce České galerie je sociálním podnikem Fokusu Praha od roku 2017.
Jejím 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, ale i v celé ČR. Přehledy výstav jsou k dispozici zdarma v inzerovaných galeriích, informačních centrech
a literárních kavárnách. Aktuality také najdete na sociálních sítích Facebook,
Instagram a Youtube.
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.

SBÍRKY POTRAVIN 2019
V roce 2019 se konala 2 kola potravinové sbírky organizované Českou federací potravinových bank. Do obou kol jsme
se s Fokusem jako každoročně opět zapojili. V sobotu 18.
5. jsme v Bille Dolní Chabry vybrali pro klienty Komunitního
týmu Karlín a Centra duševního zdraví pro Prahu 8 celkem
553 kg potravin. V podzimním kole sbírky jsme 23. 11. v Tescu
na Národní třídě v Praze vybrali pro klienty Domu u Libuše
985 kg potravin. Celkem 1 538 kg darovaných potravin využívají klienti, kteří se ocitají v tíživé životní situaci, v průběhu
celého roku.

V roce 2019 České galerie uspořádaly 3 výstavy, 3 prezentace vlastní tvorby
(výtvarné, písemné), 1 koncert, 1 výtvarnou dílnu a 2 přednášky.

Podporujeme aktivity lidí se zkušeností
s duševním onemocněním
KLUB MOSTY
www.fokus-praha.cz/cz/pomahame/centrum-bohnice/mosty

KACZER CUP
Fokus Praha se stal charitativním partnerem v Memoriálu
Jana Kalouse „KACZER CUP“. Tyto závody v in-line bruslení,
pořádané agenturou Youmove, z.s. , byly věnovány vzpomínce
na Jana Kalouse, který si vzal život kvůli problémům s duševním zdravím. Celou soutěž moderoval Honza Drobný, ředitel
Centra Bohnice Fokusu Praha a nadšený propagátor pohybových aktivit pro duševní zdraví. Představili jsme zde naši
osvětovou kampaň Neškatulkujme! , hovořili jsme o duševním
zdraví s návštěvníky akce u našeho stánku. Výtěžek celé akce
ve výši 12 500 Kč putoval na veřejnou sbírku Fokusu Praha.

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.
SKUPINA F
www.ceskegalerie.cz/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.
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Pražská skupina Slyšení hlasů vznikla společným úsilím pracovníků Mostů,
Fokusu Praha a Green Doors v roce 2018.
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H

L

15

Finance
Děkujeme všem institucím, nadacím, firemním a individuálním dárcům, partnerům a podporovatelům za finanční, hmotnou i morální podporu!
DONÁTOŘI OD 5 000 KČ

čerpáno v roce 2019

Hlavní město Praha (vč. OP PPR).............................46 536 884 Kč
Středočeský kraj (vč. OPZ)....................................... 12 633 015 Kč
Úřad práce ČR.......................................................... 11 991 412 Kč
Ministerstvo zdravotnictví ČR.................................... 6 716 944 Kč
Hlavní město Praha (OPP – pól růstu ČR)...................2 061 781 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (OPZ)...........2 023 771 Kč
MPSV – OPZ – MAS...................................................... 814 535 Kč
Dům zahraniční spolupráce ..........................................652 071 Kč
Nadační fond Agora 7................................................... 400 000 Kč
MČ Praha 10..................................................................380 000 Kč
MČ Praha 7....................................................................332 100 Kč
MČ Praha 6................................................................... 116 100 Kč
MČ Praha 1.................................................................... 110 000 Kč
Ministerstvo kultury ČR..................................................100 000 Kč
MČ Praha – Trója............................................................100 000 Kč
Nadace ČEZ.....................................................................71 961 Kč
MČ Praha 8..................................................................... 69 200 Kč
MČ Praha 4......................................................................60 000 Kč
MČ Praha 12....................................................................40 000 Kč
Město Neratovice............................................................ 40 000 Kč
Město Čelákovice............................................................40 000 Kč
MČ Praha 11....................................................................30 000 Kč
MČ Praha 2......................................................................30 000 Kč
MČ Praha 5..................................................................... 28 200 Kč
MČ Praha 3......................................................................25 000 Kč
Město Mělník...................................................................25 000 Kč
Město Brandýs.................................................................20 000 Kč
MČ Praha 17....................................................................19 000 Kč
Accenture......................................................................... 16 840 Kč
MČ Praha 15....................................................................10 000 Kč

