Výroční zpráva
2013

Úvodní slovo
Milí členové Spolku!
(skoro by se chtělo říct, milí Společníci a leckdo by tak mohl nabýt
dojmu, že se jedná o zahajovací větu předsedy představenstva
jakéhosi soukromého podnikatelského subjektu)
Moje poslední Úvodní slovo si zdánlivě, na první pohled, tak trochu
pohrávalo s myšlenkou, zda se opravdu chceme stát v rámci transformace Ústavem, přinejmenším zapsaným. Myslím, že jsme si vcelku
zevrubně vysvětlili, že by se jednalo o zcela zbytečně malovaného
čerta na zeď a že obsah a forma nemusí být vždy zcela totožné
a záleží jenom na nás, čím tu formu vyplníme. Já sám otázku názvu
té formy v souvislosti s cílem našeho počínání považuji za nedůležitou
a spíše úsměvnou, o to víc mě však překvapilo, že někdo, něco, nebo
nějaká vyšší moc usoudila, že mi na tom naopak hodně záleží a je
tedy třeba vyslyšet mé prosby „nechci do ústavu…“ Výsledkem je, že
přechod na novou právní formu se zatím z nějakých, asi i určitých
procesních důvodů tak trochu oddaluje, i když víme, že k němu dojít
musí a tedy dojde. Berme věci pozitivně, aspoň máme mnohem více
času na to zamyslet se, kudy a kam budeme v tom novém kabátě
kráčet.
Řadu nápadů nám určitě vnukne i tato Výroční zpráva. Ta se zmiňuje
třeba i o tom, že v uplynulém období muselo dojít ke zrušení několika
chráněných dílen – našich vlajkových lodí. Zároveň se ale zmiňuje
i o tom, že se naopak začíná přeci jenom o něco lépe dařit některým
našim sociálním firmám. Mám rád více či méně nadnesené paralely
a jedna se mi doslova nabízí v souvislosti s dnešní úvodní větou.
Nápověda - (s tou v závorce). Neberte jí doslovně, vlajková loď by se
neměla za žádných okolností potopit, cizím ani vlastním přičiněním.
Uvažujme ale o tom, čím tu zmiňovanou formu naplníme a co uvidíme, když sundáme kabát a podíváme se do zrcadla. Nebojte, důrazně
upozorňuji, že kabát není jediným kusem oděvu, který na sobě máme.
Tak vzhůru na palubu!

Váš předseda

Patrik Novák
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POSLÁNÍ
Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností
s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat
možnosti osobní realizace ve společnosti.

Cílem námi poskytovaných služeb je podpořit lidi se zkušeností s duševní
nemocí ve schopnosti:

•
•
•
•
•
•
•

žít ve společnosti, tzn. mít sociální vztahy, rodinu, bydlení a práci
určovat si svůj životní směr, uplatnit svůj talent, přednosti a silné
stránky
mít životní perspektivu a existenční jistoty
mít uspokojené základní materiální potřeby
starat se o své zdraví a léčit se
využívat kulturních a volnočasových institucí, vzdělávat se

Jsme nestátní nezisková organizace sdružující sociální pracovníky, psychiatry, psychology, psychoterapeuty, socioterapeuty, pracovní terapeuty a další
pracovníky včetně dobrovolníků.
Nabízíme komunitní služby pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním.
Hájíme práva a zájmy lidí s duševní nemocí.
Snažíme se prosazovat legislativní a jiné změny v oblasti psychiatrie
a sociálních služeb v České republice.
Prosazujeme nové moderní trendy psychiatrické a sociální péče.
Aktivně se podílíme na tvorbě regionálního systému péče o lidi s duševní
nemocí.
Pro laickou a odbornou veřejnost pořádáme řadu vzdělávacích kurzů
a seminářů.
Informujeme o problematice duševního zdraví a duševní nemoci a propagujeme otevřený přístup a toleranci k lidem s duševní nemocí.
Aktivně podporujeme sociální podnikání a podílíme se na jeho rozvoji.
Svoji práci děláme profesionálně, s úctou a respektem ke každému.
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Klienti Fokusu Praha
Klienti služeb Fokusu Praha jsou dospělí lidé s dlouhodobými psychickými
problémy. Často přicházejí po několikáté hospitalizaci v psychiatrické léčebně
a v důsledku psychického onemocnění mají přiznaný invalidní důchod.
Mohou to být však také lidé, kteří se nečekaně dostali do krizové situace nebo
prožili traumatický zážitek. Lidé s duševními problémy mají tendenci stahovat
se do svého vnitřního světa, hlouběji se do něj propadat, a tím hůře komunikovat s okolím. Taková situace přináší vyšší zátěž pro rodinu a přátele.
Zaměstnanci Fokusu Praha proto spolupracují s rodinnými příslušníky
a nejbližším okolím klienta.
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Služby
Fokusu Praha

Terénní sociální služby
Posláním služby je pomoci lidem s dlouhodobým duševním onemocněním
naplnit jejich potřeby, zprostředkovat odborné i veřejné služby „na míru“
a tyto služby koordinovat ve prospěch klienta a s ohledem na jeho měnící se
životní situaci.
Hlavním cílem služby je udržet a zvýšit kvalitu života klienta, tedy zajistit stav,
kdy klient má důstojné podmínky pro život a čerpá všechny služby, které
potřebuje pro svůj spokojený život v přirozeném prostředí. Toto se odehrává
prostřednictvím komunitních týmů.

Komunitní tým
Komunitní týmy jsou vstupním kontaktním místem do služeb sociální
a pracovní rehabilitace. V systému služeb přebírají funkci vedení případu
klienta. Provázejí ho systémem služeb a jsou odpovědné za proces rehabilitace a jeho plánování a naplňování. Spolupracují s klientem zejména v oblasti
poradenství, pracovního uplatnění, volného času, sociálních vztahů, v obtížných životních situacích a posilují podpůrnou síť kolem klienta, kterou tvoří
rodina a další odborné služby. Pomáhají klientům zabezpečit důstojné životní
podmínky a prosazovat jejich práva a zájmy s důrazem na posilování jejich
vlastní odpovědnosti. S klienty pracují intenzivně a dlouhodobě. Klientům
nabízejí a pružně zprostředkovávají služby „na míru“ na základě individuálního mapování jejich potřeb, ať jsou to další služby Fokusu Praha nebo jiné
odborné či běžné služby v komunitě.
Součástí služeb, se kterými komunitní týmy úzce spolupracují, jsou služby
v oblasti chráněného a samostatného bydlení, podpory zaměstnávání,
pracovní rehabilitace, aktivně tráveného volného času dále krátkodobé
poradenství a nízkoprahové programy.
Komunitní tým nabízí spolupráci s klienty, kteří potřebují dlouhodobou pomoc
nebo podporu při udržení nebo zlepšení svého současného života, při osamostatňování od rodiny, při přechodu z léčebných/pobytových zařízení do běžného života, při prosazování jejich práv a oprávněných zájmů. Služba je také
určena pro klienty, kteří potřebují radu, nácvik nebo dočasnou praktickou
pomoc při vedení domácnosti a při sebeobsluze. Nejčastěji nabízí pomoc
a orientaci v osobní životní situaci a v jejím řešení, pomáhá klientům při orientaci v sociálních službách a nabízí jejich zprostředkování, podporuje klienty
při hospodaření s penězi, při vyřizování sociálních dávek, pomáhá klientům
při předcházení krizovým situacím a zhoršení nemoci a podporuje je v samostatnosti.
Podporu zajišťuje krátkodobě i dlouhodobě a staví na dobrém vztahu s klien-

tem.
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Služba nabízí dva typy podpory:
1. program Základní podpora – určený pro klienty, kteří nepotřebují tak intenzivní podporu jako v programu případového vedení. Klienti vstupují do programu s tím, že chtějí krátkodobě vyřešit svojí situaci, příp. potřebují dlouhodobou podporu v jedné životní oblasti (např. pravidelná podpora při vyřizování
dávek atp.). Pracovník je s klientem v kontaktu podle aktuální potřeby klienta,
obvykle 1x měsíčně, v době krize i častěji. Zároveň je program místem, kam
se klient může kdykoliv obrátit v případě, že návazná služba nemůže saturovat jeho potřeby.
2. program Případové vedení - určený pro klienty, u kterých je jejich situace
buď velmi nepřehledná, nebo je její řešení dlouhodobé a náročné, vyžadující
propojení několika různých služeb, event. zapojení širšího okolí. Pracovník
zde plní hned několik rolí - koordinátor péče, poskytovatel podpory a péče,
vyjednavač, atd. Pracovník je s klientem v intenzivním kontaktu podle aktuální
potřeby klienta obvykle 4x měsíčně, v době krize i častěji.

Terénní sociální služby - 2013
Komunitní týmy se intenzivně zapojily do procesu přípravy na reformu
psychiatrické péče v ČR. Zvláště je třeba ocenit roli MUDr. Jana Pfeiffera,
který celý proces přípravy připomínkoval z pohledu experta se zkušenostmi
z poskytování komunitní péče v EU a poskytl řadu velmi zajímavých podnětů,
které byly zohledněny v plánu rozvoje péče Praze i v regionu Střední Čechy.
Byla navázána účinná spolupráce s PL Horní Beřkovice, kam během roku
začali naši pracovníci dojíždět, vyhledávat klienty a nabízet služby. V Praze
se podařilo rozvíjet spolupráci s PN Bohnice (KTC) a PK Ke Karlovu a Krizovým oddělením DS Ondřejov.
V Mělníku se nám koncem roku naskytla příležitost sestěhování služeb do
nových prostor v Kamenické ulici, kde bude možné vytvořit centrum sociálních
služeb, rozšířit nabídku služeb a navýšit kapacitu poskytovaných služeb. Celý
proces byl nastartován koncem roku tak, abychom od ledna 2014 mohli působit v novém.
Komunitní tým Sever - Západ zajistil v roce 2013 pro Fokus Praha zdarma
přednášku studentů Právnické fakulty UK k novému občanskému zákoníku.
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V souvislosti s přípravou na Reformu psychiatrické péče a plánovaným
zřizováním Center duševního zdraví a redukcí psychiatrických lůžek v
ČR Fokus Praha připravil v roce 2013 koncepci vzniku tzv. Jádrových týmů,
což jsou multidisciplinární, mobilní týmy zajišťující ucelené služby v rozsahu
24 hodin 7 dnů v týdnu s plnou odpovědností za cílovou skupinu ve spádové
oblasti. Cílová skupina jsou klienti, kteří jsou v současnosti opakovaně a
dlouhodobě hospitalizováni, mají více potřeb v mnoha oblastech, často s
permanentními psychotickými příznaky a postižením kognitivně behaviorálních funkcí, vyžadují intenzivní podporu, často mimo běžnou pracovní dobu
většiny zdravotnických zařízení a sociálních služeb. V opačném případě končí
na ulici nebo v rezidenčním zařízení. Nezbytná je úzká spolupráce s dalšími
službami a institucemi v daném regionu. Klíčová je spolupráce s psychiatrickou nemocnicí. Činnost Jádrových týmů bude více zaměřena na zúžený
region a intenzívnější podporu náročnější cílové skupiny, zároveň však musí
zajistit pokračující potřebnou podporu pro stávající klienty. V této souvislosti
začala úzká spolupráce s Komunitním terénním centrem Psychiatrické
nemocnice Bohnice vzájemnými stážemi. A v neposlední řadě probíhalo
také rozvíjení spolupráce s psychiatrickým terénním týmem z ÚVN.

