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Úvodem
Vážení čtenáři, přátelé a podporovatelé Fokusu Praha,
právě jste otevřeli naši výroční zprávu za rok 2020. V tomto zvláštním roce jsme
se i my museli vypořádat se všemi negativními důsledky, jež přinesla celosvětová pandemie nemoci Covid-19. Přitom ještě v lednu vypadalo vše takřka
idylicky. Vláda ČR schválila Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030,
základní strategický dokument pro reformu, v němž bylo konečně jasně deklarováno, že základním pilířem pro podporu lidí s duševním onemocněním jsou
a do budoucna mají být komunitní služby. Těm se Fokus věnuje a neustále je
rozvíjí již od roku 1990. V roce 2020 se tedy přímo nabízelo oslavit spolu s dalšími spřízněnými organizacemi oněch 30 let kontinuální práce. Jak to nakonec
dopadlo, si můžete přečíst na následujících stranách.
Bohužel kvůli protipandemickým opatřením se mnoho plánovaných akcí muselo zrušit či odložit. Počínaje březnovou tiskovou konferencí s tehdejším ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, na které jsme mj. chtěli veřejnosti
představit hlavní chystané události z oslav 30 let komunitních služeb, až třeba
po celou řadu akcí v rámci podzimních Týdnů pro duševní zdraví. Dva dny před
jejím plánovaným konáním se však v Česku objevily první případy onemocnění
Covid-19. Obzvlášť nás zamrzelo, že jsme nakonec nemohli oslavit ani naše
vlastní kulaté výročí. Z fokusácké třicítkové oslavy pro zaměstnance a podporovatele Fokusu Praha nejprve sešlo v červnu a ani náhradní termín 24. září již
nevyšel kvůli zpřísňujícím se opatřením. Přišli jsme tak o velké setkání na Vltavě
na lodi Cargo Gallery s vystoupením legendární skupiny Garage (Garáž).
Co nám naopak udělalo velkou radost, byl způsob, jakým celý Fokus v průběhu
pandemie fungoval. Zejména zkraje, kdy jsme se museli vyrovnávat s úplně
novou a neznámou situací. Schopnost efektivní improvizace budila nadšení
v nejtěžších chvílích. Ukázalo se, že jsme v době krize a při poměrně vysoké
míře státního chaosu schopni nejenom táhnout za jeden provaz, ale i velmi
flexibilně reagovat. Tam, kde to šlo, jsme využívali moderní komunikační technologie, aby naši klienti nezůstávali v izolaci a nepřišli o naši podporu. Moderní
technologie jsme urychleně adoptovali i při naší osvětové a vzdělávací činnosti.
Mnoho fokusáckých týmů a zejména pak naše sociální firmy se nad rámec své
specializace spontánně zapojily do výroby a distribuce ochranných pomůcek
a rozdávaly je zdarma každému, kdo je zrovna potřeboval. Chtěl bych všem
zaměstnancům Fokusu za jejich nasazení v uplynulém roce ještě jednou poděkovat!
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Během podzimu jsme také dotáhli Strategický plán Fokusu Praha pro roky
2021–2023, byť jsme velkou část témat byli nuceni probírat přes on-line připojení. Jsme rádi, že nezapadly pod stůl ani některé dlouhodobější projekty
(např. příprava vzniku prvního českého Recovery House) a že do rodiny Fokusu
přibyly v roce 2020 jak nové komunitní týmy, tak i dvě centra duševního zdraví –
v Podskalí a Brandýsku.
Když tedy pomineme nepříjemnosti vyvolané reakcí na pandemii, nebyl pro nás
rok 2020 obdobím stagnace, ale naopak dalšího růstu. Zároveň jsme navenek
ukázali, že jsme silným a důvěryhodným hráčem v systému péče o lidi s duševním onemocněním a že nám vedle toho nechybí ani dostatek zdravého odstupu
a schopnost systém i nadále kriticky vyhodnocovat a přinášet k němu alternativy. Snad by tedy i John Lennon v našem případě přehodnotil svůj legendární
výrok – „Nevěř nikomu, komu je nad třicet!“
Vážení podporovatelé a přátelé Fokusu Praha, děkujeme Vám za spolupráci
a podporu v roce 2020 a těšíme se na spolupráci v dalších letech, které snad
budou z celospolečenského pohledu zase o něco veselejší.
Za Fokus Praha zdraví a vše dobré přeje
Petr Hudlička, generální ředitel Fokusu Praha

5

NAŠE 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.
NAŠE 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.
	 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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Fokus Praha už od roku 1990
podporuje plnohodnotný život lidí
s duševním onemocněním
ve společnosti

NAŠI ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI
Počet zaměstnanců a spolupracovníků v roce 2020
213 zaměstnanců bez sociálních firem
46 zaměstnanců v sociálních firmách (včetně zázemí)

NAŠI 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.
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 Praha v roce 2020

2 834
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Naše služby
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.
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.
Centra duševního zdraví a komunitní týmy v Praze
CDZ Podskalí............................................... (Vnislavova 48/4, Praha 2)
CDZ pro Prahu 6.......................................(Nad Alejí 1881/29, Praha 6)
CDZ pro Prahu 8........................................ (Dolákova 536/24, Praha 8)
CDZ pro Prahu 9.......................................(Lovosická 440/40, Praha 9)
Komunitní tým pro Prahu 3............................. Sabinova 287/3, Praha 3
Komunitní tým pro Prahu 5........................Na Plzeňce 1235/2, Praha 5
Komunitní tým pro Prahu 7............. Dukelských hrdinů 342/1, Praha 7
Komunitní tým pro Prahu 11 a 4.......... Hněvkovská 1269/42, Praha 11
Komunitní tým pro Prahu 13 a 17.............. Volutová 2521/18, Praha 13
FOKUS PRAHA
+ ÚVN STŘEŠOVICE
CDZ pro Prahu 6

FOKUS PRAHA
+ PN BOHNICE
CDZ pro Prahu 8

FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 7

FOKUS PRAHA
+ PN BOHNICE
CDZ pro Prahu 9

Praha 18
Praha 8

Praha 19

Praha 7

Praha 6

Praha 9
Praha 20

Praha 14

Praha 1
Praha 3

Praha 17
Praha 2
Praha 5

Praha 13

Praha 10

Praha 4

Praha 21

Praha 15

Praha 11

Praha 22
FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 3

FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 13 a 17
Praha 16
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FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 5

Praha 12

FOKUS PRAHA
CDZ Podskalí

FOKUS PRAHA
Komunitní tým
pro Prahu 11 a 4

Centrum duševního zdraví a komunitní týmy ve středních Čechách
CDZ pro Brandýsko..........(Fakultní 2488, Brandýs n. L.-St. Boleslav)
Komunitní tým Dolní Povltaví
Bořanovická 302/10, Praha 8
Komunitní tým Kladno............................................Huťská 1557, Kladno
Komunitní tým Mělník......................................Kamenická 3451, Mělník
KOMUNITNÍ TÝM
Kladno
(Baobab a Fokus Praha)