Děkujeme
DÁRCI OD 5000 KČ (kteří souhlasí se zveřejněním)
Aqua Angels
Capsa.cz, s.r.o.
Coty
Crocodille ČR, spol. s r.o.
Jindra Dohnalová
EAST PORT Praha, s.r.o.
Dagmar Froyen
GANT CENTRAL EUROPE s.r.o.
Champagneria
Kardium, spol. s r.o.
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Wanda Moučková – Výtvarné potřeby ALTAMIRA
Naděje
Nadační fond Agora 7
Nadační fond Seeding Knowledge
Rodina Nývltova
Radio 1
Sabe, spol. s r.o.
Veracomp, s.r.o.
DOBROVOLNÍCI
Kristina Afanasyeva
Daniel Ian Espitia
Natálie Havlíková
Šárka Provazníková
Anna Denežkina
Bára Weigertová
Lucie Telíšková
Veronika Borzová
Jana Horčicová
Helena Hrstková
Kathryn Williams
Jana Fellmannová
PODPOROVATELÉ
Aerofilms
Auto*mat
AT ambulance Mělník
Ashoka
Bednář Marek
Česká Federace Potravinových Bank, z.s.
Decathlon
Divadlo Kámen
Divadlo v Dlouhé
Divadlo Palace
Divadlo Ta Fantastika
Dům zahraniční spolupráce
Fit2B posilovna
GIVT.cz, s.r.o.
Hasičský záchranný sbor Mělník
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Hasičský záchraný sbor Neratovice
Kavárna Liberál
Krajský úřad STČ kraje
LOVI, z.s.
Město Brandýs n.L.
Město Čelákovice
Město Mělník
Městská policie Mělník
Městská knihovna v Praze
MultiSport
MÚ Odolena Voda
Nadace Via – darujme.cz
Národní divadlo
Obec Lhotka – Komunitní centrum
OÚ Lázně Toušeň
OSVZ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
PFUK – program Streetlaw
Regionální muzeum Mělník
Pivovar a cafe Lajka
Sbor dobrovolných hasičů Lhotka
SK Motorlet Praha
Státní okresní archiv Mělník
Střední průmyslová škola stavební v Mělníku
Soukromá střední zdravotnická škola Mělník o.p.s. – Střední škola
Škubala Jaroslav
Šmicer Vladimír
Švandovo divadlo
Toulcův dvůr
Tudytam
Týnská literární kavárna
Ukliďme Česko
Vojtěch Adam
Vrba Jaroslav
Youmove
V. kolona
PARTNERSKÉ ORGANIZACE
Artmovement
Armáda spásy
Asociace denních stacionářů a krizových center (ADSKC)
Asociace komunitních služeb
Azylový dům Mělník
Baobab
Bona
Centrum podpory transformace
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Centrum sociálních služeb Praha
Červený kříž
Česká asociace fotbalových hráčů
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Dobroduš
E.A.S.I.
ENALMH
ESET-HELP
FAČR
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Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fokus ČR
Fond dalšího vzdělávání
Green Doors
Charita ČR
Chráněné bydlení DOMOV – Nebužely
Irrsinning Menschlich
Jednota pro deinstitucionalizaci
Kaleidoskop
Liga lidských práv
Maltézská pomoc
Magdalena
Mental Health Europe
Modré dveře
MAS Nad Prahou
MAS Vyhlídky
MAS Střední Polabí
Naděje
NUDZ – Národní ústav duševního zdraví
Odbory sociálních věcí
Úřady práce, Mělník, Kralupy, Neratovice
Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6
Platforma pro sociální bydlení
P3 – People, Planet, Profit
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Quip
Sananim
Tessea
Ústřední vojenská nemocnice
Všeobecná fakultní nemocnice – psychiatrická klinika Ke Karlovu
Veřejní opatrovníci
Vizdom
Židovská obec
NAŠE 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 Labe, Fokus Vysočina.
Fokus Praha je zároveň členem Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví – AKS,
která zastřešuje podobné organizace, má členství v Radě vlády pro duševní zdraví a aspiruje na
post garanta reformy péče o duševní zdraví za sociální oblast.
Prostřednictvím zastřešující organizace Fokus ČR dále spolupracujeme s:
Mental Health Europe
Social Firms Europe (CEFEC)
International Mental Health Collaborating Network
Jsme také členem Evropské sítě pro sociálně integrační podniky Ensie (European network of Social
Integration Enterprises).
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Naše organizační struktura
Fokus Praha vznikl v roce 1990, jako jedna z prvních neziskových organizací vůbec, s cílem pomáhat lidem s duševním onemocněním důstojně žít. Na
směřování Fokusu Praha dohlíží jeho správní rada ve složení: Pavel Košák,
Patrik Novák, Lucie Vopálenská, Rostislav Jakoubek a Tomáš Nikolai. Generálním ředitelem Fokusu Praha je Petr Hudlička.