Přehled služeb
Komunitní tým Sever - Západ
Pro obyvatele Prahy 5, 6, 13, 16, 17
kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Hronová
Můžete nás kontaktovat telefonicky úterý až pátek 9:00-16:00h
Tel.: 233 354 547, 773 073 935
E-mail: kt.zapad@fokus-praha.cz
Adresa: Meziškolská 2, 169 00 Praha 6 Břevnov
Pro obyvatele Prahy 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21
Můžete nás kontaktovat telefonicky úterý až pátek 9:00-16:00h
Tel.: 233 554 097, 777 112 041
E-mail:: kt.sever@fokus-praha.cz
Adresa: Nekvasilova 2/625, 186 00 Praha 8 Karlín
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Komunitní tým Jih
Praha 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 22
kontaktní osoba: Mgr. Martina Hüblová
Můžete nás kontaktovat telefonicky pondělí až pátek 9:00 -17:00h
Tel.: 774 804 923
E-mail: kt.jih@fokus-praha.cz
Adresa: Podolská 21, Praha 4 - Podolí

Komunitní tým Střední Čechy
Kontaktní místo Sedlec:
Tel.: 774 804 624
E-mail: kt.sedlec@fokus-praha.cz
Adresa: Jůnův statek, Sedlec č.9, 250 65 Praha - východ
Kontaktní místo Mělník:
kontaktní osoba: Lucie Pešáková
Tel.: 315 602 792, 775 729 893
E-mail: kt.melnik@fokus-praha.cz
Adresa: Náměstí Míru 30, 276 01 Mělník
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Práce a zaměstnávání
Centrum programů podpory zaměstnávání
Centrum programů podpory zaměstnávání nabízí poradenské služby a služby
přechodného a podporovaného zaměstnání.
Přechodné zaměstnání poskytuje klientům trénink pracovních a sociálních
dovedností v nechráněném prostředí. Cílem podpory je přechod klienta na
otevřený trh práce, nebo do méně chráněných podmínek. Cílem podporovaného zaměstnání je nalezení a udržení stálého zaměstnání na otevřeném trhu
práce. Program nabízí časově omezenou podporu a pomoc lidem, jejichž
schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou z různých důvodů omezeny
do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou podporu pracovního konzultanta poskytovanou před i po nástupu do práce. Další forma pracovní podpory
klientů v rámci Centra je pracovní poradenství, které má většinou podobu
krátkodobé služby. Pomáhá klientům orientovat se v pracovně – právních
záležitostech a výběru vhodného zaměstnání či rekvalifikace.
Fokus Praha provozuje dvě Centra programů podpory zaměstnávání. Jedno
v Praze a druhé ve Středních Čechách - v Mělníku a v Sedlci.
Centrum podporovaného zaměstnávání navázalo kvalitní spolupráci
s úřadem práce Mělník, zapojili jsme se do MAS Vyhlídky, kde spolupracujeme na vytvoření programu zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
v rámci tohoto mikroregionu. V rámci programu OPLZZ „Mám co nabídnout“
se nám podařilo zaměstnat dva klienty. Navázána spolupráce s firmou
Bizema, kam jezdí trénovat pracovní dovednosti.
Pražský tým CPPZ začal s realizací projektu PINEL, podpořeného z ESF
(OPPA), jeho cílem je podpora klientů při hledání práce na otevřeném trhu
práce. V jeho rámci probíhají nové aktivity: Tréninkový kurz, klub Hledám
práci! a byla vytvořena tréninková pracovní místa ve Fokusu i mimo něj (radnice MČ Praha 2, Nová Trojka, ...)

Sociální firmy
Sociální firma je konkurenceschopný podnikatelský subjekt, který podniká za
účelem vytváření pracovních příležitostí pro osoby výrazně znevýhodněné na
volném trhu práce. Práce v sociální firmě je vhodná zejména pro ty znevýhodněné, kteří mají obtížný vstup na trh práce, problémy se na něm udržet
a potřebují dlouhodobě či opakovaně určitou míru podpory ve zvládání
pracovní činnosti. Nejedná se již ale o pracovní rehabilitaci. Sociální firma je
vhodná pro klienty schopné pracovat za náročnějších pracovních podmínek
a zvládat rychlejší pracovní tempo, ale z důvodu svého znevýhodnění nemohou nebo nechtějí pracovat na otevřeném trhu práce.
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Sociální firma vytváří pro své zaměstnance bezpečné pracovní prostředí,
zajišťuje jejich odborné vedení, případnou psychosociální podporu a rovné
podmínky s ostatními zaměstnanci. Sociální firma se řídí standardy sociálních
firem. Fokus Praha provozuje dvě sociální firmy v Praze a jednu v Sedlci ve
Středních Čechách.

Práce a podpora zaměstnávání - 2013
Na začátku roku 2013 měla sociální firma Zahrada (Doláková 24, Praha 8)
9 zaměstnanců a koncem roku jsme přibrali další 3, kteří již ve Fokusu pracovali. Jejich zahradnická práce se stále zdokonaluje a zvyšuje se i výkon.
Všichni zaměstnanci mají úvazek na 6 hodin. Spolupráce v našem pracovním
týmu je dobrá, máme velké výkony, které by od naší cílové skupiny nikdo
nečekal. Panují tu velmi dobré vztahy jak mezi zaměstnanci tak i s vedením
týmu.
Koncem srpna odešla druhá zahradnice Zuzana Strnadová a na její místo
v listopadu nastoupil Mgr. Zdeněk Beneš.
MČ Praha 7 - Troja nám schválila Grant na 100.000 Kč, který jsme realizovali
a udržovali přidělené plochy. Dokoupili jsme nové nářadí a sekačku.
Fokusu Praha se podařilo získat veřejnou zakázku pro MČ Praha 12, k jejíž
realizaci jsme uzavřeli smlouvu o sdružení s firmou TSB, spol. s r.o. V listopadu jsme společně začali s realizačními pracemi. Dlužno říci, že je to první
nadlimitní veřejná zakázka koncipovaná se sociálním užitkem. Zaměstnávání
lidí se zdravotním postižením na pracích zakázky bylo jednou z hlavních
podmínek.
V prvním čtvrtletí 2013 probíhalo v sociální firmě Prádelna u Mandelíků
(Podbabská 994/8, Praha 6) dlouhodobé výběrové řízení nových zaměstnanců ze zrušených chráněných dílen. Přijali jsme čtyři nové pracovnice z šicí
dílny. Ty se velmi rychle zapracovaly, a jejich vysoký pracovní výkon měl
motivující vliv i na ostatní zaměstnance. Díky tomu jsme mohli prodloužit
otevírací dobu na celých 10 hodin denně, a to od 1. dubna 2013. V době
nepřítomnosti zastupuje manažerku provozovny zaměstnanec s pověřením
zástupce.
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Od ledna 2013 nastoupil na pozici vedoucího sociální firmy Jůnův statek
(Sedlec u Líbeznice 9) Tomáš Tahavský, který vystřídal ve funkci Jiřího
Nováka. Sociální firma Jůnův statek se z důvodu změny zákona o zaměstnanosti dostala v roce 2013 do zásadního propadu ve financování. Změna se
týkala především nižší podpory ze strany úřadu práce. Začátek roku 2013
jsme začínali s předpokladem ztrátového rozpočtu. Byl nastaven plán zásadní
sanace firmy, jehož součástí bylo snížení nákladů vč. mzdových. Během roku
jsme snížili počet týmových pracovníků o 3 úvazky (kuchař, číšník, vedoucí
provozu) a to vše za předpokladu udržení stávajících výnosů firmy.

Celý rok kladl vysoké nároky na veškerý personál sociální firmy. Oslabení
týmu bylo citelně znát. Vyšší tlak na výkonnost s sebou přinesl i nutnost vyrovnání se s vyššími pracovními požadavky na osoby se zdravotním znevýhodněním. Po celý rok byl chod sociální firmy pečlivě kontrolován tak, aby nedocházelo k navýšení propadu ve fungování.
Chráněné dílny
Změny zákona o zaměstnanosti se vedle sociálních firem negativně projevily
v udržitelnosti chráněných dílen, které jsou financovány stejně jako sociální
firmy: vlastními výnosy a úřadem práce.
Ekonomická situace tří chráněných dílen - Šicí, Tvůrčí a Výtvarné - se kvůli
změnám v poskytované finanční podpoře radiálně zhoršila a donutila nás
k ukončení jejich dlouholeté činnosti na konci března. Do řešení situace všech
45 propuštěných zaměstnanců dílen se aktivně zapojili všechny naše služby,
podařilo se vytvořit nová pracovní místa v rámci Fokusu, část lidí našla uplatnění v sociálních firmách, ostatní dostali podporu v hledání pracovního uplatnění mimo Fokus. Pro ty, kteří začali využívat služeb sociálně terapeutických
dílen, jsme navýšili jejich kapacitu otevřením nové pobočky CEDRY v Nuslích.
Díky spolupráci s úřadem práce Mělník, městem Mělník a místními firmami
se nám podařilo na jaře sehnat nový výrobní program pro chráněnou
rukodělnou dílnu na Mělníku (náměstí Karla IV., Mělník).
Hlavním kritériem pro další existenci chráněné dílny byla udržitelnost. Byly
nastaveny finanční limity výnosů pro jednotlivé měsíce, tyto byly stejně jako
v případě sociální firmy kontrolovány. Podařilo se nám snížit nájemné za
využívání prostor na Náměstí Karla IV. Během roku se nám kvůli krizi podařilo
v rekordním čase transformovat chráněnou dílnu na sociální firmu a udržet
pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Kromě míst v sociálních firmách zaměstnáváme lidi s duševním onemocněním i na dalších chráněných, tréninkových či běžných místech v organizaci.
Na všechna tato místa dostáváme dle zákona o zaměstnanosti (§78) příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V roce 2013 nám Úřad
práce hl.m.Prahy na základě formalistního výkladu odepřel tento příspěvek ve
výši cca 2,3 mil. Kč. Do roku 2014 tak vstupujeme nejen v obtížné situaci
finanční, ale také s předpokladem správní žaloby na MPSV za odepření
tohoto nárokového příspěvku. Doufejme, že v této absurdní kauze uspějeme.
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Přehled služeb
Centrum programů podpory zaměstnávání (CPPZ)
Praha
Telefon: 242 408 808, mobil: 775 080 136, 774 804 622
E-mail: cppz@fokus-praha.cz
Adresa: Podolská 21, Praha 4 - Podolí

Centrum programů podpory zaměstnávání Střední
Čechy
Mělník
Tel.: 775 729 894
E-mail: cppz.melnik@fokus-praha.cz
Adresa: Nám. Míru 30, Mělník
Sedlec
Tel.: 774 804 929
E-mail: cppz.melnik@fokus-praha.cz
Adresa: Sedlec u Líbeznice č.9
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Bydlení

Chráněné komunitní bydlení
Cílem podpory v oblasti chráněného komunitního bydlení je umožnit klientům
žít co nejsamostatněji v chráněných podmínkách, zvládat nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění. Naučit klienty udržovat domácnost,
vařit, prát si, vyřizovat si své záležitosti na úřadech, pečovat o sebe, organizovat si volný čas, hospodařit s penězi a udržovat dobré vztahy se spolubydlícími. Služba vytváří pro klienty bezpečné zázemí a poskytuje podporu pro
získání dovedností a sebedůvěry, a to v takové míře, která snižuje závislost
na poskytované službě a umožní klientovi v budoucnu využít službu s nižší
mírou podpory, nebo žít ve vlastním bydlení. Chráněné komunitní bydlení je
určeno pro klienty, kteří chtějí bydlet nezávisle na rodině nebo nemocnici
a zpočátku potřebují větší podporu sociálních pracovníků. Podmínkou užívání
služby je ochota žít ve skupině, dodržovat pravidla společného soužití
a ochota mít vlastní aktivity a motivaci ke změně.

Chráněné bydlení v bytech
Chráněné bydlení v bytech je určeno pro klienty, kteří chtějí bydlet individuálně, nezávisle na rodině nebo na zdravotnickém zařízení, ale jejich stav zatím
vyžaduje pomoc a chráněné podmínky.
Služba je vhodná pro lidi, kteří přicházejí po institucionální léčbě v psychiatrické nemocnici, mohou být závislí na péči své rodiny, nebo přichází z nevhodného prostředí (azylová zařízení, ulice atd.). Bývají v obtížné životní situaci
způsobené onemocněním a mohou mít širokou škálu potřeb - od nácviku
dovedností, zajištění stravy až po potřebu získat dočasně bezpečné zázemí
a osobní oporu pro získání stability – jak ve zdravotní, tak i v sociální oblasti.
Služba je připravuje tak, aby po jejím ukončení mohli bydlet a žít v běžném
prostředí, ve své domácnosti, aby zvládali nároky samostatného bydlení
i důsledky svého onemocnění a byli schopni naplňovat své individuální potřeby. V co nejreálnějších podmínkách běžné komunity umožňuje klientům
získat, prohloubit či trénovat praktické dovednosti spojené s údržbou
a vybavením bytu, péčí o sebe (nakupování, praní, zajištění jídla, hygiena) či
soužití se sousedy a blízkou komunitou. Služba je zároveň zacílená i na
osvojení si dovedností k zvládání pocitů samoty, obtížných životních situací
a zdravotních problémů, které vyplývají z duševního onemocnění klienta.
Podmínkou je mít vlastní aktivity i mimo byt a motivaci ke změně.
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Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení pomáhá lidem s dlouhodobým duševním
onemocněním žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky
samostatného bydlení i důsledky své nemoci. Je určena klientům, kteří již
samostatně bydlí ve vlastním bytě, podnájmu nebo ubytovně a potřebují
podporu. Umožňuje klientovi bydlet s co největší mírou samostatnosti a co
nejmenší mírou podpory v běžných podmínkách. Služba přispívá ke stabilizaci zdravotního stavu klienta a ke snížení počtu hospitalizací. Je určena těm,
kteří mají vlastní byt nebo byt v osobním užívání, popř. se může jednat
i o jinou formu bydlení (podnájem, ubytovna apod.). Pracovník dochází
v souladu s rehabilitačním plánem do místa bydlení klienta a společně řeší
problémy, které klient sám nezvládá. Služba probíhá podle potřeby klienta v
souladu s rehabilitačním plánem a smlouvou, která je s klientem předem
uzavřena.