KOMUNITNÍ TÝM
Dolní Povltaví
(Fokus Praha)

KOMUNITNÍ TÝM
Mělník
(Fokus Praha)

Mělník

Kladno

Rakovník

Beroun

Příbram

Mladá
Boleslav
CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Brandýsko
(Fokus Praha a PN Bohnice)

Nymburk

Praha
-západ

Praha
-východ

Benešov

Kolín

Kutná
Hora

POMOC V KRIZI
Lidé překonávající obtíže, které přináší duševní nemoc, mohou čelit propadům
duševní pohody nebo dalším atakám 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.
Krizová pomoc v roce 2020
Celkový počet klientů: 77
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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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.
Fokus Praha měl v roce 2020 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 (Odolena
Voda – 2 byty / 5 lůžek; Kladno – 1 byt / 2 lůžka; Čelákovice – 2 byty / 4 lůžka;
Brandýs nad Labem – 2 byty / 4 lůžka; Mělník – 4 byty / 9 lůžek).
V roce 2020 odešlo z chráněného bydlení v Praze celkem 30 klientů Fokusu
Praha, z toho 8 do vlastního nájemního bydlení. Ve Středočeském kraji odešlo
z chráněného bydlení 10 klientů, z toho 7 do vlastního nájemního bydlení.
Chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení v roce 2020
Celkový počet klientů: 104
Počet klientů – Praha: 67
Počet klientů – Středočeský kraj: 37
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
Tým podpory zaměstnávání
Čechova 236/17, Praha 7
Celkový počet klientů: 261
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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.
Sociální rehabilitace Hvězdáři
Svatoplukova 476/7, Praha 2
Celkový počet klientů: 48
Dílna Cedra
Pernerova 502/50, Praha 8
Celkový počet klientů: 29

Dům u Libuše
Libušina 48/5, Praha 2
Celkový počet klientů: 209
Klub Mosty
Dolákova 536/24, Praha 8
Celkový počet klientů: 90

Dílna Rosa
Kamenická 3451, Mělník
Celkový počet klientů: 30
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Psychoterapie Fokus Praha
Jedním z našich stěžejních pracovišť je Psychoterapie Fokus Praha (dříve Denní sanatorium). Pro své klienty nabízí různorodé terapie a programy – individuální i skupinovou psychoterapii, práci s rodinami i blízkými a expresivní terapie.
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. Denní stacionář nabízí možnost intenzivní psychoterapeutické práce bez nutnosti hospitalizace. Aktuální informace najdete také na facebook.com/psychoterapieFP.
V roce 2020 využilo služeb Psychoterapie Fokus Praha celkem 588 klientů,
z nichž velká část čerpala více služeb (psychiatrické i psychologické zároveň)
v rámci zařízení. Do individuální psychoterapie se zapojilo 288 klientů, do skupinové 80 klientů. Rodinnou a párovou terapií prošlo 32 klientů. Komplexním
vyšetřením prošlo 80 klientů a dalších 111 klientů využilo některé z ostatních
služeb zařízení (cílené vyšetření, kontrolní vyšetření, telefonáty apod.).
Psychoterapie Fokus Praha
Meziškolská 1120/2, Praha 6
Celkový počet klientů: 588

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
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 2020 Prádelnu u Mandelíků velmi zasáhla vládní protiepidemická opatření a po velkou
část roku byl provoz v prádelně pozastaven.
To se negativně promítlo do množství zakázek
a celkové ekonomické výkonnosti.
12

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.
I Zahrada se v roce 2020 potýkala s protipandemickými opatřeními. Její provoz nicméně
nebyl zastaven, jako tomu bylo u firem s provozem ve vnitřních prostorech.

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.
Celospolečenský dopad pandemie v roce 2020
se negativně promítl také do činnosti Dílny
u Krejčíků. Dílna musela být po řadu měsíců
uzavřena. I přesto však v době největší krize
šila roušky a rozdávala je zdarma potřebným.
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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.
Navzdory pandemii a v souladu s vládními nařízeními jsme v roce 2020 proškolili v akreditovaných kurzech 50 „fokusáků“. U nás v učebně jsme proškolili celkem 200 „nefokusáků“, celkem tedy 250 účastníků. Realizovali jsme 14 kurzů
na klíč s 201 účastníky. Celkem jsme proškolili 451 osob.
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 2020 se nicméně nouzový stav a vyhlášená protiepidemická opatření
dotkly také stáží. Byly pozastaveny, stačilo jich proběhnout pouze 12. Zbytek již domluvených stáží byl zrušen, později se volila také varianta on-line.
Přes platformu Zoom proběhly stáže pro vysokoškolské studenty fakulty
filozofické a pedagogické a několikrát pro studenty Vyšší odborné školy sociálně právní. Exkurze dalšího běhu peerů z Dobrého místa byly přesunuty
na rok 2021.
Blázníš? No A!
Blázníš? No a! je preventivní destigmatizační program primárně určený pro
studenty středních škol. 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.
Hlavní cílovou skupinou jsou studenti ve věku 15 – 20 let. Školy byly však
v roce 2020 kvůli vládním opatřením proti šíření nemoci Covid-19 opakovaně uzavřeny, což realizaci našeho programu založeného na osobním setkání a předávání zkušeností zásadně ovlivnilo. Z původně plánovaných 25
projektových dnů na území hl. m. Prahy se nám přesto podařilo s využitím
těch několika málo měsíců, kdy byly školy pro prezenční výuku otevře14

