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ÚVODNÍ SLOVO

Tato výroční zpráva
je vlastně zprávou o naději – naději našich klientů na zotavení z duševní nemoci.

Uplynulý rok 2016 byl ve znamení změny
právní formy Fokusu Praha. Ačkoliv je to významný právní akt, pro zaměstnance, uživatele služeb a příznivce Fokusu Praha se v podstatě nic nezměnilo.

A také o naději na zotavení,
resp. přeměnu, systému psychiatrické péče.
Protože věříme těmto nadějím a věříme, že sdílení naděje je posilující, pokusili jsme se o některé z nich s vámi podělit. Někdy se nám ale naděje ukryla mezi
statistická data či suchý popis služby, kterou
poskytujeme, a tam to pro vás bude obtížnější hledání. Nicméně vězte, že i tam naděje někde
je, byť je zatím hodně schovaná a nemůžete ji
objevit. Stejně tak jako ve chvíli těžké deprese hledáme obtížně něco, co nás rozjasní, ale přesto věřme, že se záblesk naděje objeví.
Například jsme loni objevili naději, že selský rozum
může zvítězit i v byrokratické a formalistické mašinérii. To když soud rozhodl v náš prospěch letitou
kauzu nepřiznaného příspěvku úřadu práce.
Ale nutno říci, že jsme v roce 2016 zažívali
i mnoho dalších nadějí – z běžného chodu
organizace, z osobních životů klientů i zaměstnanců, zažili jsme svatby lidí z Fokusu, narození potomků, zažili jsme
návraty i nadějeplné odchody...
Chtěl bych za naději, kterou jste
nám poskytli, Vám všem moc
poděkovat!
Pavel Novák,
generální ředitel

POMÁHÁME
VZDĚLÁVÁME
PODNIKÁME

Z ŘEDITELSKÉ POŠTY:

Změna právní formy má význam pro řízení organizace
a byla vynucena změnou občanského zákoníku. Ústav je z pohledu fungování organizace flexibilnější způsob existence. Jde
v podstatě o vylepšenou verzi obecně prospěšné společnosti (o.p.s.)
s bohužel „podivným“ názvem této právní formy. Umožňuje Fokusu být
transparentnější pro dárce financí a poskytovatele dotací, vstupovat do společností s ručením omezeným a také z pohledu managementu je možné Fokus
operativněji řídit.

Milý pane řediteli,
předem mého e-mailu bych Vám ráda chtěla
poděkovat za kvalitní a plnohodnotný život, který díky Fokusu vedu.
Před 7 lety jsem onemocněla schizoafektivní poruchou
a po 3 měsících mě propustili do reálného světa. S těžkým stigmatem jsem bez doprovodu manžela nevycházela
z domu. Při další hospitalizaci (hospitalismus) v ÚVN Střešovice
mi lékařka doporučila Fokus.

Pracoval jsem ve Fokusu, byl jsem také v bývalé radě sdružení a Fokus Praha je pro mě srdeční záležitostí. Chci udržet to dobré z „ducha“ Fokusu Praha, tradiční hodnoty jedné z nejdéle fungujících občanských organizaci v Česku a přispět k dalšímu rozvoji Fokusu. Fokus Praha je stabilní, dobře fungující organizací a věřím v její další rozvoj pro větší prospěch
klientů a jejich blízkých, zaměstnanců a příznivců.

Do Fokusu se mi nechtělo (bála jsem se, že tam budou jen těžce nemocní klienti), ale dostalo se mi vřelého přijetí a doporučení vhodné skupiny, ačkoli jsem z Příbrami a spádově tam nepatřím.