Bydlení - 2013
V rámci úspor na Jůnově statku jsme se koncepčně zabývali řešením
nočních pohotovostí v týmu bydlení na Statku. Výsledkem bylo propojení týmů
bydlení - jejich součinnost při řešení nočních pohotovostí ve službě bydlení.
Koncem roku jsme dostali nečekaně výpověď z nájmu chráněného bydlení
na Mělníku v prostorech Dukelské ulice. Veškeré intervence, kterými jsme se
snažili zachovat bydlení v Dukelské ulici, byly neúčinné. Proto jsme připravili
krizový plán pro naše klienty, tak aby bylo možno službu zachovat a neukončit.
Nakonec jsme po mnoha těžkých vyjednáváních získali koncem roku 2013 od
města Mělník pronájem dvou bytů pro celkem 5 klientů. Sice menší kapacita, ale jsme rádi alespoň za to. Konec roku byl tedy velmi náročný a bylo nutné
prostory Dukelské uvolnit, vymalovat a uvést do původního stavu a našim
klientům poskytnout nouzové přístřeší do doby, než bude ukončena příprava
nových bytů k nastěhování.
Vše se zvládlo v rekordním čase a to především díky mimořádnému nasazení
vedoucí chráněného bydlení Ivany Pavlíkové a ostatních kolegů vč. Jůnova
statku, který poskytl klientům přístřeší po dobu přípravy.
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Přehled služeb
Tým bydlení Praha
Tel.: 774 804 918
E-mail: machackova@fokus-praha.cz
Adresa: Nekvasilova 2/625, Praha 8-Karlín

Služby bydlení Střední Čechy
Tel.: 315 602 792, 775 729 893
E-mail: kt.melnik@fokus-praha.cz
Adresa: Sedlec u Líbeznice 9

Chráněné bydlení – Dům
Tel: 266 610 033
E-mail: lehovec@fokus-praha.cz
Adresa: Metujská 907, Praha 14

Chráněné bydlení - Byty
Podpora samostatného bydlení
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Centra denních aktivit
Služby v oblasti aktivně tráveného volného času poskytují centra denních
aktivit. Centra nabízejí příjemné bezpečné klubové prostředí pro organizaci
a trávení volného času, vytváření sociálních kontaktů a v některých případech
i udržování nejzákladnějších pracovních návyků a dále nalezení vlastních
koníčků vedoucích k pocitu seberealizace osobnosti. Pomáhají lidem, z nichž
je většina v plném invalidním důchodu, naplnit přirozenou potřebu každého
člověka „mít kam jít, mít kde být a mít s kým být“.
Klienti mohou využívat nízkoprahové programy a krátkodobé poradenství
center denních aktivit i bez kontaktu s regionálními komunitními týmy. Nízkoprahové programy a krátkodobé poradenství vytvářejí službám sociální
a pracovní rehabilitace prostor umožňující v případě potřeby začlenit klienta
do systému podpory komunitního týmu.
Jednotlivé programy podporují rozvoj sociálních, praktických a komunikačních
dovedností klientů, zmírňují pocit sociální izolace, poskytují možnost vzdělávání i sportovního a kulturního vyžití. V rámci individuálního sociálního
poradenství se klientům poskytují informace a odborná pomoc při řešení
problémových situací. V Praze provozujeme dvě centra denních aktivit a jedno
v Mělníku ve Středních Čechách.
Sociální a pracovní rehabilitaci poskytují klientům sociálně terapeutické
dílny. Dílny jsou vedeny pracovními terapeuty. Ti zajišťují chod a jsou odpovědní za kvalitu rehabilitace v dané dílně. S klienty pracují individuálně
a reagují na jejich potřeby v průběhu celého procesu rehabilitace. Cílem je
připravit klienty na zvládnutí podmínek pro získání práce a to alespoň
v chráněném prostředí a pomoci zpřehlednit možnosti jak trávit volný čas
a uplatnit své dovednosti v co nejběžnějších podmínkách. Provozujeme tři
sociálně terapeutické dílny. Dvě v Praze, třetí v Mělníku ve Středních
Čechách.

Centra denních aktivit - 2013
V regionu Střední Čechy byla služba počátkem roku kapacitně nenaplněna.
Proto jsme připravili propojení týmu Kot Střední Čechy a pracoviště CDA SAS
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Vytvořili jsme v rámci pracoviště CDA na ulici 5. května kontaktní pracoviště
pro pracovníky KOT. Tento krok se ukázal jako velmi pozitivní, prostřednictvím
prvokontaktů se nám podařilo nenásilnou formou přivést klienty do CDA
a propagovat fungování tohoto pracoviště. Služba se během roku zaplnila do
té míry, že jsme museli uvažovat o přesunu na jiné místo, které by svou kapacitou více vyhovovalo vzrůstajícím nárokům. A jako vhodný se jevil přesun do
nových prostor v Kamenické ulici, kde je možné i provozně a stavebně oddělit
službu SAS a STD.

Podobně jako u terénních služeb sociální rehabilitace i ve službě STD se
negativně na fungování projevilo zajištěné financování jen do konce listopadu
2013. Také zde došlo k oslabení týmu, kdy koncem roku odešla ze služby
velmi schopná vedoucí střediska.
V Praze došlo v dubnu 2013 k přetransformování tří chráněných dílen Fokusu
na sociálně terapeutickou dílnu, a jedno z jejich pracovišť v Nuslích bylo připojeno k CEDŘE. Tým se rozšířil o 4 terapeutky a 1 sociální pracovnici. Začal
fungovat počítačový klub, ve kterém se klienti mohli naučit základům práce na
PC.
Do CEDRY (pracoviště v Nuslích) nastoupila 1/3 klientů ze tří bývalých CHD.
Terapeutky zde pracovaly především na stmelení kolektivu a zlepšení komunikace mezi klienty. To se podařilo a v dílně byla vytvořena vstřícná a bezpečná
atmosféra.
V Karlíně se podařilo nastavit nová pravidla, dodržovat je, změnila se náplň
programů a atmosféra v dílně se zlepšila. Začali jsme vyrábět tři druhy vycpávaných hraček, na jejichž výrobě se podíleli téměř všichni klienti. Hračky se
navíc velmi dobře prodávaly na vánočních trzích. Od května byl zahájen
v rámci programu nácvik praktických dovedností - praní v automatické pračce
a především společné vaření. Od května byl také zahájen provoz PC klubu.

Dům u Libuše
V roce 2013 se zvýšil počet registrovaných klientů, jelikož registrujeme klienty
hned při jejich druhé návštěvě, tato změna se osvědčila. Daleko více času
jsme s klienty strávili v terénu, daří se nám rychle reagovat na jejich potřeby.
V týmu jsme zastupitelní, což se ukazuje jako velká výhoda při rychlém řešení
klientovy situace.
Podařilo se nám překonat obtížné období změny pracovníků v týmu, které
s sebou neslo výrazné navýšení počtu klientů u jednotlivých klíčových pracovníků (až na 80 klientů na jednoho pracovníka). Klienti o této změně a zvýšené
zátěži byli informováni, v reálu se jich ale díky vysokému nasazení pracovníků
týmu nijak nedotkla. Povedlo se zaučit nové členy týmu, změny členů týmu
proběhly v podstatě velmi hladce, postupně se nám daří se na sebe naladit.
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Přehled služeb
CEDRA - pracoviště Nekvasilova
Tel.: 774 804 920, 775 416 061
E-mail: cedra@fokus-praha.cz
Adresa: Nekvasilova 2/625, 186 00 Praha 8

CEDRA - pracoviště Svatoplukova
Tel.: 777 080 392, 773 743 245
E-mail: cedra@fokus-praha.cz
Adresa: Svatoplukova 7, Praha 2 - Nusle

Centrum denních aktivit Dům u Libuše
Tel.: 224 920 858, 774804921, 777 080 310, 774 804 914
E-mail: dumulibuse@fokus-praha.cz
Adresa: Libušina 5, Praha 2
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Krizová pomoc

Služby Krizového týmu nabízejí telefonický kontakt, kontaktní místo krizové
pomoci a v případě náhlého zhoršení psychického stavu nebo v jiných
naléhavých situacích také výjezd do terénu a pomoc v domácím prostředí
klienta.
Cílem služby je rychlá intervence u akutních potíží, prevence hospitalizace
formou intenzivního kontaktu, případně její usnadnění a zkrácení. Této služby
mohou využívat klienti z celé Prahy. Služba je koncipována jako sociálně-zdravotní, kde se propojuje spolupráce sociálních pracovníků a psychiatrů či
zdravotních sester.
Častým klientem Krizového týmu je rodina (cca 50 % klientů jsou rodinní
příslušníci), přes kterou se následně dostáváme k člověku s duševním
onemocněním. Daří se nám jak dojednávání s rodinou, tak následné navazování kontaktu s nemocným členem rodiny. Naše práce je asertivní, daří se
nám pracovat i s klienty, kteří nejsou ke spolupráci motivovaní.
Máme široký záběr toho, co můžeme klientům nabídnout – od klasické krizové
intervence, přes dlouhodobější podporu, po odborné poradenství, doprovody,
pomoc s hospitalizacemi atd.
Dařilo se více zapojovat psychiatry do spolupráce. Potřeba vyššího nasazení
psychiatrů nakonec vedla k tomu, že jeden z psychiatrů se k prosinci 2013
rozhodl z týmu odejít. V týmu zůstal jeden psychiatr, je však podrobně domluven způsob spolupráce s týmem, v tuto chvíli se zdá být tato varianta výhodnější, pružněji plynou informace, jsou jasnější pravidla kdy a na koho se
obracet. Zdá se, že jsme zvládli personální změny, které v týmu nastaly.
Poskytování služby se změny nijak nedotkly.

Přehled služeb
Kontaktní místo krizové pomoci
Krizová telefonní linka na telefonním čísle: 777 800 983
E-mail: krize@fokus-praha.cz
Adresa: Fokus Praha, o.s., Libušina 5, Praha 2 - Výtoň
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Oblast zdravotních služeb

Oblast zdravotních služeb tvoří významnou součást systému služeb Fokusu
Praha. Psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou péči pro klienty
a jejich rodiny poskytuje Denní sanatorium. Na expresivní terapie se zaměřuje
Ateliér expresivních terapií. Denní sanatorium je zdravotnické ambulantní
zařízení. Klienty jsou lidé s diagnózou psychotického onemocnění (schizofrenie, schizoafektivní poruchy, poruchy nálady), ať už jsou onemocněním
dlouhodobě zasažení nebo se jedná o lidi po akutní psychotické příhodě.
Programy Denního sanatoria se snaží zmírňovat symptomy nemoci, předcházet krizi, integrovat nemocné a podporovat je v jejich samostatnosti. Klienti se
učí pojmenovat vlastní potřeby a porozumět souvislostem své nemoci. Denní
sanatorium poskytuje tři druhy terapií: individuální, skupinové a rodinné.
Při individuální psychoterapii pomáhá psychoterapeut pomocí rozhovoru lépe
chápat souvislosti onemocnění a jeho příčiny, ale také hledat řešení sám
v sobě. Při individuální psychoterapii je možné využívat verbální i neverbální
formy léčby. Psychoterapeutický vztah předpokládá vytvoření důvěrné atmosféry mezi klientem a terapeutem.
Skupinová terapie probíhá v rámci psychoterapeutického stacionáře nebo
ambulantních skupin. Denní sanatorium poskytuje také služby psychiatrické
ambulance a psychologické diagnostiky. Pracovníci terénního týmu Denního
sanatoria poskytují klientům také navazující terénní a krizovou péči ve spolupráci s krizovým týmem.
Ateliér expresivních terapií je bezpečné a inspirativní místo, rozvíjí tvůrčí
potenciál lidí s psychiatrickou diagnózou a také lidí bez diagnózy. Expresivní
terapie oslovuje každého svým individuálním způsobem a nabízí vlastní
konfrontaci s druhými a okolním světem.
Cílem terapeutické práce je oživení potenciálu sil, vytváření rovnováhy
a integrace všech složek psychiky. Expresivní psychoterapie je určena
převážně pro klienty nemocné psychózou, zejména s diagnózou okruhu
schizofrenie, těžkých poruch nálad, ale i další klienty, kterým je prospěšná
psychoterapeutická práce.
Ateliér nabízí tyto programy: dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, taneční
a pohybová terapie, poetoterapie a projekt Cirkus Bombastico Fokus v rámci
skupinové či individuální terapie.