né, zrealizovat celkem 6 školských projektových dní – 6 velmi lidských,
informačně nabitých a potřebných setkání s celkem 147 studenty, přičemž
jsme navštívili 2 gymnázia a 2 střední odborné školy.
Období uzavření škol ale také přineslo mnoho výzev, díky kterým jsme mohli
náš projekt posunout zase o kus dál!
Vytvořili jsme a čtyřikrát odpilotovali 16 hodinový kurz pro pedagogy, jenž
nám i pedagogům při práci na školách dlouhodobě chyběl. V rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků je v nabídce Centra vzdělávání pod
názvem „Blázníš? No a! – I učitelé mají své dny“ jak pro jednotlivé zájemce,
tak pro celé sborovny.
V rámci spolupráce s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy vznikl v naší „BNA dílně“ podklad pro novou Přílohu metodického
pokynu k primární prevenci rizikového chování
u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č. j.:
21291/2010-28) s názvem „Co dělat, když –
intervence pedagoga v případě duševního
onemocnění / psychické krize žáka“. Cílem
je pevně začlenit téma duševního zdraví do
systému školské primární prevence a zároveň
poskytnout podpůrný dokument pedagogům,
kteří se problematikou duševních krizí a onemocnění setkávají rok od roku častěji.
Povedlo se nám také inovovat a zkrášlit naše webové stránky www.blaznis-no-a.cz, díky podpoře MHMP vyrobit krásné propagační předměty a vytvořit
cenné videomateriály. Jednak podpůrný spot ke zmiňované Příloze metodického doporučení, ale také videa o psychické krizi pro práci s žáky i učiteli,
on-line i naživo.
Covidová doba také výrazně posílila naši spolupráci s týmy v regionech, kterých je v současné době 15. Přece jen se ukázalo být snazší potkat se v on-line prostoru spíše než naživo, a tak se každý měsíc setkáváme, vzájemně inspirujeme a předáváme si zkušenosti. A naše regionální síť se bude rozrůstat!
Podobně nabyla na intenzitě naše mezinárodní spolupráce se zahraničními
partnery (Rakousko, Slovensko) a německými zakladateli projektu Irrsinnig
Menschlich e. V. díky projektu Erasmus +.
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Rozvoj služeb v roce 2020
DVĚ NOVÁ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Multidisciplinární komunitní tým v Podskalí,
který podporuje lidi s duševním onemocněním
na území Prahy 1, 2 a 10 již od roku 2015, se
oficiálně zapojil do Programu podpory Center
duševního zdraví II / 2 vyhlášeným Ministerstvem zdravotnictví ČR. Dne 1. dubna 2020 tak
vzniklo Centrum duševního zdraví Podskalí.
Od 1. října pak v rodině center duševního zdraví Fokusu Praha přibylo ještě
jedno centrum, v pořadí již páté – Centrum duševního zdraví pro Brandýsko,
financované prozatím z Programu podpory Center duševního zdraví III, tedy
z evropských peněz, které jdou přes Ministerstvo zdravotnictví.
Zatímco v Centru Podskalí působí výhradně zaměstnanci Fokusu Praha, Centrum duševního zdraví pro Brandýsko je již třetím CDZ, v nichž Fokus Praha
spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice. Konkrétně Fokus zajišťuje
sociální část týmu CDZ a Psychiatrická nemocnice Bohnice zdravotnickou část.
SAMOSTATNÉ KOMUNITNÍ TÝMY PRO PRAHU 5 A 7
V rámci rozšiřování dostupnosti sítě komunitní podpory lidem ze zkušeností
s duševním onemocněním se v roce 2020 rozdělil komunitní tým pro Prahu
5 a 7 na dva samostatné týmy. Komunitní tým pro Prahu 7 najdete na adrese
Dukelských hrdinů 342/1. Vedoucím týmu je Ivana Morvayová. Pětičlenný komunitní tým pro Prahu 5 pod vedením Dany Trojanové se přestěhoval na adresu
Na Plzeňce 1235/2.
NOVÝ KOMUNITNÍ TÝM PRO PRAHU 4 A 11
V druhé polovině roku 2020 se Fokus Praha
rozrostl o další komunitní tým, a to pro Prahu
11 a 4, konkrétně o spádovou oblast Chodov,
Křeslice, Šeberov, Újezd a Kunratice. Tým začal působit na adrese Hněvkovská 1269/42,
Praha 11. Podrobnější informace jsou k dispozici na webu Fokusu Praha v sekci Pomáháme.
NOVÉ SÍDLO KOMUNITNÍHO TÝMU PRO PRAHU 3 A DÍLNY CEDRA
Na sklonku roku 2020 došlo v Centru Nábřeží Fokusu Praha k akci „kulový
blesk“. Zázemí centra se v prosinci přestěhovalo z ulice Nekvasilova do
nových prostor na Žižkově v ulici Sabinova 3, kde sídlí i šestičlenný Komunitní tým pro Prahu 3 v čele s vedoucí týmu Andreou Musilovou. Na konci
prosince 2020 ukončila své působení na adrese Nekvasilova také sociálně16