Mgr. Pavel Košák, předseda rady Fokusu Praha

Dojížděla jsem na skupinu 3x týdně, mohla jsem tam otevřeně mluvit o svých problémech s lidmi, kteří je dokážou pochopit. Našla jsem tam přátele, se kterými
se stýkám i mimo Fokus. Stigmatu jsem se rychle zbavila a začala být matkou
i manželkou.
Nyní do Fokusu stále ráda docházím. Je to jako můj druhý domov, kde vás
nikdo nesoudí. S ostatními klienty se navzájem podporujeme a sdílíme spolu dobré i špatné.
Empatický leč profesionální přístup všech pracovníků pod vedením skvělého Mgr. Hudličky zasluhuje velké díky.
Zdeňka Veselská
PS: Letos jsem se zúčstnila i dovolené s Fokusem
v Itálii. Byl to skvělý zážitek, za který vám velice
děkuji.
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STAV REFORMY
PSYCHIATRICKÉ PÉČE
role Fokusu Praha v ní
Reforma psychiatrické péče – je to už téměř jako nějaká mantra.
Je všudypřítomná, mluví a diskutuje se o ní, ale např. peníze z ní až
na výjimky (investiční prostředky na lůžková oddělení všeobecných
nemocnic) nikdo neviděl. Ano, oficiální přihlášení Ministerstva
zdravotnictví k Reformě je už téměř pět let staré, ale na zvýšené
frekvenci používání tohoto sousloví lze poznat, že se už opravdu
něco děje. Jestli se začne dít proces transformace resp. přeměny
celého systému psychiatrické péče (nám zní lépe spíše systému
péče o duševní zdraví) závisí však stále na aktivitě lidí na všech
úrovních a v různých koutech republiky. Protože přeměna tohoto
systému bude proces bezesporu velmi náročný a měla by to být
i změna paradigmatická. Systém péče je totiž pořád postaven na
velkých lůžkových psychiatrických zařízeních a první svého druhu
u nás byl zřízen Ústav pro choromyslné u svaté Kateřiny v roce
1822, ostatní velké psychiatrické nemocnice (léčebny) byly postaveny do začátku 20. století (Bohnice 1904). Financování je tomuto
konceptu podřízeno a i když by osvícený ředitel psychiatrické nemocnice chtěl měnit svou nemocnici a poskytovat péči např. v terénu a v komunitě místo v areálu nemocnic, mohl by na to zle doplatit. Taková péče by se mu nevyplatila, pojišťovny by mu ji nechtěly
hradit a také by to odporovalo stávajícím zdravotnickým pravidlům.
Že to v ostatních (nejen) evropských zemích jde a že průměrná velikost psychiatrických nemocnic v Evropě je cca 120 lůžek (a my
máme více než 500 a největší nemocnice mají více než 1000 lůžek)
by pro nás měl být hnací motor reformy. Také se o to rozhýbání a pří-

Zotavení (recovery) je
„hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních
postojů, pocitů, hodnot, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít
spokojený, nadějeplný a přínosný život
přes všechna omezení způsobená nemocí.
Zotavení buduje nový význam a smysl
života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná.“
(Anthony 1993)

Chceme být připraveni na realizaci těchto center a počítáme, že v nejbližších pěti letech bychom mohli realizovat s partnery i pět či šest
takových center.
Také testujeme různé způsoby vzniku a fungování center, a to na prvních dvou CDZ v ČR. První CDZ, kde my v rámci jednoho týmu máme
sociální pracovníky, realizujeme spolu s Psychiatrickou nemocnicí
Bohnice pro Prahu 8, druhé, kde máme sociální pracovníky, zdravotní sestry, psychologa i psychiatry vytváříme v Podskalí pro Prahu
1, 2, 10. Toto centrum navazujeme na spolupráci s Psychiatrickou
klinikou Ke Karlovu. Je zajímavé, jak jsou tato centra každé jiné,
přestože se odkazují ke stejnému standardu CDZ.
V Reformě se zatím kladl malý důraz na služby v oblasti bydlení
a práce. My jsme přesvědčeni, že bez významné podpory v těchto
oblastech nebude moci dojít k cíli reformy – přesunutí péče z psychiatrických nemocnic do komunity, proto tato témata permanentně zvedáme a tlačíme na to, aby byla v Reformě stěžejní. Také jsme
byli a jsme zapojeni do hnutí za sociální bydlení, jsme aktivní v prosazování tématu sociálního podnikání a jeho konceptu v ČR.
V roce 2016 jsme také s dalšími kolegy z komunitních služeb připravili první záměr Koncepce péče o duševní zdraví v Praze, v rámci projektu Heuréka jsme představovali koncept komunitních služeb a multidisciplinárního pojetí v různých psychiatrických zařízeních v ČR.
Jsme občas rozčarováni a frustrováni tím, jak jde Reforma, resp.
její příprava pomalu, když my máme pocit, že už jsme dávno připraveni, ale přesto:
Podporujeme zásadní proměnu péče o duševní zdraví, chceme, aby
se zásadně proměnily velké psychiatrické nemocnice, aby vznikla
funkční síť služeb v komunitě.
Protože si to lidé, kteří mají problémy v oblasti duševního zdraví,
zaslouží.