24

Zdravotní služby - 2013
V roce 2013 proběhlo krom běžných programů i několik specializovaných –
Program pro rodinné příslušníky, Skupina pro lehčí život (nácvik zdravého životního stylu) a Trénink kognitivních funkcí. Začali jsme také rozvíjet
podporu našich klientů přímo v terénu a navazovat užší spolupráci se sociálními službami, abychom byli schopni reagovat na výzvy vyplývající z plánu
reformy psychiatrické péče.

Přehled služeb
Denní sanatorium
zdravotní sestry: Blanka Lago a Monika Roubová
kontaktní dny:
úterý: 12:30 - 15:30
středa: 9:00 - 12:00
čtvrtek: 10:00 - 12:00
pátek: 10:00 - 14:00
Schůzku je třeba si předem telefonicky či osobně domluvit.
Tel.: 233 354 547, 220 516 497, 777 800 387
E-mail: zdravotni@fokus-praha.cz
Adresa: Meziškolská 2, Praha 6-Břevnov
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Svépomocné aktivity
Svépomocná aktivita je metoda, pomocí které si znevýhodnění lidé vzájemně
poskytují podporu a pomoc. Ve Fokusu Praha se realizuje jedna svépomocná
aktivita – program Mosty. Program Mosty je určen pro pacienty hospitalizované v Psychiatrické léčebně Bohnice a nabízí denní klubové aktivity mimo zdi
ústavu. Snaží se individuálně pro každého klienta vytvořit „MOST“ mezi
skleníkovým prostředím v léčebně a běžným životem. Program Mostů umožňuje klientům léčebny, kteří nemají volné vycházky, strávit několik hodin mimo
zdi léčebny. O účasti klientů rozhoduje ošetřující lékař. Pracovníci Mostů
vyzvedávají klienty a po skončení programu je doprovodí nazpět do léčebny.
Program setkání zabezpečují a organizují sami klienti. Jeho náplní bývá
především odpočinek a relaxace mimo areál léčebny, společenské hry, relaxace pomocí pasivní i aktivní hudby, kresby a tance, jazykové kroužky, počítačové poradenství včetně přístupu na internet. Klienti mají možnost zapůjčit si
časopisy a knihy, sportovat či uplatnit svou vlastní tvorbu a také dovědět se
více o službách Fokusu Praha či podobných organizací. V čele týmu Mosty
stojí čtyřčlenný tým pracovníků s osobní zkušeností s duševní nemocí. Tuto
práci vykonávají jako běžné zaměstnání.

Svépomocné aktivity - 2013
Denní návštěvnost Mostů se v roce 2013 pohybovala mezi 6 až 22 lidmi.
Průměrný počet za celý rok pak byl 14 klientů na jeden den. V červenci nás
navštívili pacienti až z 10 různých pavilonů PNB (včetně jednoho pavilonu
Psychiatrického centra Praha). Za celý rok pak navštívilo Mosty celkem 144
návštěvníků.
První pololetí 2013 bylo na Mostech ve znamení velkých změn. V dubnu se
konalo výběrové řízení pro dva nové kolegy a v květnu došlo k přestěhování
do nových prostor. Během 14 dnů, po které bylo zavřeno, se Mosty zařídily
v nových barevných a velmi útulných místnostech.
Začátkem roku se ve spolupráci s týmem Domu u Libuše uskutečnila vernisáž
a výstava obrázků celebrit, které malovala jedna klientka Mostů umístěná
v PNB.
V říjnu si Mosty naplánovaly „Opékání buřtů na Mostech“, akce se konala
v rámci TDZ a byla úspěšná zejména díky příznivému počasí a opravdu
mimořádnému zájmu klientů.
Na konci roku byla na Mostech Vánoční besídka, která měla velmi dobrou
odezvu.
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Podařilo se navázat na již dřívější spolupráci s o.s. Baobab výletem s klienty
obou zařízení do Drahanské rokle.
Vedoucí Klubu Mosty Ctibor Lacina se zúčastnil víkendové akce Bohnice na
Housce, kde prezentoval Klub Mosty a sdružení Fokus Praha a navazoval
kontakty s pracovníky PNB.
Tým Mostů se spolu s klienty dále zúčastnil diskuse na veletrhu NONHANDICAP s ředitelem PNB a předsedou České psychiatrické společnosti JEP,
MUDr. Martinem Hollým, na téma transformace psychiatrické péče v ČR a při
této příležitosti vedoucí týmu předal panu řediteli vytištěnou prezentaci
o Klubu Mosty.
Dva členové týmu, Ctibor Lacina a Jana Pekárková, měli možnost vyjet na
služební cestu do Terstu a seznámit se zblízka s tamními podmínkami
komplexní psychiatrické péče a proběhlou radikální reformou systému.

Přehled svépomocných aktivit
KLUB MOSTY
Tel.: +420 777 800 687, 775 412 381
E-mail: mosty@fokus-praha.cz
Adresa: Dolákova 24, Praha 8-Bohnice
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Transformace péče o duševní
zdraví a naše zapojení v ní
Na podzim 2012 byla Ministerstvem zdravotnictví oficiálně zahájena Reforma
psychiatrické péče. My jsme do ní byli následně velmi aktivně zapojeni a celý
rok 2013 jsme se snažili ovlivnit její podobu. Ředitel organizace byl členem
Pracovní skupiny pro strategii reformy při MZ, další pracovníci se podíleli na
tvorbě Strategie reformy psychiatrické péče. Její definitivní verze byla dopracována a schválena v říjnu 2013. Jejími pozitivními prvky je to, že hlavním
deklarovaným záměrem celé reformy je naplňovat lidská práva duševně
nemocných v nejširším možném výkladu. Obdobně lze souhlasit s nastavením cílů reformy a výraznou podporou komunitních služeb. Podařilo se také
mezi základní pilíře vložit tzv. Centra duševního zdraví, která by měla převzít
převážnou část péče. Zástupci Fokusu bojovali za definování těchto CDZ jako
multidisciplinární terénní týmy pro region cca 100.000 obyvatel. Strategie nás
však neuspokojila v tom, že nebyla nadresortní, nedostatečně deklarovala
kam má reforma vůbec dospět. Riziko, že se rozmělní a nepovede ke skutečné změně tak zůstává velké. Ke konci roku 2013 se Reforma pravděpodobně
vlivem personálních změn ve vedení MZ téměř zastavila.
My jsme se snažili transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním prosazovat i jinými cestami:
Ředitel organizace se účastnil jednání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením k tématu potřebné transformace systému péče o duševní
zdraví. Výstupem jednání bylo usnesení zavazující MZ ke specifikaci Strategie a doplnění multiresortnosti.
Aktivně jsme se účastnili několika konferencí a seminářů, např. Dialogy
o duševním zdraví v Národní technické knihovně, Reforma psychiatrie
v Senátu PS, Konference sociální psychiatrie v Chrudimi, seminářů a konference Paralelní životy v Praze, Jihlavě, Plzni, Brně, Českých Budějovicích,
Transformace sociálních služeb v Praze, seminář s profesorem Mezzinou
v Praze, Kulatý stůl o zapojení zdravotních sester do transformace. A některé
z nich jsme sami spoluorganizovali.
Spolupracovali jsme s Národním centrem pro podporu transformace pobytových sociálních služeb na finalizaci některých výstupů zejména do tvorby
metodik a postupů vytvářených zde pracovními skupinami. Zároveň jsme zde
prosazovali deinstitucionalizaci a podporu komunitních služeb jako klíčovou
změnu v systému sociálních služeb.
Podíleli jsme se na založení platformy Jednota pro deinstitucionalizaci, která
chce sdružovat ty, kteří chtějí deinstitucionalizovat stávající instituce, ve
kterých dnes v ČR žijí tisíce lidí.
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V průběhu roku jsme intenzivně jednali s dalšími organizacemi: s ostatními
členy celorepublikového Fokusu, komunitními službami pro lidi s duševním
onemocněním v Praze (tzv.KOS) i ostatními v rámci Asociace komunitních
služeb, s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, s poskytovateli lůžkové
psychiatrické péče – s Psychiatrickou léčebnou (nemocnicí) v Bohnicích,
Vojenskou nemocnicí ve Střešovicích či Psychiatrickou klinikou, ad. Věříme,
že s některými se podaří domluvit taková spolupráce, že naše společné
služby budou opravdu účinné a budou pomáhat lidem s duševním onemocněním v naplnění jejich života.

Odborná činnost
Metodická činnost
Metodický tým především řešil aktuální potřeby pracovníků a poskytoval jim
podporu ve složitých případech spolupráce s klienty. Nadále jsme se aktivně
podíleli na organizování interního vzdělávání pracovníků služeb (krize, sociální dávky, individuální plánování, CAN).
I v roce 2013 jsme se účastnili výběrových řízení na místa nových pracovníků
a spravování interního evidenčního systému Highlander. Podíleli jsme se na
aktualizaci Databáze komunitních služeb v Praze.
Stali jsme se spoluorganizátorem a aktivním účastníkem stáží v Komunitním
centru Bohnice a Fokusu Mladá Boleslav.
Nadále jsme organizovali Sociální konzilia za účelem konzultování složitých
situací s klienty za účasti deseti organizací z oblasti péče o duševní zdraví.
Účastnili jsme se společně s ostatními pracovníky konference v Emauzích.
Spolupodíleli jsme se na přípravě projektu OPPA řešící připravenost organizace na transformaci psychiatrických služeb.

Vzdělávání
Tréninkové a vzdělávací středisko je akreditovanou vzdělávací institucí podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (akreditace MPSV). V oblasti
vzdělávání profesionálů v sociální oblasti jsme jedním z tradičních subjektů
na trhu. Kromě tradičního vzdělávání odborných pracovníků zabývajících se
zdravotní a sociální problematikou v oblasti péče o duševně nemocné se
v roce 2013 TVS zapojilo do transformace a v rámci EU projektů začalo vytvářet několik nových kurzů, které šíří témata související s reformou jako je
Recovery, Multidisciplinarita týmů, Deinstitucionalizace apod.
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1)

Kurzy pro profesionály a zainteresovanou veřejnost
(celkem 25 kurzů)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2)

Case management
Duševní onemocnění u dětí
Individuální plánování
Jak pracovat s nemotivovaným klientem
Komunikace s člověkem s psychózou
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti 2x
Pracovní rehabilitace v praxi
Právní minimum pro pomáhající profese
Protikrizové plánování a podpůrné prostředí pro prevenci
relapsu 2x
Psychiatrické minimum 2x
Rozhovor v pomáhajících profesích
Sociálně právní minimum
Sociální firmy v praxi
Úzkost a úzkostné poruchy 2x
Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik 2x
Zvládání agrese 2x
Zvládání emocí vnitřně a v interakcích 2x

Dále jsme realizovali 7 kurzů „na klíč“, a to pro organizace:

•
•
•
•
•
•
•

Centrum služeb postiženým, Zlín
Člověk v tísni, Plzeň
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Praha
Dům sociálních služeb Most, Bratislava
Fokus České Budějovice
Fokus Labe
Správa uprchlických zařízení

Celkem bylo naším vzdělávacím střediskem proškoleno více než 500 osob.
Tréninkové a vzdělávací středisko – TVS
Dolákova 24, Praha 8 - Bohnice
Tel: 283 853 096
E-mail:tvs@fokus-praha.cz
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Klíčové projekty
V roce 2013 se nám hned dvakrát podařilo uspět v grantovém řízení na
podporu našich projektů v rámci Evropského sociálního fondu v Operačním
programu Praha Adaptabilita – OPPA. Díky tomu mohla být v průběhu roku
zahájena realizace projektů REPRINT a PINEL.
REPRINT – rozvoj organizace v návaznosti na transformaci
psychiatrické péče
Projekt je realizován od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI

Jedním z úkolů, kterými se projekt zabývá, je vytvoření odborného zázemí,
které nabízí vzdělávání, zkušenosti a příklady dobré praxe jak odborné
veřejnosti, tak i všem dalším, kteří budou mít zájem nově se zorientovat
v problematice komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví a spolupodílet se na reformě psychiatrické péče v ČR. V úvodu projektu bylo vytvořeno
6 nových kurzů zabývajících se souvisejícími tématy, jako je např. deinstitucionalizace služeb, práce v multidisciplinárním týmu nebo přístup „recovery“.
V průběhu další realizace projektu budou tyto kurzy pilotně ověřeny a připraveny k akreditaci.
Dalším úkolem je zkvalitnění samotných poskytovaných služeb. Zaměstnanci
organizace v přímé péči průběžně absolvují kromě nově vytvořených pilotních
kurzů také potřebné akreditované vzdělávání. Inspiraci a motivaci nasbírají na
zahraniční stáži v Italském Terstu (modelové pracoviště WHO). Management
organizace absolvoval vzdělávání a supervizi spojenou s realizací změny
organizační struktury celé organizace a vytvořením aktuálního strategického
plánu. V organizaci vznikla pozice fundraisera, který se podílí na vytvoření FR
plánu a zavedení tradičních „fokusáckých FR akcí“.
Celkovým výstupem projektu k 31. 12. 2014 je tedy existence organizace
poskytující odborné a moderní služby pro lidi s duševním onemocněním
zapojené do sítě služeb u nás, která aktivně reaguje na průběh reformy
psychiatrické péče a nabízí své zkušenosti a dobrou praxi.
PINEL - Rozvoj schopností nutných pro uplatnění na běžném trhu
práce u lidí s dlouhodobým duševním onemocněním
Projekt je realizován od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2015.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI

Název projektu odkazuje na Philippa Pinela, francouzského lékaře, zakladatele psychiatrie, který na přelomu 18. a 19. století "sňal okovy duševně nemocným" a zavedl léčbu prací. Cílem projektu je podpořit lidi s dlouhodobým
duševním onemocněním v překonávání překážek v jejich přístupu na trh
práce, stejně jako rozvoj jejich znalostí a dovedností. Projekt je určen pro
osoby s dlouhodobou duševní nemocí, žijící na území hlavního města Prahy.
Tito lidé potřebují komplexní a kontinuální podporu při hledání a udržení si
zaměstnání.
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Výstupem projektu je vytvoření devíti udržitelných tréninkových pracovních
míst v naší organizaci i mimo ni na otevřeném trhu práce a vznik klubu
„Hledám práci!“. Průběžně probíhá realizace „Tréninkového kurzu“ a poskytování dlouhodobé individuální podpory všem, kteří chtějí uspět na běžném
pracovním trhu.
V roce 2013 se již podařilo zahájit činnost plně vybaveného klubu „Hledám
práci!“ a započít pracovní trénink na třech tréninkových místech v rámci
Fokusu – zahradnické práce, úklidové práce a administrativní práce.
Dalším projektem financovaným z prostředků Programu celoživotního učení
Leonardo da Vinci je mezinárodní projekt Hot Train, který je realizován od
24.9.2012 do 23.9.2014.
Mezinárodní projekt Hot Train
Projekt s názvem HOT TRAIN (Hotel Training) vznikl jako mezinárodní iniciativa na podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob v sociálních firmách
a to zejména v oboru hotelnictví. Společně se sociální firmou Jůnův statek
jsou do něj zapojeny další organizace z Norska, Velké Británie, Polska a Litvy.
Většina z nich již provozuje své vlastní sociální firmy, podporuje je nebo
o jejich založení v současnosti usiluje. Vzájemná výměna zkušeností má za
cíl rozvinout postupy vedoucí k udržitelnosti sociálních firem. Dvouletý projekt
je zaměřen také na posílení možností znevýhodněných zaměstnanců získat
zaměstnání na volném pracovním trhu.
V roce 2013 proběhla 2 mezinárodní projektová setkání. První se konalo
v polovině února v sociální firmě Jůnův statek a pořadatelem byl Fokus Praha.
Druhé setkání pořádala partnerská organizace Forth Sector Development ve
skotském Edinburghu. Poznatky získané v rámci projektu budou shrnuty
v publikaci, která vyjde na podzim 2014 a bude k dispozici ostatním sociálním
firmám podnikajícím v oboru hotelnictví.
Blázníš? No a! - BNA
Program "Blázníš? No a!" (www.blaznis-no-a.cz) je již 9 let jedinečným projektem v ČR na poli prevence a destigmatizace duševního onemocnění. Obrací
se na mladé lidi od 15 let a pomocí interaktivního programu i zprostředkované
psychiatrické zkušenosti je přivádí k vnímání duševního zdraví jako důležité
součásti lidského života. Jádrem projektu jsou programové dny na školách.
Účastní se jich jedna třída a tým, složený z Moderátora (např. sociální pracovník) a 1-2 lidé s osobní zkušeností s duševním onemocněním "Experti na
vlastní zkušenost".
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V roce 2013 jsme uskutečnili tyto projektové dny:
13. 12. - Gymnázium Nad Štolou, Praha 7
27. 11. - Evangelická akademie, Praha 4
18. 10. a 13. 11. - Gymnázium Na Zatlance, Praha 5
6. 6. - Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 13
16. 5. - Gymnázium Jana Keplera, Praha 6
23. 4. - Gymnázium Jaroslava Seiferta, Praha 9
4. 4. - Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1

Spolupráce s dalšími partnery
Spolupráce s organizacemi v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním je
zmíněna již v kapitole Transformace, rádi bychom ale uvedli i další spolupráci.
Fokus Praha je členem SKOK, v roce 2013 jsme se podíleli na jednání
o dofinancování sociálních služeb a na realizaci projektu Inovace systému
kvality sociálních služeb. Připomínkovali jsme nastavení programů Evropského sociálního fondu pro období 2014 – 2020, účastnili jsme se tzv. focus
groups. Jednali jsme s představiteli Magistrátu hl.m.Prahy, některých MČ
Prahy a Středočeského kraje a hledali možnosti rozvoje systému péče.

Mezinárodní spolupráce
Od roku 2010 jsme členy Evropské sítě sociálně integračních podniků ENSIE.
Tato evropská síť usiluje o vzájemnou výměnu členských organizací v problematice integrace sociálních podniků a jejich podpoře na evropské úrovni i na
národních úrovních.
Účastnili jsme se Valné hromady ENSIE v Italské Brescii i průběžných konzultací problematiky sociálního podnikání.
Prostřednictvím Fokus ČR dále působíme již mnoho let v těchto mezinárodních organizacích:
Mental Health Europe
MHE je nejrespektovanější a nejvlivnější evropská organizace zacílená na
problematiku duševního zdraví, resp. psychiatrické péče. Členství v ní nám
přináší množství odborných zkušeností, kontaktů a argumentů či podpory pro
naši snahu transformovat psychiatrickou péči u nás. V roce 2013 jsme se
účastnili konference MHE National Focal Point v Bruselu a následně v Bukurešti, na kulatém stolu pro rozvoj Národní platformy, rekapitulace loňského
roku a přípravy plánu pro následující rok, konzultace projektu Daphne,
představení námi vytvořených výstupů, které byly prezentovány za Českou
republiku v knize Mapping Exclusion Report. Tématem byla deinstitucionalizace psychiatrické péče a čerpání ESF fondů, Úmluva o právech lidí s postižením.
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Social Firms Europe CEFEC
Evropská síť sociálních firem usiluje o svůj rozvoj, a tím podporuje možnosti
pracovního uplatnění lidí znevýhodněných na trhu práce. V roce 2013 jsme
se zúčastnili 26. konference CEFEC “Social Entrepreneurship Today:
Grasping the Challenges and the Opportunities” v Řecku i práce organizace
výkonném výboru.
Prostřednictvím Fokusu ČR jsme také byli zapojeni v projektu Paralelní
životy.
Projekt Paralelní životy chce zlepšit sociální a pracovní život lidí s duševním
onemocněním. Tato iniciativa se snaží mapovat situaci lidí s duševním
onemocněním v ČR i v zahraničí, dále vzniká dokumentární film, běží cyklus
odborných přednášek pro zaměstnavatele i další organizace. Hlavním koordinátorem projektu je občanské sdružení Art Movement. Dalšími partnery
kromě Fokusu – Sdružení pro péči o duševně nemocné je Spiralis, o. s.
a zahraniční partneři: Activa (Švédská organizace jejíž role je podpora mužů
a žen s problematickým přístupem na pracovní trh, kvůli nemoci nebo
hendikepu), Centre for Mental Health (Anglická organizace snažící se o vytvoření společnosti, ve které mají lidé s duševním onemocněním stejné šance
jako ostatní) a International Mental Health Colaboration Network (Mezinárodní nevládní organizace sdružující subjekty věnující se psychiatrickým
službám). Kromě stáží v anglickém Londýně a Staffordshiru a italském Terstu
a švédském Orobro bylo pro nás přínosné vzdělávání v metodě podpory
zaměstnávání nazávané IPS (Individual Placement Support), které proběhlo
v Praze pod vedením Jany Hutchinson, ředitelky Centre for Mental Health.
Následně byla upravena metodika pro české podmínky a započalo testování
metody. To bude probíhat do podzimu 2014. Výsledky budou prezentovány na
závěrečné konferenci projektu.
Důležitá spolupráce se rozvinula s centrem WHO pro deinstitucionalizaci
v Terstu, kromě výše zmíněné spolupráce v rámci projektu Paralelní životy,
bylo možné do Terstu také vyjet na stáž (4 pracovníci a lidé s vlastní psychiatrickou zkušeností) a seznámit se systémem fungování sítě komunitních
služeb pro lidi s duševním onemocněním po proběhlé deinstitucionalizaci
péče.
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Public Relations
Hlavní událostí v oblasti PR byly i v roce 2013
Týdny pro duševní zdraví.
Výstava „Duše jako múza 5: Květy“
Pátý ročník výstavy Duše jako múza, tentokráte s podtitulem Květy, která již
tradičně patří do programu TDZ, se uskutečnil v prostorách Hudební kavárny
DaDap, K Žižkovu 495/8, Praha 9 od 18. 9. do 17. 10. 2013. Kavárna je
místem, kde se lidé setkávají nejen za účelem občerstvení, ale disponuje také
bohatým každodenním kulturním programem čítajícím výstavy, hudební
vystoupení, přednášky či semináře. Stejně jako v roce 2012 jsou na výstavě
pouze tvůrci z Fokusu Praha, v rokce 2013 konkrétně jedna tvůrkyně Irena
Miletič, pro kterou samostatná veřejná prezentace její práce znamená obrovský krok k opětovnému zapojení do “normálního života” a postupné úzdravě.
Výtvarnice své práce sama uvedla a nastínila kontext jejich vzniku včetně
pozadí duševní nemoci. Výstava prací vzbudila zájem, nejen o díla samotná,
ale i problematiku vážných duševní nemocí a možnostech léčby.
Slavnostní vernisáž výstavy se uskutečnila 17. 9. Zúčastnilo se jí zhruba 20
lidí, ať už běžných návštěvníků kavárny nebo kamarádů a rodinných příslušníků klientky. O program vernisáže se postaralo hudební uskupení tvořené
klienty Fokusu Praha, konkrétně Domu U Libuše. Po celou dobu výstavy byly
návštěvníkům k dispozici informační panely a letáky, které vysvětlovaly smysl
výstavy a také základní myšlenku Týdnů pro duševní zdraví.
Výstava je pro klienty velmi cennou zkušeností; mohou prezentovat svoji
tvorbu a získávají ocenění, což napomáhá jejich úzdravě.

Výrobky dílen na Jarmarku u Ludmily a rukodělný
workshop
Jak je již v podstatě tradicí, také v roce 2013 se Fokus zúčastnil Jarmarku u
Ludmily, který 19.9. od 11 do 19 hod. pořádala Diakonie Českobratrské církve
evangelické na pražském náměstí Míru. Prodávali jsme zde výrobky dílen
Fokusu – keramiku, šperky, plátěné tašky, papírové ozdoby, hračky z textilu,
vitráže a další. Kromě prodeje výrobků dílen zde lektorka ze Sociálně terapeutické dílny CEDRA zrealizovala rukodělný workshop, kde si mohli návštěvníci
vyzkoušet vytvořit mozaiku ze skla (stejnou techniku používají klienti v našich
dílnách) a odnést si jí s sebou na památku domů. Možnost vytvořit si vlastní
mozaiku využilo během dne zhruba 30 lidí.
Rukodělný workshop si návštěvníci i přes nepříznivé počasí pochvalovali,
stejně tak jsme sklidili pozitivní ohlas na úroveň výrobků našich dílen, která je
dlouhodobě velmi dobrá.
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Den otevřených dveří v Sociálně terapeutické dílně
CEDRA – Nekvasilova spojený s tvůrčím odpolednem
Den otevřených dveří se konal v pátek 18. 9. od 10 do 18 hodin. Akce se
zúčastnilo přibližně 25 návštěvníků, klientů Fokusu, zaměstnanců, ale především také lidí mimo naši organizaci. V rámci programu bylo hostům k dispozici
drobné občerstvení, proběhly také ukázky rukodělných technik, kterými se
klienti dílny zabývají a návštěvníci si zde mohli koupit také některé výrobky
z produkce dílny.
Součástí dne otevřených dveří bylo také tvůrčí odpoledne, které probíhalo od
14 do 17 hodin. V letošním roce měli účastníci rukodělného workshopu na
výběr ze tří možných technik a činností – tkaní koberců, výroba ozdobných
papírových krabiček nebo náramku. Nabídky zdarma si vyzkoušet jednu
z technik a vlastní výrobek si poté odnést domů využilo15 lidí.
Den otevřených dveří v druhém pracovišti Sociálně terapeutické dílně CEDRA
v Svatoplukově ulici na Praze 2 proběhl 24. 9. s totožným programem jako
v pracovišti Nekvasilova (kromě tvůrčího odpoledne). Akce se zúčastnilo
zhruba 25 lidí.