-rehabilitační a volnočasová Dílna Cedra, posléze přejmenována na Komunitní centrum Dílna, kterou vede Eva Baierová. Dílnu najdete na adrese Pernerova 50. Podrobnější informace jsou k dispozici na webu Fokusu Praha
v sekci Pomáháme.
NOVÝ KOMUNITNÍ TÝM KLADNO
Na začátku roku 2020 zahájil činnost nový multidisciplinární komunitní tým s
parametry centra duševního zdraví – Komunitní tým Kladno. Tým pod vedením
Niké Christodulu vznikl jako společné pracoviště dvou neziskových organizací
– Fokusu Praha a spolku Baobab. Kromě terénních služeb pro oblast Kladenska poskytuje klientům také službu chráněného bydlení. Podrobnější informace
jsou k dispozici na webu Fokusu Praha v sekci Pomáháme.
EFEKTIVNĚJŠÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
Na jaře 2020 Fokus Praha ve spolupráci s neziskovými organizacemi Bona,
Baobab a Psychiatrickou nemocnicí Bohnice spustil centrální pořadník pro
chráněné bydlení. Díky němu je možné mnohem efektivněji vyřizovat jednotlivé žádosti zájemců a řešit jejich individuální potřeby. Centrální pořadník
umožňuje nejenom přehlednější evidenci našich stávajících i potenciálních
klientů, ale zároveň eliminuje situace, kdy se jeden klient přihlásil do programu chráněného bydlení u více organizací zároveň a musel tak absolvovat
vícero přijímacích pohovorů. Po spuštění centrálního pořadníku absolvuje
jen jeden pohovor. Celý proces přijímání žádostí se tedy zrychlil a zároveň
zpřehlednil. Zájemci mohou kontaktovat službu Chráněné bydlení Praha na
telefonním čísle 733 130 473 nebo elektronicky přes e-mail chranenebydlenipraha@gmail.com.
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Boříme mýty a předsudky
OSLAVY 30 LET KOMUNITNÍCH SLUŽEB
V roce 2020 si Česká republika připomněla 30 let od vzniku prvních komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví. Na jejich počátku stálo sdružení
Fokus, založené krátce po sametové revoluci, v únoru 1990, z iniciativy asi
desetičlenné neformální skupiny nadšenců a odborníků v čele s psychiatrem
Janem Pfeifferem. Nový přístup, který Fokus vytyčil a který následně rozvíjely
i další organizace, spočíval v přesvědčení, že lidi s duševním onemocněním
nemají být po vzoru předchozích totalitních praktik drženi v izolaci, ale mají
mít stejná lidská práva a svobody jako všichni ostatní a zároveň i možnost
se zotavovat ve svém přirozeném prostředí – komunitě. Postupně tak začaly
vznikat první sítě komunitní podpory jako protipól odosobněných psychiatrických léčeben a ústavů. Do této sítě v průběhu tří dekád přibývaly další
subjekty. V roce 2020 na celorepublikové úrovni působilo kolem čtyřiceti organizací, tedy v praxi téměř sto padesát zaregistrovaných služeb pro více než
dvanáct tisíc klientů. A i s nimi jsme mohli v roce 2020 společně oslavit dílo,
které sice nemá konečnou podobu, ale oproti roku 1990 se již mnohem více
podobá původním představám „otců zakladatelů“, inspirovaných reformami
ve vyspělém západním světě.
HAPPENINGY S MOTTEM ŠLAPE NÁM TO UŽ 30 LET
Pražský Fokus spolu s regionálními Fokusy a dalšími členy Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví společně oslavili třicetileté výročí své činnosti v rámci celorepublikového happeningu, který se navzdory
protipandemickým opatřením podařilo uspořádat po letních prázdninách,
kdy to vládní opatření na krátkou dobu ještě umožňovala. Hlavní akce proběhly v různých koutech republiky 14. září a jejich výčet je doposud k dispozici na speciálním „třicítkovém“ webu komunitne30let.cz.
Pražský happening jsme uspořádali na Střeleckém ostrově, kde jsme si kromě kulturního programu, povídání o duševním zdraví nebo vyhlášení ocenění
Psych‘o‘scar užili i projížďku na šlapadlech, přesně v duchu společného motta – Šlape nám to už 30 let.
„Hlavní smysl těchto akcí spočívá v interakci lidí, kteří se svým duševním
zdraví zažili nebo zažívají nějaká úskalí, a těmi, kteří takovou smůlu nemají
nebo zatím neměli. Jejich vzájemný dialog a sounáležitost jsou nesmírně důležité pro celou společnost. I proto jsme jako symbol otevřenosti, povědomí
a destigmatizace (odstraňování tabu) v oblasti duševního zdraví začali používat zelenou stuhu, kterou lidé uvidí i při podobných akcích v budoucnu,“ připomněl Jan Sobotka, výkonný ředitel Fokusu Praha a člen představenstva
Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.
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ODBORNÁ KONFERENCE K 30 LETŮM KOMUNITNÍCH SLUŽEB V PRAZE
V rámci oslav 30 let komunitních služeb jsme s podporou Magistrátu hlavního
města Prahy uspořádali v noblesních prostorách Staroměstské radnice velkou bilanční odbornou konferenci. Jejím cílem bylo zmapovat stávající stav
komunitních služeb v Praze a vytvořit základní rámec pro jejich budoucí vývoj
a zasíťování.
Společné setkání odborníků, lidí se zkušeností s duševním onemocněním
i návštěvníků z řad veřejnosti a médií sice proběhlo v rouškách a za přísných
hygienických opatření, nicméně ani tyto nepříjemnosti neodradily většinu návštěvníků, aby na naši největší akci loňského roku dorazili. Dopolední část
konference proběhla formou plenárních přednášek, odpolední část formou
paralelních workshopů, jejichž výstupy byly představeny během společného
závěru. Součástí programu konference, která se konala 15. září, tedy hned
den po happeningu, bylo i poděkování významným osobnostem a institucím,
které se zasloužily o rozvoj komunitních služeb. Konferenci svou účastí podpořila například Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky
a zdravotnictví.
TISKOVÁ KONFERENCE S ÚČASTÍ
PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA
V době konání odborné konference k výročí
30 let komunitních služeb v Praze proběhla
na Staroměstské radnici také tisková konference, které se zúčastnil i primátor hl. m.
Prahy Zdeněk Hřib. Během svého vystoupení mj. uvedl: „Duševní zdraví je dlouhodobě
marginalizováno, přitom má zásadní podíl na
našem celkovém zdraví. Ve městech s větším
počtem obyvatel existuje vysoká koncentrace
rizikových faktorů pro vznik duševních potíží,
od sociálních až po environmentální. Proto
chceme i ve spolupráci s neziskovým sektorem, který má v oblasti péče o duševní zdraví
dlouholeté know-how, zvyšovat zájem Pražanů o vlastní duševní zdraví a postupně zlepšovat síť dostupné a profesionální podpory.“
GRATULACE OD ZAHRANIČNÍCH EXPERTŮ
V souvislosti s výročím 30 let komunitních služeb v ČR jsme také obdrželi
řadu pozdravů a povzbudivých vzkazů od zahraničních kolegů, kteří se ve
svých zemích podíleli a podílí na vzniku a dalším rozvoji obdobného typu
služeb. Mezi gratulanty nechyběl například Mark Ragins, americký psychiatr, který od roku 1990 zaváděl model „zotavení – recovery“ do péče o duševní zdraví v MHE Village v Kalifornii, nebo Nigel Henderson, bývalý šéf
Mental Health Europe a dlouholetý ředitel skotské organizace Penumbra.
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Některé ze vzkazů jsme pouštěli během odborné konference k 30 letům
komunitních služeb v Praze. V kompletním znění jsou k dispozici na YouTube
kanálu Fokusu Praha.
SYMBOLIKA ZELENÉ STUHY
Oslavou 30 let komunitních služeb provázela
zelená stuha, která je mezinárodním symbolem pro povědomí o duševním zdraví. Kdo
přišel na náš happening nebo chtěl dát kdekoliv jinde veřejně najevo, že je téma duševního zdraví důležité a mělo by se o něm ve
společnosti mluvit, mohl si připnout zelenou
stuhu, kterou jsme na všech akcích rozdávali zdarma.
DESTIGMATIZAČNÍ KAMPAŇ SE ZELENOU
STUHOU
Symboliku zelené stuhy jsme využili i pro
destigmatizační kampaň proti předsudkům
vůči lidem s duševním onemocněním. Během medializace, která kvůli protipandemickým opatřením probíhala primárně na internetu, jsme ve zkratce představili nejčastější
nálepky, jež jsou lidem s duševním onemocněním přisuzovány. Ve vizuálu se proto pracovalo se skutečnými nálepkami umístěnými
na čela figurantů.
Materiál s podtitulem O duševním zdraví otevřeně a bez předsudků, který
jsme představili veřejnosti u příležitosti Světového dne duševního zdraví (10. říjen) a postupně jej zveřejňovali dle jednotlivých stigmat/nálepek,
shlédlo na sociálních sítích Facebook a Twitter téměř 6,5 tisíce uživatelů.
Jeho kompletní znění je k dispozici na webu Fokusu Praha ve formátu PDF.
TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Hlavní tradiční podzimní akcí konanou od 10. září do 10. října jsou Týdny
pro duševní zdraví. V roce 2020 však nebylo možné kvůli koronavirové
pandemii uskutečnit vše, co bylo původně v plánu. Kromě happeningu
a odborné konference v Praze k 30 letům komunitních služeb Fokus Praha participoval na několika akcích, jejichž kompletní přehled je k dispozici na webu tdz.cz.
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KACZER CUP 2020
Již podruhé Fokus Praha zaštítil Memoriál Jana
Kalouse KACZER CUP pořádaný agenturouYoumove, z.s. 5. září 2020 ve skateparku na pražské
Štvanici proběhla přehlídka odvážných sportovců, kteří poměřili své síly v tricích na in-line
bruslích a vzdali tak hold Janu Kalousovi s přezdívkou Kaczer. Jan Kalous si pod tíhou vážných
problémů s duševním zdravím vzal před dvěma
lety život. Myšlenka závodů je jasná – užít si
sport a být otevřený k tématu duševního zdraví!
Akci moderoval Jan Drobný, Fokus Praha představil jeho ředitel Petr Hudlička a celou akci přišel podpořit také pražský radní Vít Šimral.
PRŮVODCE ZVLÁDÁNÍM SLYŠENÍ HLASŮ
V říjnu 2020 jsme vydali český překlad publikace Paula Bakera Hlas zevnitř. Jedná
se o praktického průvodce zvládáním slyšení hlasů, který byl původně sepsán pro
stejnojmenné hnutí, které Paul Baker založil a zviditelnil po celém světě. Slyšení hlasů
je obvykle považováno za symptom duševní nemoci, o němž se nemluví, protože je
společensky stigmatizující. Publikace Hlas zevnitř přibližuje, jaké je to slyšet hlasy,
proč k tomu dochází a jak mohou lidé tuto zkušenost lépe zvládat. Po obsahové
stránce průvodce vychází z výzkumů a praxí, které probíhaly řadu let v Nizozemí
a Velké Británii a jež poprvé v historii zprostředkovávají skuteční experti – sami lidé
slyšící hlasy. Překlad publikace je doplněn o informace k hnutí Slyšení hlasů v České
republice, které sepsal Adi Hasanbašić, zakladatel svépomocné skupiny Hearing
Voices, psycholog a case manažer z Centra duševního zdraví pro Prahu 8.
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.
Dne 17. března 2020 vznikl zapsaný spolek Studio 27 – zaostřeno na duši, z. s.
V roce 2020 členové Studia 27 uspořádali a zaznamenali 5 besed, natočili
sestřihy ze 6 rozsáhlých akcí, dále 7 rozhovorů a 7 jich anglicky otitulkovali.
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Besedy:
	