pravu realizace reformy neustále snažíme. V roce 2016 jsme disku-

Protože víme a denně vidíme, že komunitní služby fungují, že jsou

továním a připomínkováním, jak by měla vypadat, trávili velké

efektivní a že je možné efektivně spolupracovat s personálem psy-

množství času – na Ministerstvu zdravotnictví, v různých pracov-

chiatrických nemocnic, a že i pro lidi, kteří se mnoho let potýkají

ních skupinách, seminářích, konferencích apod. Ale také jsme na

s důsledky psychotického (psychiatrického) onemocnění existuje

úrovni jednotlivých služeb trávili hodně času přípravou praktických

cesta, jak opustit ten začarovaný kruh, že je možné se zotavit.

kroků či např. přípravou metodik pro centra duševního zdraví.
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KLIENTI SLUŽEB 2016
Klienti Fokusu Praha jsou lidé s dlouhodobými problémy v oblasti
duševního zdraví. Často přicházejí po několikáté hospitalizaci
v psychiatrické léčebně a v důsledku duševního onemocnění
mají mnohdy přiznaný invalidní důchod.
Našimi klienty mohou být také lidé, kteří se nečekaně dostali
do krizové isituace nebo prožili traumatický zážitek.

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

Spolupracujeme i s jejich rodinami, přáteli a nebližším okolím.
Naši klienti využívají sociální a zdravotní služby poskytované
v našich centrech.

počet klientů v sociálních
službách celkem za rok 2016

1743

ZA TÍMTO ÚČELEM FOKUS PRAHA
• poskytuje programy a služby (zdravotní, psychoterapeutické,
pracovní a sociální rehabilitace) na odborné úrovni v dostupné
formě pro lidi se zkušeností s duševní nemoci
• pracuje v komunitě a s komunitou
• obhajuje práva a zájmy lidí se zkušeností s duševní nemocí

počet klientů ve zdravotních
službách celkem za rok 2016

499

• informuje o problematice duševního zdraví a duševní nemoci a propaguje otevřený přístup a toleranci k lidem se zkušeností duševní nemoci
• sdružuje a spravuje prostředky určené pro pomoc lidem se zkušeností s duševní nemocí a k rozvoji péče o duševní zdraví a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením
• zajišťuje vzdělávací programy pro zaměstnance Fokusu, odbornou i laickou veřejnost
• pracuje na zvyšování kvality služeb a celkovém rozvoji oblasti
péče o lidi se zkušeností duševní nemoci
• iniciuje a aktivně se podílí na tvorbě regionálního systému péče
o lidi se zkušeností s duševní nemocí
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POČTY KLIENTŮ VE SLUŽBÁCH

NAŠE SLUŽBY (jak pomáháme lidem

s duševním onemocněním
najít cestu k zotavení)

Komunitní týmy

806

KOMUNITNÍ TÝMY (hledáme způsoby, jak pomoci)
Komunitní týmy jsou základním prvkem našich služeb a jsou současně většinou místem prvního kontaktu s našimi klienty. Tým sociálních pracovníků
ve spolupráci s peer konzultantem a mnohde i se zdravotními pracovníky
(psychiatry, psychology, terapeuty a terénními sestrami) je připraven řešit

651
Centra denních aktivit a sociálně terapeutické dílny

širokou paletu problémů, se kterou klienti přicházejí a pomáhat jim tak čelit komplikacím, které život s duševní nemocí může přinášet.
Významná část práce komunitních týmů se odehrává přímo u klientů – u nich
doma, v práci nebo na veřejných místech – zkrátka tam, kde to klient potřebuje. Někdy se klienti domlouvají na návštěvě ve Fokusu.
Komunitní týmy jsou základem pro budoucí centra duševního zdraví.

240
Bydlení

316
Zaměstnávání

304

V tomto režimu nyní pracuje: Komunitní tým Podskalí, Komunitní tým
Břevnov, Komunitní tým Mělník, Komunitní tým Dolní Povltaví a Centrum duševního zdraví pro Prahu 8.

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO PRAHU 8
je společným pracovištěm Fokusu Praha a Psychiatrické nemocnice Bohnice. Tým Centra tvoří
psychiatr, psycholožky, psychiatrické sestry,

Krizová pomoc (krizový tým
+ cdz 8 krizová pomoc)

105 Klub MOSTY

sociální pracovníci, peer konzultantka
a adiktolog.
Tento multidisciplinární tým se zaměřil
na obyvatele městské části Praha 8,
která má zhruba 100tis. obyv., což

499
Zdravotní služby

odpovídá navrhovanému Standardu
center duševního zdraví.