Prodejní výstava výrobků chráněných dílen v Café Laika
V příjemném prostředí menšího podniku Café Lajka, kde se scházejí především studenti přilehlé Akademie výtvarných umění (U Akademie 366/1, Praha
7) probíhala ve dnech 15.9. – 10.10. prodejní výstava výrobků dílen Fokusu
Praha. Vystavovali a prodávali jsme keramiku, tašky, šperky, hračky, tiffany
vitráže, oblíbené magnety z kašírovaného papíru a další papírové výrobky.
Výstava byla v těchto prostorách dle slov majitelů vítaným zpestřením a díky
ní mohli alespoň trochu nahlédnout do světa lidí s duševním onemocněním.
O výstavu byl, stejně jako v minulých letech, mimořádný zájem, což působí
dobře zejména na naše klienty, které to motivuje k další práci a sebezdokonalování.

RE:FORMA NA KTERÉ ZÁLEŽÍ – seminář
o transformaci psychiatrické péče v ČR
Pražský seminář v rámci projektu Paralelní životy, který se snaží zlepšit postavení lidí s duševním onemocněním v naší společnosti a uskutečnit změny
v oblasti péče o tyto lidi proběhl 12. 9. 2013.
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Stánek Fokusu na Festivalu Babí léto
Babí léto v Bohnicích se snaží kontinuálně propojovat zdánlivě kontrastní
světy uvnitř a vně psychiatrické léčebny. Prostřednictvím workshopů, koncertů, divadelních představení pro děti, ale především díky prezentaci neziskových organizací a setkání jejich organizátorů s veřejností. Akce proběhla
14. 9. 2013 a Fokus u toho nemohl chybět, měli jsme zde stánek s prodejem
výrobků našich dílen a také náš stánek s občerstvením z Jůnova statku.

Piknik v Dolákovce
Neformální setkání všech Fokusáků, klientů, přátel a příznivců Fokusu na
zahradě našeho „velitelství“ v Dolákově ulici v Bohnicích. Stmelovací akce pro
Fokusáky, s občerstvením a pivem proběhla 16. 9. 2013.

Parník Fokus
Všech deset Fokusů z celé České republiky na jednom parníku na Vltavě.
Klasická akce pro zaměstnance, klienty a přátele Fokusu spojená s občerstvením proběhla 23. září 2013.

Výstava letní malířské dílny v ateliéru Fokusu na
Břevnově
Výstava je vyvrcholením letní malířské dílny, která se uskutečnila koncem
srpna 2013 na Břevnově. Vernisáž výstavy proběhla 24. 9. v 17 hod. Výstava
byla k vidění od 24. 9. do 24. 10. 2013.

Opékání buřtů v Mostech
Setkání klientů a přátel Mostů na zahradě v Dolákově ulici spojené s opékáním buřtů proběhlo v rámci TDZ 1. října 2013.

Ping - pongový turnaj na Lehovci
Tradiční fokusácký ping-pongový turnaj v chráněném bydlení na Lehovci
spojený s malým občerstvením pro hráče letos proběhl 2. října.

39

Propagace TDZ 2013
Jednotlivé akce TDZ jsme komunikovali prostřednicím webových stránek
www.TDZ.cz, www.fokus-praha.cz, profilu Fokusu Praha na Facebooku,
hromadných e-mailů zaměstnancům a příznivcům Fokusu Praha a prostřednictvím plakátků na jednotlivé akce.
Kompletní program Týdnů vyšel také ve čtrnáctém vydání Pražských Fokusovin (příloha č. 7), informačního newsletteru Fokusu Praha. Fokusoviny zasíláme na více než 1000 kontaktů, bývalým zaměstnancům Fokusu, sympatizantům, městským částem a v neposlední řadě také sponzorům a donorům
Fokusu Praha.
Média, která jsme s programem TDZ v počátku akce oslovili, na výzvu
k uveřejnění informací nereagovala, což přisuzujeme velkému přetlaku akcí
tohoto typu v Praze a neochotě médií informovat o tématech duševního zdraví
jinak, než v kontextu senzací a osobních tragédií spojených s negativními
projevy duševních nemocí. Propagaci jsme proto spíše než na masová média
soustředili směrem do komunity, kde máme větší možnost ovlivňovat mínění
lidí a zlepšovat obraz lidí s duševním onemocněním.

Happening za duševní zdraví 2013
V předvečer Světového dne duševního zdraví 9. října 2013 proběhl před
ministerstvem zdravotnictví veřejný happening za lepší život pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Hlavním tématem byly připravované změny
v péči o duševní zdraví. Cílem happeningu bylo upozorniti na nezbytnost
skutečné transformace psychiatrické péče a nejen dalšího investování do
stávajícího modelu, který je kritizován pacientskými a rodičovskými organizacemi i mezinárodními institucemi.
V rámci akce vznikl živý řetězec lidí spojující budovy ministerstvo zdravotnictví
a ministerstvo práce a sociálních věcí. Řetězec měl demonstrovat nutnost
komunikace těchto dvou institucí, které jsou zainteresované v reformě péče
o duševní zdraví, a jejichž vzájemná komunikace občas vázne.
Další symbolickou akcí účastníků happeningu byla stavba papírové léčebny
z krabic, které představovali jednotlivé služby pro lidi s duševní nemocí a její
následná demontáž na znamení nutnost reformy psychiatrických nemoc
a podpory komunitních služeb.
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PRAŽSKÉ FOKUSOVINY
Čtvrtým rokem jsme vydávali e-mailový čtvrtletní newsletter s názvem
Pražské Fokusoviny.
Ty informují o aktuálním dění ve Fokusu i kolem něj. Pražské Fokusoviny
přinášejí rozhovory s osobnostmi Fokusu, zajímavosti o službách, reportáže
z proběhlých akcí a pozvánky na akce nadcházející, příležitosti jak Fokusu
pomoct. Součástí newsletteru je také rubrika, která čtenáře informuje o novinkách z procesu transformace psychiatrické péče v ČR započaté v listopadu
roku 2012. Podle ohlasů čtenářů z Fokusu i mimo něj mají Fokusoviny
úspěch. V jejich vydávání budeme nadále pokračovat.
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Diagnostické rozdělení
klientů služeb
Zdravotní
služby

Sociální
služby

F00–F09 Organické duševní poruchy včetně
symptomatických

4

10

F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování
způsobené užíváním psychoaktivních látek

3

4

F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a
poruchy s bludy

142

410

F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)

57

83

F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní
poruchy

132

50

F50–F59 Syndromy poruch chování‚ spojené s
fyziologickými poruchami a somatickými faktory

1

0

F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

72

73

F70–F79 Mentální retardace

2

10

F80–F89 Poruchy psychického vývoje

0

0

F90–F98 Poruchy chování a emocí se začátkem
obvykle v dětství a v dospívání

4

9

Diagnóza

F99 Neurčená duševní porucha

0

nezjištěno, anonymové

483

Celkem

417

1 132

Někteří klienti mají více diagnóz, nebo u nich došlo během roku ke změně diagnózy.
Proto je součet této tabulky vyšší, než součet počtu uživatelů zdrav.služeb celkem.

Rozdělení klientů ve zdravotních službách
Věk

Počet

0-14

0

ženy

15-19

13

muži

145

Celkem

402

20-64

42

381

65 a více

8

Celkem

402

Pohlaví

Počet
257

z toho 80 ve stacionárním progranu
z toho 141 klientů přijatých v roce 2013

Přehled
hospodaření

Výrok auditora
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ROZVAHA (BILANCE)
ke dni 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
Stav k prvnímu Stav k posled.
dni účetního
dni účetního
období
období

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k softwaru
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Materiál na skladě
Výrobky
Zboží na skladě a v prodejnách
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní

AKTIVA CELKEM
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35 202
0
0
0
47 480
2 264
62
42 265
2 501
0
0
388
100
100
-12 378
0
0
-10 328
-2 050
0
0
15 535
349
222
74
53
12 986
1 258
1 454
2
0
0
7 792
0
522
1 958
2 009
322
145
1 542
191
174
6
11

33 543
0
0
0
47 386
2 264
62
42 653
2 407
0
0
0
134
134
-13 977
0
0
-11 801
-2 176
0
0
16 924
316
196
23
97
11 652
1 241
1 302
2
0
14
576
0
469
8 048
3 733
220
61
3 452
1 223
113
1 110
0

50 737

50 467

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

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Přijaté dlouhodobé zálohy
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím soc. zabezp. a zdrav. pojištění
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kursové rozdíly pasivní

PASIVA CELKEM

35 320
35 155
36 177
-1 022
165
x
-1 941
2 106
15 417
0
0
0
15 360
408
5 223
109
68
0
38
1
235
8 000
1 278
57
44
13
0

33 290
34 237
35 225
-988
-947
-1 112
x
165
17 177
0
0
0
17 119
917
6 592
69
0
0
77
1
248
8 000
1 215
58
27
24
7

50 737

50 467
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59 031

1 602

Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. maj.

Náklady celkem

-10
183
1
1
416
15
30
35
1 602

Smluvní a ostatní pokuty a penále
Úroky placené
Kurzové ztráty
Manka a škody
Jiné ostatní náklady 3)
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
Poskytnuté členské příspěvky
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a OP celkem

Mzdové náklady
31 561
Zákonné pojištění
9 886
Zákonné sociální náklady
116
Ostatní sociální náklady
0
Ostatní náklady vč. daní, poplatků a poskyt. přísp. celkem
671

1)

385
156
84
475
1 887
332
400
3 713
41 563

4 070
3 693
7 432

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Spoje celkem
Nájemné
Právní a ekonomické služby
Školení a kurzy
Jiné ostatní služby 2)
Osobní náklady celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

7 763

Spotřebované nákupy celkem

Výnosy celkem

Dotace na posytování soc. služeb (MPSV)
Dotace ÚP na provoz CHPD (§ 76)
Dotace ÚP na zam. lidí s OZP (§ 78)
Dotace MČ a obcí
Dotace Hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Dotace ostatních ministerstev
Dotace ostatní

Přijaté příspěvky (dary) vč. nadací, MČ a obcí
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem

Tržby za výrobky a práci klientů SF a CHPD
Tržby za poskytování zdravotní péče (od ZP)
Úhrady za ubytování
Úhrady za péči
Tržby za vzdělávání
Tržby ostatní 4)
Ostatní výnosy vč. změny stavu zásob a aktivace
Přijaté příspěvky (dary) celkem

Výnosy

Náklady

57 919

18 622
0
9 937
10
5 078
112
122

564
7
33 881

6 292
7 122
956
79
1 020
7 054
944
571

22 523

-1 112

4) zejména tržby v rámci Individuálních projektů StČ kraje

3) bankovní poplatky, poskytnuté dary, ostatní provoz. nákl.,
zaokrouhlení vč. haléřového vyrovnání

služby, pojištění, supervize

0

-1 112

2) kopírování, úklid, inzerce, pobyty, výkony zdr. poj., ostatní

1) účetnictví, audity, zpracování mezd

Výsledek hospodaření po zdanění

Daň z příjmů

Výsledek hospodaření před zdaněním

Hospodářský výsledek

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
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Struktura nákladů/výnosů
Spotřebované nákupy celkem
13,15 %
Odpisy, prod. majetek, tvorba
rezerv a OP 2,71 %
Ostatní nákly vč. daní, poplatků
a poskyt. přísp. 1,14 %

Osobní náklady 70,41 %

Služby 12,59 %

Dotace ostatní 0,40 %
Dotace Hl. m. Prahy a
Středočeského kraje 8,77 %
Dotace MČ a obcí 0,02 %
Dotace ÚP 17,16 %
Dotace na poskytování soc. služeb
(MPSV) 32,15 %
Přijaté příspěvky (dary) celkem
0,99 %
Ostatní výnosy vč. změny stavu
zásob a aktivace 1,63 %
Tržby ostatní (zejm. IP StČ kraje)
12,18 %
Tržby za vzdělávání 1,76 %
Úhrady za ubytování a péči 1,79 %
Tržby za poskytování zdravotní
péčo (od ZP) 12,30 %
Tržby za výrobky a práci klientů
SF a CHPD 10,86 %
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Přehled realizovaných projektů
Název projektu
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Subjekt poskytující
dotaci/grant

Částka v Kč

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením (podle § 78 zák. č. 435/2004 Sb.)