Jindřich Jašík – Cesta ze schizofrenie
	Hostem besedy byl člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním,
který mluvil o své knize vycházející z životní etapy vyrovnávání se s diagnózou a odmítnutí výhledu na celoživotní užívání medikace. Svou cestu
popsal jako alternativní, protože si uvědomuje, že není pro každého.
Táňa Zabloudilová, Anežka, Adéla Paulík Lichková – Moje terapie
	Táňa Zabloudilová je autorkou pořadu Moje terapie na rádiu Wave. V pořadu se vždy schází klient a jeho terapeut a mluví o svých zkušenostech
s psychoterapií. Pozvání na naši besedu přijala též klientka Anežka a terapeutka Adéla Paulík Lichková.
Edna Nová – Ženy z Bohnic
	Edna Nová je pseudonym mladé ženy, která ve své knize Ženy z Bohnic popisuje velmi humorně i výstižně zkušenosti z hospitalizace v psychiatrické
nemocnici.
Veronika Kubrichtová a Pavel Rataj – Rodina a duševní zdraví
	Hosty besedy byly ředitelka organizace Úsměv mámy pomáhající ženám
po porodu s duševními problémy a psychoterapeut Pavel Rataj, jehož doménou je rodinná terapie.
30 let komunitních služeb
Beseda s Janem Sobotkou a Břetislavem Košťálem
	Předseda spolku Studio 27 Břetislav Košťál a Jan Sobotka, výkonný ředitel
Fokusu Praha, organizace pro pomoc lidem s duševním onemocněním, se
sešli při příležitosti veřejné osvětové akce 30 let komunitních služeb v Praze.
Sestřihy z:
návštěvy ředitele WHO Jana Berndsena;
vernisáže výstavy Off the road lidí s duševním onemocněním;
otevírání Centra duševního zdraví Podskalí;
večera na téma Výživa a duševní onemocnění;
akce 30 let komunitních služeb;
	
dvoudenního on-line workshopu České společnosti pro duševní zdraví
Svépomoc a peerství.
Rozhovory s významnými osobnostmi v oblasti duševního zdraví, jako jsou
například ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý, francouzský
peer konzultant Philippe Maugiron, propagátor metody Otevřeného dialogu
Mark Hopfenbeck, jeden ze zakladatelů komunitních služeb u nás Jan Pfeiffer
a osobnost hnutí Slyšení hlasů Paul Baker.
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ČESKÉ GALERIE
ceskegalerie.cz
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.
V roce 2020 Redakce Českých galerií napsala 45 článků a recenzí o výtvarném umění, vydala 4 tištěné přehledy uměleckých výstav v České republice
v české a anglické verzi.
Výčet výstav v roce 2020:
Praha 1
3/1–5/2: Libuše Voldánová: Moře – má láska – výstava členky Skupiny F;
	6/2–8/3: Praga Mater Urbium – výstava textilních obrazů Výstava Skupiny F
v rámci festivalu Na hlavu v Městské knihovně na Mariánském náměstí;
	10/3–5/4: Prolomit stigma – výstava skupiny F – ve spolupráci s neziskovou
organizací GreenDoors a jejich kampaní Prolomit stigma a obrazy tvůrců
Skupiny F;
	2/6–2/7: Myšlenky tělem - společná výstava tvůrců Skupiny F s Vladimírem
Kiseljovem;
	3–31/7: Nové obrazy – samostatná výstava nových prací členů Skupiny F;
	1/8–29/8: Markéta Evjáková – Barevné hrátky – výstava slabozraké výtvarnice, ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých;
	1/9–30/9.: Aleš Duša – Tvář obrazárna emocí – fotografická výstava uměleckých portrétů lidí bez domova;
	1/10–12/12: Lukáš Fibrich – Kreslím rád a je to na mně doufám znát;
	Jednodenní výstava na Střeleckém ostrově v rámci oslav 30 let komunitních služeb.
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Praha 7
	On-line výstava Skupiny F;
Praha 8
	12/6–3/9 2020: rozsáhlá výstava velkoformátových děl Skupiny F v prostorách „Bílého domu“; na vernisáži zahrálo hudební duo Hruška za tolar;
	Další již plánovanou výstavou byla ta v areálu Psychiatrické nemocnice v kavárně V. kolona v období 8–30/9 2020. V době probíhající výstavy však nemohla veřejnost do areálu vstoupit a tak jsme výstavu uspořádali pro zaměstnance
a uživatele služeb. Pro veřejnost jsme z těchto výstavních prostor natočili video, které jsme umístili na YouTube a propagovali na sociálních sítích;
	V září jsme v areálu Fokusu Praha na Praze 8 uspořádali výstavu výšivek
a mandal Zuzany Šenkýřové, členky Skupiny F;
	K některým výtvarným dílům s atypickými rozměry jsme pořizovali rámy
a využívali služby rámování. Nakoupili jsme také výměnné rámy.
On-line besedy:
Veronika Kubrichtová a Pavel Rataj – Rodina a duševní zdraví
	Účinkujícími on-line besedy byli Veronika Kubrichtová (ředitelka a zakladatelka organizace „Úsměv mámy“, která pomáhá maminkám, u kterých
propuklo duševní onemocnění nebo krize během těhotenství a po porodu)
a Pavel Rataj (psycholog, párový terapeut a vztahový vizionář). Beseda proběhla ve spolupráci se spolkem Studio 27.
	