Správní rada Fokusu Praha

Generální ředitel

Konzultant

Finanční ředitel
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Naše služby jsou organizačně sdruženy ve čtyřech centrech v Praze a v jednom ve Středočeském kraji – na Mělnicku a v Dolním Povltaví.
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Finanční zpráva za rok 2019
ROZVAHA (BILANCE) KE DNI 31. 12. 2019 (V TIS. KČ)
AKTIVA.......................................................... Stav k prvnímu dni............................... Stav k posled. dni
účetního období.................................. účetního období

Dlouhodobý majetek celkem ...................................... 2 579...........................................2 777
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ............................ 0..................................................0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem.......................... 5 688...........................................6 210
Dlouhodobý finanční majetek celkem................................. 0..................................................0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem............... -3 109......................................... -3 433
Krátkodobý majetek celkem...................................... 53 616.........................................55 939
Zásoby celkem.................................................................103................................................48
Pohledávky celkem.....................................................42 195.........................................20 159
Krátkodobý finanční majetek celkem ......................... 11 187.........................................35 590
Jiná aktiva celkem .........................................................131..............................................142
AKTIVA CELKEM......................................................... 56 195.........................................58 716

PASIVA.......................................................... Stav k prvnímu dni............................... Stav k posled. dni
		

účetního období.................................. účetního období

Vlastní zdroje celkem ................................................ 30 194.........................................29 893
Jmění celkem .............................................................16 868.........................................16 686
Výsledek hospodaření celkem....................................13 326.........................................13 207
Cizí zdroje celkem....................................................... 26 001.........................................28 823
Rezervy celkem .................................................................. 0..................................................0
Dlouhodobé závazky celkem.............................................. 0..................................................0
Krátkodobé závazky celkem ..................................... 24 772.........................................27 495
Jiná pasiva celkem .................................................... 1 229...........................................1 328
PASIVA CELKEM........................................................ 56 195.........................................58 716

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT KE DNI 31. 12. 2019 (V TIS. KČ)
NÁKLADY..........................................................................................................Kč
Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem.................................. 24 869
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace celkem....................................... 0
Osobní náklady celkem................................................................................81 103
Daně a poplatky celkem.................................................................................... 70
Ostatní náklady celkem.................................................................................... 356
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a OP celkem......................................... 543
Poskytnuté příspěvky celkem............................................................................ 79
Daň z příjmů celkem.......................................................................................... 82

1
2
3
4
5
6
7
8

NÁKLADY CELKEM................................................................................ 107 102
STRUKTURA NÁKLADŮ

1

2

3

4 5678

VÝNOSY........................................................................................................... Kč
Provozní dotace celkem.............................................................................. 84 759
Přijaté příspěvky a dary celkem.................................................................... 1 611
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.................................................. 20 211
Ostatní výnosy celkem..................................................................................... 295
Tržby z prodeje majetku celkem....................................................................... 108
VÝNOSY CELKEM................................................................................... 106 984

1
2
3
4
5

Výsledek hospodaření před zdaněním.............................................................-36
Daň z příjmů....................................................................................................... 82
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ..................................................-118
STRUKTURA VÝNOSŮ

1
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