ÚP Kraj Praha

7 266 438,18

Individuální projekt Sociální rehabilitace ambulantní

Středočeský kraj

3 088 971,15

Zvýšení příspěvku o další náklady vynaložené zaměstnáváním
osob se ZP (podle § 78 odst. 3 zák. č. 435/2004 Sb.)

ÚP Kraj Praha

2 670 987,82

Individuální projekt Sociálně terapeutické dílny

Středočeský kraj

2 585 887,36

Centrum denních rehabilitačních aktivit - CEDRA

MPSV ČR

2 550 000,00

Komunitní tým Sever - Západ

MPSV ČR

2 400 000,00

Komunitní tým Jih (SR)

MPSV ČR

2 100 000,00

Tým bydlení Praha - Byty

MPSV ČR

1 650 000,00

CDA Dům U Libuše

MPSV ČR

1 645 000,00

Tým bydlení Praha - Dům

MPSV ČR

1 500 000,00

Centrum programů podpory zaměstnávání (CPPZ)

MPSV ČR

1 460 000,00

Krizový tým

MPSV ČR

950 000,00

Chráněné bydlení Sedlec

MPSV ČR

890 000,00

PINEL - Rozvoj schopností nutných pro uplatnění na běžném trhu Hlavní město Praha práce u lidí s dlouhodobým duševním onemocněním
OPPA

821 828,58

Individuální projekt Podpora samostatného bydlení

Středočeský kraj

813 982,87

Tým bydlení Praha - Podpora

MPSV ČR

800 000,00

Dílna Hvězdáři

MPSV ČR

750 000,00

Centrum denních rehabilitačních aktivit - Cedra

Hlavní město Praha

712 500,00

Komunitní tým - chráněné bydlení Mělník

MPSV ČR

623 000,00

Komunitní tým Sever - Západ

Hlavní město Praha

487 300,00

Komunitní tým Jih - sociální rehabilitace

Hlavní město Praha

426 400,00

Tým bydlení Praha - Byty

Hlavní město Praha

381 600,00

Centrum denních aktivit „Dům U Libuše“

Hlavní město Praha

380 100,00

Komunitní tým Střední Čechy - sociální rehabilitace

MPSV ČR

340 000,00

Tým bydlení Praha - Dům

Hlavní město Praha

339 000,00

Komunitní tým Střední Čechy - PSB

MPSV ČR

323 000,00

REPRINT - Rozvoj organizace v návaznosti na transformaci
psychiatrické péče

Hlavní město Praha OPPA

322 867,67

Centrum programů podpory zaměstnávání

Hlavní město Praha

304 500,00

Komunitní tým - odborné sociální poradenství

MPSV ČR

299 000,00

Centrum podpory zaměstnanosti

MPSV ČR

190 000,00

Dílna Hvězdáři

Hlavní město Praha

180 000,00

Tým bydlení Praha - Podpora

Hlavní město Praha

178 000,00

Krizová služba - zdravotně sociální služba Fokusu Praha v
komunitní péči

Hlavní město Praha

165 000,00

Centrum denních aktivit Mělník - SAS

MPSV ČR

152 000,00

Hot Train

LEONARDO DA VINCI

121 406,57

Podpora Sociální firmy Zahrada Fokusu Praha

MČ Praha - Trója

100 000,00

Blázníš? No a!

Hlavní město Praha

90 000,00

Terénní krizová služba

Hlavní město Praha

90 000,00

Tým bydlení Praha - chráněné bydlení

Nadace BONA

50 605,00

Komunitní tým Sever - Západ sociální rehabilitace

MČ Praha 8

50 000,00

Klub Mosty

Janssen-Cilag, s.r.o.

50 000,00

Cirkus Bombastico Fokus

Ministerstvo kultury ČR

45 000,00

Cirkus Bombastico Fokus

Hlavní město Praha

44 000,00

Centrum denních aktivit Dům u Libuše (CDA Dům U Libuše)

MČ Praha 1

40 000,00

Program pro rodinné příslušníky pacientů s duševním
onemocněním

Hlavní město Praha

35 000,00

Týdny pro duševní zdraví 2013

Fokus od Min.
zdravotnictví ČR

34 250,00

Týdny pro duševní zdraví 2013

Ministerstvo kultury ČR

33 000,00

Komunitní tým Jih - sociální rehabilitace pro osoby s duševním
onemocněním

MČ Praha 10

30 000,00

Komunitní tým - základní prvek komunitní péče pro osoby s
duševním onemocněním

MČ Praha 13

30 000,00

Pořízení sušičky pro Prádelnu u Mandelíků

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové

29 766,00

"Obnova drobného nábytku, vybavení arteterapeutického ateliéru
Nadace ČEZ
a posílení internetových rozvodů" - Oranžové kolo

28 306,00

Komunitní tým Jih - sociální rehabilitace

MČ Praha 3

18 000,00

Komunitní tým Sever - Západ sociální rehabilitace

MČ Praha 7

10 000,00

Komunitní tým Jih - sociální rehabilitace pro osoby s duševním
onemocněním z jižní části Prahy

MČ Praha 11

10 000,00
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Základní údaje

Fokus Praha, o. s.
Adresa: Dolákova 24, 181 00 Praha 8
Telefon: 233 551 241, 233 553 303
E-mail: fokus@fokus-praha.cz
IČO: 45701822
Registrace: VSC/1-17289/92-R (Změna stanov 1. 1. 2006)
Bankovní spojení: KB Praha číslo účtu: 16136201/0100
Ředitel sdružení: Pavel Novák
Ředitel pro ekonomiku a provoz: Ing. Jan Votava
Ředitel pro metodiku a koncepci služeb: Daniel Kaucký, DiS.
Tréninkové a vzdělávací středisko – TVS, vedoucí: Mgr. Pavel Hušek

Rada sdružení
Předseda: Patrik Novák
Místopředsedkyně: Eva Fajmanová
Členové rady: Bc. Rostislav Jakoubek, Mgr. Michal Karas,
Mgr. Pavel Košák, Bc. Richard Škotko, Petr Špaček,
Tomáš Tahavský, Kateřina Zvoníčková, Dis.
K 31.12. 2013 mělo sdružení Fokusu Praha, o.s. 47 členů.
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Ředitel Regionu Sever – Západ: Mgr. Jaroslav Keller
Vedoucí jednotlivých týmů:
Komunitní tým Sever – Západ: Jaroslava Skučková
Tým bydlení Praha: Mgr. Petra Havlíková
Centrum denních rehabilitačních aktivit CEDRA: Barbora Lettlová
Program MOSTY: Ctibor Lacina
Sociální firma Zahrada: Petra Jiráňová
Sociální firma Prádelna u Mandelíků: Ing. Lenka Stříbrná
Ředitel Regionu Jih: Mgr. Ondřej Skála
Vedoucí jednotlivých týmů:
Komunitní tým Jih: Mgr. Gabriela Sochorová
Centrum programů podpory zaměstnávání: Kateřina Szczepaniková, DiS.
Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři: Eva Kačabová
Centrum denních aktivit Dům u Libuše: Mgr. Martina Kárová
Krizový tým: Mgr. Martina Kárová
Ředitel Regionu Střední Čechy: Jiří Novák
Vedoucí jednotlivých týmů:
Komunitní tým Střední Čechy: Mgr. Hana Konečná
Centrum podpory zaměstnávání: Ludmila Černá
Chráněné bydlení Sedlec: Eva Rozporková
Chráněné bydlení Mělník: Ivana Pavlíková, DiS.
Centrum denních aktivit Mělník: Ivana Jaklová, DiS. do března, od
března Bc. Jitka Pecharová
Chráněná pracovní dílna Mělník: Drahomíra Slavíková
Sociální firma Jůnův statek: Tomáš Tahavský
Ředitel Oblasti zdravotních služeb: Mgr. Petr Hudlička
Vedoucí jednotlivých týmů:
Denní sanatorium a ateliér expresivních terapií: Mgr. Petr Hudlička
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Seznam zaměstnanců
Pracovní smlouvy
A
Adyebo Viktorie
Albrechtová Miluše

B
Babinská Monika
Baierová Eva
Baranová Vendula
Bareš Stanislav
Bartáková Dana
Bařinková Jaroslava
Bečka Libor Bc.
Bečvář Jan
Beneš Zdeněk Mgr.
Beranová Nela Bc.
Binek Tadeáš
Bínová Jaroslava
Boháčová Kamila Bc.
Bohuňková Naděžda
Brichcín Lukáš
Brůna Milan
Brunclík Zdeněk
Bruyová Yvona
Budilová Květuše
Buchtová Jana Mgr.
Burdychová Petra

C
Colonová Helena

Č
Čechová Lada
Čermáková Petra
Černá Ludmila
Černovičová Lenka
Černý Jiří
Černý Luděk
Čížková Denisa

D
Dorník Tomáš
Doskočil Martin
Dusilová Markéta

E
Ernestová Alena
Ernestová Eva
Ernestová Iveta

F
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Fabianová Eva
Faciníková Sabina
Fajmanová Eva
Fecková Anna
Feitová Kateřina Bc.

Filingerová Věra
Flaksová Magdalena Mgr.
Foitová Zuzana MUDr.
Folajtárová Iva Mgr.
Franklová Hana
Fulín Pavel

G
Gajdušek Jiří
Gärtner Jiří
Gerstorferová Michaela
Glaserová Marika

H
Hála Pavel
Halamová Alena PhDr.
Hanibalová Hana Ing.
Hasalová Zuzana
Hausdorfová Martina Ing.
Havlíková Petra Mgr.
Hejduková Jiřina Ing.
Hejlíková Kateřina
Hejný Marek Ing.
Hlatká Kateřina DiS.
Hlušičková Lenka
Hnát Lubomír Bc.
Hokeová Jana
Hollerová Jaroslava
Holub Matěj
Holubová Eva
Horáková Lenka
Horká Milena
Horová Alena Bc.
Horová Alena Mgr.
Horová Jana
Horváthová Iveta
Horynová Ludmila Bc.
Houska Josef
Howesová Adéla Mgr.
Hrbová Monika
Hrdličková Barbora Mgr.
Hronková Jana Mgr.
Hronová Kateřina Mgr.
Hruška Ondřej
Hrychová Hedvika Mgr.
Hűblová Martina Mgr.
Hudlička Petr Mgr.
Humlová Miroslava Bc.
Huňáčková Božena
Husák Václav
Hušek Pavel Mgr.

J
Jadrná Dagmar
Jäger Rudolf
Jahnová Garika
Jaklová Ivana DiS.
Jakoubek Rostislav Bc.
Jakubská Lenka
Janeček Václav Mgr.
Janíková Pavlína
Janů Irena
Jarošová Radka
Jelínek Lukáš
Jeřábková Irena
Jiráňová Petra

K
Kačabová Eva
Karas Michal Mgr.
Kardová Marie
Kárová Martina Mgr.
Kattauiová Diana
Kaucký Daniel DiS.
Keller Jaroslav Mgr.
Kempferová Ivana
Kirchner Pavel
Kiriazopulosová Anastasia
Klimovičová Zora Mgr.
Knejpová Irena
Knoblochová Dana
Kofroňová Iveta
Kohoutová Lenka
Kolovská Dagmar
Kondrková Dana
Konečná Hana Mgr.
Kopecká Alena Mgr.
Koronthály Tereza Mgr.
Košatková Eva Mgr.
Košová Daniela
Košťál Břetislav Mgr.
Koudelková Alena
Kouňovský Václav
Kouřil Oleg
Král Filip
Králová Romana
Krása Petr Bc.
Krbcová Hana Ing.
Krbečková Eva
Krejčí Bohumil
Krejčů Eva Mgr.
Křížek Jan
Kuchtová Štěpánka Bc.