Michael Rittstein – Malba jako terapie
	Beseda s Michaelem Rittsteinem – Malba jako terapie se uskutečnila dne
8/12 a přihlášeno byla 100 účastníků a v záznamu ji zhlédlo dalších 400 lidí.
Známý a uznávaný umělec seznamuje posluchače se svým přístupem ke
tvorbě a k výběru témat. Také se vyznává z toho, co tvorba pro něj znamená. Besedou provázeli moderátoři Martina Faltýnová a Michal Kašpar ze
Studia 27.
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Fokus v době koronavirové
SOLIDÁRNÍ ŠITÍ ROUŠEK
V průběhu jara 2020 se Česko proměnilo v celonárodní výrobnu ochranných pomůcek. K tomuto protipandemickému „hackathonu“ se na
nejrůznějších úrovních připojil i Fokus Praha.
Již v půlce března Dílna u Krejčíků, jedna z našich sociálních firem, omezila vzhledem k naprostému nedostatku ochranných pomůcek na
Mělníku svůj komerční provoz a začala šít látkové roušky. Dílna je pak zdarma dodávala jak
sociálním pracovníkům a klientům Fokusu, tak
i městu Mělník a jeho sociálním službám, domovu seniorů, malým podnikatelům, obchodu
Kaufland, městské policii, GIBS či lidem z Mělníka a okolních obcí, kteří si přišli pro roušku
osobně do dílny. Od poloviny března do konce dubna jich firma ušila téměř 16 tisíc, ačkoliv
sama bojovala o ekonomické přežití. Tento solidární počin zaujal i zpravodajský server denik.
cz, který k tomu vydal článek s titulkem – Pomáhají, jak mohou, šijí roušky. Snad to finančně
utáhneme, říká sociální firma.
Na šicí dílny se načas proměnila i naše centra
Nábřeží a Podskalí. Také zde se šily roušky pro
potřeby pracovníků, klientů i kolegů z nemocnic.
Po celou dobu karantény jsme také ocenili materiální pomoc ze strany externích subjektů. Ti
našim sociálním pracovníkům a klientům dodávali ochranné a dezinfekční prostředky (roušky,
respirátory, mýdla, dezinfekce) nebo nám pomohli s logistikou (zapůjčení auta).
S KLIENTY ON-LINE
Všechny týmy Fokusu Praha se v době karantény rychle přizpůsobily nastalé
situaci, kdy nebylo možné být klientům nablízku fyzicky, a začaly využívat moderní komunikační technologie pro běžné konzultace i případnou krizovou intervenci. Nejčastějším komunikační platformou se stala aplikace Skype. Hodně
záležitostí se také vyřizovalo telefonicky nebo e-mailem. Do on-line prostředí
se rovněž přesunuly manažerské porady vedení Fokusu Praha, probíhající formou videokonference.
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LIBUŠÁCI NA VÝLETĚ V JIZERKÁCH
I na Dům u Libuše, který je centrem denních aktivit s volnočasovými a nácvikovými programy pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním, bohužel dopadly protiepidemická opatření a jeho provoz musel být od jara 2020 výrazně
omezen. V říjnu, během dočasného rozvolnění, se nicméně podařilo navzdory
covidu i deštivému počasí vyjet do Jizerských hor. Zázemí dvěma desítkám
výletníků poskytl penzion U Hlavičků v Janově nad Nisou. Společným vrcholem
se stal výšlap k rozhledně Královka.
FOKUSÁCKÝ TÝDEN NA ČT
V týdnu od 16. března, tedy v době vyhlášení
nouzového stavu a zavedení povinného nošení
roušek, se na obrazovku České televize dostala
témata spojená s duševním zdravím, reformou
psychiatrické péče nebo komunitních služeb
pro lidi s duševním onemocněním. Konkrétně
v pořadu Sama doma, kde postupně vystoupili Pavel Novák, Jan Drobný, Jan Pfeiffer a Jan
Sobotka.
HOVORY S
Výkonný ředitel Fokusu Praha Jan Sobotka
zaznamenal v roce 2020 několik mediálních
výstupů. Kromě rozhovoru na ČT byl hostem
např. Radia Wave Českého rozhlasu, kde podpořil komunitní služby v oblasti péče o duševní
zdraví (rozhovor si můžete pustit zde: https://
wave.rozhlas.cz/aby-mohli-lide-s-dusevni-nemoci-fungovat-nemohou-travit-dlouha-leta-na-8268618), nebo odpovídal na otázky časopisu Sociální práce, jak zaměstnanci Fokusu
Praha zvládli poskytovat podporu svým klientům během koronavirové krize.
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Další události a projekty
NÁKUP DOMU VE VYSOČANECH  
Fokus Praha se stal v květnu 2020 vlastníkem
nemovitosti v ulici Na Krocínce 237/30 ve Vysočanech. Jedná se o budovu, která je těsně
po rekonstrukci, se zahradou a krásným výhledem na Prahu. Do nákupu tohoto objektu
jsme investovali část peněz, které jsme získali
prodejem Jůnova statku. Bytový dům Na Krocínce má tři jednotky a Fokus Praha je bude
dlouhodobě pronajímat na běžném realitním
trhu. Těšíme se, že výtěžek z pronájmu vylepší
v příštích letech náš rozpočet.
ZAPOJENÍ DO INICIATIVY PRAHA DUŠEVNÍ  
Fokus Praha byl v roce 2020 u zrodu Prahy duševní – nové iniciativy a neformálního uskupení
jednotlivců a organizací z Prahy, které spojily
dohromady společné cíle v oblasti duševního
zdraví. Prostřednictvím veřejných akcií, happeningů a událostí chce iniciativa upozorňovat na
fakt, že duševní zdraví není tabu, a je potřeba
o něm veřejně mluvit. Zároveň má společná
platforma zabránit postupnému drolení dílčích
snah jednotlivých organizací a projektů a naopak tyto snahy integrovat. Jejich dlouhodobým cílem mj. bude prosazování strukturálních
změn, které mohou pomoci lidem s duševním
onemocněním v oblasti prevence i celkovém
procesu zotavení. Zakládající členové iniciativy svůj záměr představili radní hlavního města
Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Mileně Johnové.
Iniciativu Praha duševní, k níž se může připojit každý, kdo se o danou problematiku zajímá, lze sledovat na Facebooku, Twitteru, Instagramu nebo na webu
https://www.prahadusevni.cz.
APEL NA PREMIÉRA A VLÁDU OHLEDNĚ VYUŽITÍ FINANCÍ Z ESF+
Na sklonku roku 2020 jsme se připojili k výzvě dalších více než třiceti českých
neziskových organizací, které se snažily přesvědčit Vládu ČR, aby v programovém období 2021–2027 neignorovala doporučení Evropské komise a nesnižovala podíl financí čerpaných v rámci Evropského sociálního fondu (ESF+)
ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti (podrobněji viz web Fokusu
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Praha v sekci Aktuality). Prostředky ESF+ slouží především k podpoře fungování sociálních služeb, programů na zajištění dostupného bydlení či programů
na podporu zaměstnanosti – tedy řešení problémů, jejichž závažnost se následkem epidemie COVID-19 a následné socioekonomické krize ještě prohloubí. Naproti tomu Fond soudržnosti je využíván primárně pro projekty spojené
s dopravní infrastrukturou či energetikou.

Podporujeme aktivity lidí se zkušeností
s duševním onemocněním
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 době
protipandemických opatření byl provoz klubu výrazně omezen,
nicméně jeho členové se popasovali se situací se ctí a přišli s jinými možnostmi, jak se svým návštěvníkům přiblížit. Kontaktovali se prostřednictvím telefonu, streamovali besedy se zajímavými lidmi, a dokud to šlo, setkávali se venku.
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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SLYŠENÍ HLASŮ
Pražská skupina Slyšení hlasů vznikla společným úsilím pracovníků Mostů, Fokusu Praha a GreenDoors v roce 2018. Podrobné
info na www.slysenihlasu.cz.

Fundraisingové akce
SBÍRKA POTRAVIN 2020
Kvůli protiepidemickým opatřením proběhlo
v roce 2020 pouze podzimní kolo Sbírky potravin, kterou celorepublikově organizuje Česká federace potravinových bank ve spolupráci
se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR
a klíčovými obchodními řetězci působícími na
českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru. Sbírka
potravin proběhla v sobotu 21. listopadu a pro
klienty Fokusu Praha se vybralo celkem 2 094
kg potravin – 1 307 kg z Tesco Hypermarket
Praha Národní a 787 kg z Billa Praha – Dolní Chabry. Na sbírce se organizačně podíleli
kolegyně a kolegové z Domu u Libuše, týmu
Chráněného bydlení Praha a Centra duševního zdraví pro Prahu 8.
PODPORA PSYCHOTERAPIE ON-LINE
Během pandemie jsme naším klientům poskytovali psychoterapeutickou podporu také v on-line formě. Byli jsme ale limitováni technickým vybavením. Proto
jsme velmi uvítali pomoc Nadace ČEZ, která nám v rámci programu Krizová
pomoc přispěla 50 000 Kč na 5 notebooků s příslušenstvím pro poskytování
on-line psychoterapie.
S tímto vybavením a s čerstvě nabytými zkušenostmi jsme využili mimořádného grantu Nadace KB Jistota zaměřeného na rozvoj distanční pomoci. Během
12 měsíců – od července 2020 do června 2021 realizujeme projekt, který má za
cíl vytvořit, v praxi ověřit a zhodnotit metodiku distanční on-line psychoterapie.
Na tento projekt jsme od Nadace KB Jistota získali příspěvek 147 644 Kč.
ROUŠKY, RESPIRÁTORY, DEZINFEKCE
Období pandemie COVID 19 bylo především v jejím počátku na jaře v roce
2020 obdobím, kdy byl velký nedostatek ochranných pomůcek a dezinfekčních
prostředků. Proto jsme byli velmi vděčni za rychlou a vstřícnou pomoc dárců,
kteří nám pomohli. Za všechny zmíníme VŠCHT – Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, která nám velmi brzy poskytla dezinfekce zdarma.
Firma Ateli nám velmi pružně věnovala 150 ks respirátorů a firma FBF care dar
500 ks roušek v době, kdy tyto ochranné pomůcky byly nedostatkové a ještě
nebylo k dispozici očkování. Mohli jsme tak rychle vybavit především naše sociální a zdravotní pracovníky.
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CHARITATIVNÍ SBÍRKA PŘES DONIO
V květnu 2020 jsme přes dárcovskou platformu
Donio realizovali sbírku pro jednoho z našich klientů. Honza toužil po novém jízdním kole, ale ze
svého invalidního důchodu neměl šanci si na něj
našetřit. „Posledních 10 let jsem na tom byl špatně, teď se snažím postavit se zas na vlastní nohy.
Získal jsem nájemní byt, po zaplacení nájmu mi
ale zbyde jen na jídlo. K invalidnímu důchodu se
snažím sehnat brigádu, ale moc to nejde. Nacházím se v situaci, kdy pro mě nové kolo není
možné na vlastní náklady pořídit. Sport a jízda
na kole je můj životní styl, zábava ale i dopravní prostředek. Nedělá mi dobře, když je kolem
mě hodně lidí, proto se třeba vyhýbám MHD,”
psal před začátkem sbírky Honza. Díky přispění
téměř 30 dárců se podařilo vybrat přes 10 tisíc
korun a Honza si splnil svůj sen.
JEŽÍŠEK Z PRAHY 8 A NADACE KOOPERATIVY
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 a klub Mosty se v prosinci 2020 zapojily
do vánoční akce Srdce osmičky 2020 pořádané Prahou 8. Klienti obou služeb
posílali svá vánoční přání, jež byla posléze vystavena na webu www.srdceosmicky.cz, kde se k nim veřejnost postupně hlásila a plnila je. K radosti nás
všech se podařilo splnit úplně všechna přání od vánoční kolekce, kosmetiky,
teflonové pánve a hrnce až po počítač, mobilní telefon nebo lednici a televizi.
Finančně náročnější dary zakoupila Nadace Kooperativy.
JEŽÍŠEK NA BŘEVNOVĚ
Ježíšek v podobě bubeníka jménem Tokhi (viz tokhi.cz) zavítal do Psychoterapie Fokus Praha a 3.
prosince tam přinesl moc pěkný dárek – hand pan
od Seed handpan. Nejde ovšem o žádnou pánev
na vaření nebo něco podobného, ale o kovový bicí
nástroj, na který se hraje přímo rukama a klienti si
jej mohou vyzkoušet třeba v rámci muzikoterapeutických workshopů. Dárek přebírala Anna Horká,
muzikoterapeutka Psychoterapie Fokus Praha,
a Hedvika Hrychová, v roli PR ambasadora.
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DAR OD FIRMY AYMING
Náročný rok s mnoha omezeními souvisejícími s pandemií jsme měli možnost
zpříjemnit našim klientům díky daru od firmy Ayming Česká republika, s.r.o.,
která věnovala 10 000 Kč na vánoční balíčky pro klienty Fokusu Praha. Tento
dar ještě zdvojnásobili zaměstnanci této firmy, kteří před vánocemi zaslali dary
na veřejnou sbírku Fokusu Praha.
DARY NEJEN FINANČNÍ
A NEJEN DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V roce 2020 jsme obdrželi kromě finančních
darů také dary věcné, velmi krásné. Pan Pavel Janouškovec z Young Galery podpořil
naši redakci České galerie a věnoval do portfolia obrazů a děl Skupiny F vlastní grafické
dílo. Své výtvarné dílo věnovala redakci České
galerie také Taťána Havlíčková. Skupina F je
volné uskupení tvůrců se zkušeností s duševním onemocněním a dalších osobností s tímto
tématem se zkušeností s duševním onemocněním a těch, kteří s tímto tématem sympatizují.
Za zprostředkování daru děkujeme paní Ivaně
Beranové.
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Děkujeme
Děkujeme všem institucím, nadacím, firemním a individuálním dárcům, partnerům a podporovatelům za finanční, hmotnou i morální podporu!
DONÁTOŘI (DOTACE NAD 5 000 KČ)