Kumhera Petr Bc.
Kutová Martina
Květová Světlana

O

L

Pácalová Zuzana Mgr.
Pagáčová Helena
Pajer Jindřich
Pajerová Jana
Pavel Jaroslav
Pavelková Jana
Pavlíková Ivana
Pechánek Lukáš Bc.
Pecharová Jitka Bc.
Pekárková Jana
Pešáková Lucie DiS.
Petrescu Maria
Petrovová Naděžda
Plánská Kateřina Mgr.
Plíva Michal
Pobuda Jiří
Podhorová Anna
Pokorná Jiřina
Pokorný Robert
Polívková Jana
Popowicz Josef
Pospíšil Jaroslav
Poupa Vlastimil
Primasová Hana
Procházka Martin
Procházková Alena
Provazníková Lenka
Pukanová Slavomíra Mgr.
Purmanová Karla

Lacina Ctibor
Lago Blanka DiS.
Laušmanová Eva Mgr.
Lettková Jana
Lettlová Barbora
Lhotová Alena Mgr.
Lidická Ludmila
Linhartová Lenka Ing.
Loučka Zdeněk
Lukášková Alena

M
Mádlová Lenka
Macháčková Lenka Mgr.
Makešová Jana Mgr.
Marečková Zdenka
Marek David
Masnerová Jindřiška MUDr.
Mašková Miloslava
Mašović Lea Bc.
Matoušek Milan
Mečiarová Jana
Melich Richard
Menčík Martin
Mikotová Marcela
Miková Květuše
Mikuta Miroslav
Milerová Kateřina
Miličevičová Mária Mgr.
Mlejnková Lenka
Motúz Martin
Mrázová Eva
Müller Matyáš Mgr.
Musilová Andrea DiS.
Mužík Jan

N
Nachtigall Martin
Nejdl Jaroslav Ing.
Nejedlý Luděk
Němec Peter
Nondek Michal Mgr.
Novák Jiří
Novák Pavel
Nováková Lenka
Novotná Barbora DiS.
Novotný Jiří
Novotný Miroslav Mgr.

Řezáč Stanislav

Oláhová Jitka

S

P

Sasáková Pavlína
Savčuková Eva
Sekera Marek
Serafín Petr
Sgall Ivan
Sgallová Irena MUDr.
Shejbalová Gabriela
Schneiderová Radmila MUDr.
Sieberová Zdeňka
Simakova Sofija
Skála Ondřej Mgr.
Skalický Petr
Skučková Jaroslava
Slavíková Drahomíra junior
Slavíková Drahomíra senior
Sochorová Gabriela Mgr.
Sovíček Viktor
Spálenská Jana
Straková Jolana Bc.
Strnad Josef
Strnadová Zuzana
Stříbrná Lenka Ing.
Studeník Jiří Ing.
Suchardová Veselá Martina
Svoboda Josef
Szczepaniková Kateřina Dis.

R
Ramešová Jitka
Raudenská Antonie
Rázgová Andrea Mgr.
Rechtoríková Martina
Rejman Josef
Richterová Monika
Richtrmocová Blanka
Rohlíčková Zuzana Mgr.
Rosůlková Věra
Roubová Monika
Rozporková Eva
Rozporková Jitka
Růžička Martin
Rybářová Marta

Š
Šantinová Marcela
Šemberová Dana Ing.
Šesták Petr Ing.
Šimonová Veronika
Špaček Petr
Špidlenová Kateřina Mgr.
Špinarová Jana Ing. Mgr.
Štanglová Andrea Mgr.
Šťovíčková Petra
Štrbková Marie
Šulcová Ludmila akad.mal.

T
Tahavský Tomáš
Tlachová Simona
Tolar David
Trepka Pavel
Tuček Miroslav
Tučková Květoslava

Ř

U

Řeháček Pavel
Řehák Petr Mgr.

Uhlíř Václav
Uhlířová Jelena
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V
Vacínová Kateřina Bc.
Vála Luboš
Valentová Gabriela
Varga Vladimír
Vašíčková Martina
Vavřičková Miloslava
Velemínská Alena
Velíšková Jana
Voborská Jana
Vokoun Petr
Volovská Tereza Mgr.
Vondráková Štěpánka
Vořechovský David
Votava Jan Ing.
Votavová Radka Mgr.
Vrátná Petra
Vynokurova Antonia
Vynokurova Antonina
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Albrich Beate Dipl.KT
Říčan Pavel Mgr.
Baierová Eva
Říha Antonín
Binek Tadeáš
Schneider Benjamin
Cihelková Petra
Schneiderová Radmila MUDr.
Čálková Tereza MUDr.
Skála Ondřej Mgr.
Dočkal Viktor MgA.
Stopková Pavla MUDr.
Foitová Zuzana MUDr.
Stuart Allison
Hála Pavel
Šuhajdová Eva MUDr.
Halamová Alena PhDr.
Tahavský Tomáš
Hlatká Kateřina DiS.
Valouch David
Hrdličková Barbora Mgr. VečeřováProcházková Alena
Hronková Jana Mgr.
Venglářová Martina PhDr.
Hrychová Hedvika Mgr.
Vopat Václav Bc.
Hudlička Petr Mgr.
Votavová Radka Mgr.
Humlová Miroslava Bc.
Zvoníčková Kateřina DiS.
Hušek Pavel Mgr.
Žižková Veronika Mgr.
Chaloupková Vladislava
Jirman Jaroslav
Rada
Karas Michal Mgr.
W
Fajmanová Eva
Würtherlová Markéta Ing. Kárová Martina Mgr.
Jakoubek Rostislav Bc.
Kašpar
Michal
Z
Karas Michal Mgr.
Kempferová Ivana
Zámorský Daniel
Košák Pavel Mgr.
Knejpová
Irena
Zedník Miroslav
Novák Patrik
Korgerová Petra
Zimmermannová Lucie
Škotko Richard
Krbečková Eva
Zobalová Markéta Mgr.
Špaček Petr
Krejčů
Eva
Mgr.
Zvoníčková Kateřina DiS.
Tahavský Tomáš
Krombholz Jiří MUDr.
Ž
Zvoníčková Kateřina DiS.
Lago
Blanka
DiS.
Žabová Renáta DiS.
Lettlová Barbora
Žambokretská Vlasta
Lhotová Alena Mgr.
Žižková Veronika Mgr.
Macek Petr Mgr.
Makešová Jana Mgr.
DPČ
Masnerová Jindřiška MUDr.
Audrlický Jan MUDr.
Mečiarová Jana
Glaserová Marika
Menclová Eva
Jadrná Dagmar
Mlejnková Lenka
Kaucký Daniel DiS.
Novotný Petr
Kříž David
Pecharová Jitka Bc.
Mašková Miloslava
Pelouch Jan
Řehák Petr Mgr.
Petrovová Naděžda
Soukup František MUDr.
Suchardová Veselá Martina Pfeiffer Jan MUDr.
Pobuda Jiří
Poláčková Martina MUDr.
Polcerová Olga
Považan Michal MUDr.
Pukanová Slavomíra Mgr.
Pulkrabková Alice Mgr.
Rataj Jan
Rázgová Andrea Mgr.
Roubová Monika

PODĚKOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Ministerstvo kultury ČR
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 5
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 9
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
Městská část Praha 14
Městská část Praha – Trója
Úřad práce Hlavního města Prahy
Úřad práce Praha 8
Úřad práce Praha – východ
Úřad práce Mělník
Česko-německý fond budoucnosti
ENSIE
Fokus Federál
Nadace BONA

Dárci
Auto Styl, a. s.
Bumbová Irena
Celestika Czech Republic s.r.o.
Cleopatra Musical, s. r. o.
ČSAD Praha holding, a.s.
Divadlo Kámen, o.s
Flaksová Magdalena Mgr.
Glazura s.r.o.

Hála Pavel
HAMTAM catering s.r.o.
Henkel ČR spol. s r.o.
Hewlett-Packard, s.r.o.
Hudlička Petr Mgr.
Chládková Věra
Jankotová Jana
Kačabová Eva
Keller Jaroslav Mgr.
Krob Petr
Kvasnica Tomáš Bc.
Lahůdky-Palma, spol.s r.o.
Lidická Ludmila
Lisý Martin
LMC, s. r. o.
Manželé Pospíšilovi
Matematicko-fyzikální fakulta
Matoušek Milan
Mazanec Jan
Musilová Andrea
Nadace Dobré dílo sester
sv. Karla Boromejského
Nadace Charty 77
Novák Pavel
NODUS Technologies, s.r.o.
– Karabina Jan Ing.
Phoenix-Zeppelin, s.r.o.
Rodinný pivovar BERNARD a.s.
S. C. Johnson, s. r. o.
Shooting Furniture s.r.o.
– Andrea Černá
Sýkorová Lenka MUDr.
Šindelková Jana
MUDr. Špaček Martin, Ph.D.
Škoda Auto, a.s.
Švarc Bořivoj Ing.
Univerzita Karlova,
WALTER Graphtek CZ, s.r.o.
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ArtMovement
Baobab, o.s
Beate Albrich
Bona, o.p.s.
Borzič Adam Bc.
Bouška Kamil Bc.
Brichcínová Ludmila
Byznys pro společnost / Business for
Society
Česká spořitelna, a.s.
Císařová Jana
Čišková Daniela
Denní psychoterapeutické sanatorium
„Ondřejov“
Diakonie CČE – Dobroduš
Divadlo Kámen
Divadlo Ypsilon
Divadlo v Celetné
Divadlo Kampa
Divadlo na Vinohradech
Divadlo pod Palmovkou
Divadlo v Dlouhé
DS Břevnov Fokusu Praha
Duo Kieslowski
Eset-Help, o.s.
Fokus Mladá Boleslav
Fórum dárců
Green Doors, o.s.
Haismanová Jolana
IKEA Černý most
Irrsinnig Menschlich e.v. – Německo
Jahňáková Adriana Ing.
Kinkor Milan, PhDr.
Kino Aero
Kino Bio Oko
Kino Světozor
KOLUMBUS o.s.
Komunita Sant‘Egidio - Koldinský Petr
Košvancová Kateřina Mgr.

KTC PNB
Lektoři a supervizoři spolupracující
s Fokusem Praha, o.s.
Marková Liběna
MČ Praha 10
– veřejní opatrovníci
MČ Praha 8
– veřejní opatrovníci
MDAC
– Centrum advokacie
duševně postižených
Mikmeková Klára
Naděje, o.s.
– Kateřina Vavrušová, Bc.
NedomYsleno s.r.o - Kazda Petr
Pfeifer Jan, MUDr.
Petr Tomáš Mgr.
Plechatý Tomáš Ing.
Plzeňský Prazdroj
PN Bohnice pavilon 4
Pobuda Jiří
Potravinová banka Praha, o.s.
Pražská správa nemovitostí
Právnický akademický spolek
Juristi – pan Viktor Hatina
Pro bono aliance o.s.
Přibylová Martina, Ing
Punčochářová Anna
Radová Irena
Rochlová Eva
Sananim o.s.
Správa majetku MČ Praha 14
Svátek Tomáš Ing.
Šteflová Romana
Stuchlík Jan, MUDr.
T-Mobile Czech Republic, a.s.
TH klinika
Tošnerová Martina DiS.
firma TSB, spol. s r.o.
Ústřední vojenská nemocnice
Vackářová Jana RNDr.
Váňová Pavlíková Martina

Vhled, občanské sdružení, Centrum
Sámovka
Zajícová Alice
ZŠ Norbertov

Dobrovolníci
Augustinová Jana
Bechyňová Laura
Bílek Tomáš
Bílková Erika
Botková Mariana
Čapková Kateřina
Čížková Květoslava
Dienstbier Jan Mgr. et Mgr. PhD.
Dubovan Josef
Frenis Lena
Gabošová Lucia Mgr.
Glaserová Marika
Hanikýřová Pavla
Havránek Vlastimil
Hejduková Veronika
Hrychová Hedvika
Hubík Jan
Jäger Uli
Janderová Eliška
Jarochová Erika
Ježková Martina
Jindrová Daniela Mgr.
Karas Michal
Koblicová Leona
Kotasová Martina
Koukalová Petra
Křečková Veronika
Lahaije Lenka
Lahaije Luc
Leharová Jana
Marek David

Mašková Lucie
Míková Gabriela
Müller Matyáš Mgr.
Mönig Burkhard
Mönigová Jitka
Motýl Jiří, Bc.
Němeček Jakub
Ohnisko Milan
Ohnisková Anna
Palma Marek
Parzelka Anna
Potůčková Julie Dominika
Roblová Martina
Rochlová Eva
Slížková Markéta
Šámalová Iveta
Šmejkalová Klára
Štaudinger Viktor
Vodová Veronika
Volovská Tereza
Vycpálková Veronika
Zvelebil Miroslav, Mgr.

Děkujeme
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