ČERPÁNO V ROCE 2020

Hlavní město Praha.............................................................. 60 845 983 Kč
Středočeský kraj (vč. OPZ a investic)................................... 22 089 980 Kč
Úřad práce ČR..................................................................... 10 970 092 Kč
Ministerstvo zdravotnictví ČR............................................... 10 914 001 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (vč. OPZ)................ 6 840 955 Kč
MČ Praha 10..............................................................................400 000 Kč
MČ Praha 1 .............................................................................. 120 000 Kč
MČ Praha 8................................................................................111 750 Kč
Ministerstvo kultury ČR............................................................. 108 872 Kč
MČ Praha - Trója........................................................................100 000 Kč
MČ Praha 4.................................................................................60 000 Kč
MČ Praha 7.................................................................................55 800 Kč
Město Čelákovice........................................................................50 000 Kč
Město Neratovice........................................................................45 000 Kč
MČ Praha 12................................................................................40 000 Kč
MČ Praha 9.................................................................................40 000 Kč
MČ Praha 2.................................................................................35 000 Kč
MČ Praha 6................................................................................. 33 247 Kč
MČ Praha 11................................................................................25 000 Kč
Město Mělník...............................................................................25 000 Kč
MČ Praha 15................................................................................ 15 000 Kč

DÁRCI (DARY NAD 5 000 KČ)
Accenture
EAST PORT Praha, s.r.o.
Jindra Dohnalová
Nadace ČEZ
Nadace pojišťovny Kooperativa
Richard Mlýnek
Tomáš a Helena Svátkovi
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Ayming ČR, s.r.o.
Jan Kubant
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
Nadační fond Avast
Subterra a.s.
Zaměstnanci Ayming ČR, s.r.o.
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PARTNERSKÉ ORGANIZACE
Artmovement
Armáda spásy
Asociace denních stacionářů
a krizových center (ADSKC)
Asociace komunitních služeb
Azylový dům K srdci klíč
Azylový dům Mělník
Baobab
Bílý kruh bezpečí
Bona
Centrum podpory transformace
Centrum pro rozvoj péče
o duševní zdraví
Centrum sociálních služeb Praha
Červený kříž
Člověk v tísni
Denní psychoterapeutické
sanatorium Ondřejov
Diakonie Dubá
Dobroduš
Domov Seniorů SenLife
ENALMH
ESET-HELP
Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady
Fokus ČR
Fond dalšího vzdělávání
Green Doors
Charita ČR
Irrsinning Menschlich
Jednota pro deinstitucionalizaci
Kaleidoskop
Liga lidských práv
Maltézská pomoc
Magdalena
Mental Health Europe
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Místní místním
Modré dveře
MAS Nad Prahou
MAS Vyhlídky
MAS Střední Polabí
Naděje
Pedagogicko-psychologická
poradna Středočeského kraje
Potravinové banky
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií
Pedagogicko-psychologická
poradna Praha 6
Platforma pro sociální bydlení
P3 – People, Planet, Profit
Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Psychiatrická nemocnice
Horní Beřkovice
Respondeo
Rubikon Centrum
Social Firms Europe CEFEC
Quip
Sananim
SAS Neratovice
Technické služby Mělník
Terénní pečovatelská služba Mělník
Tessea
Úřady práce, Mělník, Kralupy,
Neratovice
Ústřední vojenská nemocnice
Všeobecná fakultní nemocnice –
psychiatrická klinika Ke Karlovu
Veřejní opatrovníci
Vizdom
Židovská obec

PODPOROVATELÉ
Auto*mat
AT ambulance Mělník
Česká Federace Potravinových Bank
Divadlo Kámen
Dům zahraniční spolupráce
Dvojka srdcem
Fit2B posilovna
GIVT.cz
Hasičský záchranný sbor Mělník
Hasičský záchranný sbor Neratovice
Holíková Zuzana
Hřib Zdeněk
Johnová Milena
Kavárna Liberál
Krajský úřad STČ kraje
LOVI
Malostranská beseda
MČ Praha 8
Město Brandýs nad Labem
Město Čelákovice
Město Mělník
Městská policie Mělník
Městská knihovna v Praze
MultiSport
MÚ Odolena Voda
Nadace Via – darujme.cz

Obec Lhotka – Komunitní centrum
OÚ Lázně Toušeň
OSVZ Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav
PF UK – program Streetlaw
Regionální muzeum Mělník
Sbor dobrovolných hasičů Lhotka
Seed handpan
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
Technopark Kralupy Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze
Tokhi
Toulcův dvůr
Tudytam
Týnská literární kavárna
Ukliďme Česko
Vojtěch Adam
Youmove
V. kolona

DOBROVOLNÍCI
Karolína Langšádlová
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Finanční zpráva za rok 2020
ROZVAHA (BILANCE) KE DNI 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
AKTIVA
		

Stav k prvnímu
Stav k posled.
dni účetního období dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem ......................2 777........................19 815
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem .............0.................................0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem...........6 210........................24 204
Dlouhodobý finanční majetek celkem.................0.................................0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem.. -3 433........................ -4 389
Krátkodobý majetek celkem.....................55 939........................57 270
Zásoby celkem..................................................48...............................44
Pohledávky celkem....................................20 159........................30 077
Krátkodobý finanční majetek celkem ........35 590........................26 997
Jiná aktiva celkem ..........................................142.............................152
AKTIVA CELKEM........................................58 716........................77 085

PASIVA
		

Stav k prvnímu
Stav k posled.
dni účetního období dni účetního období

Vlastní zdroje celkem ................................29 893........................30 448
Jmění celkem ............................................16 686........................ 17 316
Výsledek hospodaření celkem...................13 207........................ 13 132
Cizí zdroje celkem......................................28 823........................46 637
Rezervy celkem ..................................................0.................................0
Dlouhodobé závazky celkem..............................0.................................0
Krátkodobé závazky celkem .....................27 495........................45 048
Jiná pasiva celkem ......................................1 328..........................1 589
PASIVA CELKEM.........................................58 716........................77 085
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
NÁKLADY............................................................................................ Kč
Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem.....................27 003
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace celkem...........................0
Osobní náklady celkem................................................................ 103 624
Daně a poplatky celkem...................................................................... 107
Ostatní náklady celkem....................................................................... 319
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a OP celkem.............................955
Poskytnuté příspěvky celkem................................................................80
Daň z příjmů celkem............................................................................ 110
NÁKLADY CELKEM.................................................................... 132 198

1
2
3
4
5
6
7
8

VÝNOSY............................................................................................... Kč
1. Provozní dotace celkem.......................................................... 112 351
2. Přijaté příspěvky a dary celkem.....................................................428
3. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem................................ 18 941
4. Ostatní výnosy celkem...................................................................403
5. Tržby z prodeje majetku celkem.........................................................0
VÝNOSY CELKEM...................................................................... 132 123

9
10
11
12
13

Výsledek hospodaření před zdaněním..................................................35
Daň z příjmů........................................................................................ 110
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ......................................... -75

STRUKTURA NÁKLADŮ (v tis. Kč)

STRUKTURA VÝNOSŮ (v tis. Kč)

45678
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