Z FACEBOOKU
... Díky Fokusu jsem
aktuálně po 20 letech
léčby na psychiatrii nyní
již přes 2 roky na tom tak,
že hledím do dalšího života
s optimismem i přesto, že je mi
téměř 60 let.
Vaše vděčná a milující
E. T.
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CENTRA DENNÍCH AKTIVIT,
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
(nabízíme vstřícné “klubové” prostředí)
Fokus Praha tradičně provozuje Centra denních aktivit. Jsou to místa s klubovým provozem, kam mohou docházet lidé, kteří čelí duševnímu onemocnění,
podělit se o své radosti, úspěchy i strasti s lidmi, kteří procházejí obdobnou
životní zkušeností. Centra také nabízejí rozmanité aktivity. Některé jsou pravidelné – jako různé kurzy, šití, společné vaření, malování, sportování apod.
jiné jsou příležitostné – jako různé výlety, výjezdy, společné návštěvy výstav,
divadel nebo jiných akcí.

BYDLENÍ

(pomáháme samostatně žít)

V rámci sociálně terapeutických dílen klienti vyrábějí nejrůznější výrobky

Fokus Praha pomáhá řešit i problémy s bydlením. K dispozici máme

a drobné umělecké předměty, které pak dělají radost dalším lidem na jar-

chráněné bydlení v samostatných bytech i bydlení společné – komunitní.

marcích a trzích.

Současně naši sociální pracovníci podporují klienty v jejich samostatném

V rámci klubové činnosti se klienti vždy mohou poradit s pracovníky služeb,
kteří jsou profesionální sociální pracovníci a mohou pomoci s řešením některých situací klienta buď sami nebo zprostředkovat řešení s jinými odborníky

bydlení. Sociální pracovníci – odborníci na problematiku spojenou s bydlením jsou svým klientům k dispozici v pražském Týmu bydlení a jsou také
součástí Komunitního týmu Dolní Povltaví a Komunitního týmu Mělník.

– jak už ve Fokusu nebo i jinde, podle domluvy s klientem.
V tomto režimu nyní pracuje: Dům u Libuše, Cedra, Hvězdáři a Komunitní
tým Mělník– volnočasové pracovní aktivity.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ

(pomáháme najít dobrou práci)

Mít práci, být prospěšný, nebýt jen pacient, klient nebo invalidní důchodce.
… V roce 2013 jsem dostal kontakt na Fokus Praha
v Mělníku. Ve spolupráci se sociální pracovnicí jsem začal docházet do sociálně terapeutické dílny, kde
jsem trhal vatelín a dělal jiné věci. Měl
jsem obavy, že mě zase odmítnou, tak jak
se mi to dělo běžně až do té doby. Vždy jsem
měl problém se společností.
Ve Fokusu mi ale nabídli reálnou práci, kterou
jsem vždycky chtěl dělat. Dělal jsem košíky, vitráže – bavilo mě to. Dali mi důvěru. Zde jsem znovu získal důvěru
k lidem a v sebe.

Víme, že práce není jen o vydělávání peněz, práce je odpovědí na otázky:
Kdo jsem? Co dělám?
Sociální pracovníci – specialisté na zaměstnávání – jsou nejen součástí
Týmu podpory zaměstnávání, ale také pracují přímo v komunitních týmech.
Smyslem jejich práce je pomoct lidem s duševním onemocněním nalézat
osobní realizaci ve společnosti prostřednictvím pracovního uplatnění.
Tým podpory zaměstnávání má pro své klienty v nabídce služeb i tréninková pracovní místa, možnost pomoci se zaměstnáváním, tréninkový kurz, trénink paměti nebo počítačový klub.

JIRKA 33 LET
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DENNÍ SANATORIUM
(pomáháme prostřednictvím terapie)

KRIZOVÁ POMOC

(pomůžeme, když se nedaří)

Duševní onemocnění s sebou přináší riziko propadu duševní pohody, ataky

Denní sanatorium je zdravotnické zařízení Fokusu Praha, které je smluvním

nemoci, přecitlivělost při vzniku problémů. Pomoc odborníků v krizi je dobrým

partnerem zdravotních pojišťoven. Pro své klienty nabízí různorodé terapie

prvním krokem na cestě ke zlepšení situace.

a programy – individuální i skupinovou psychoterapii, práci s rodinami i blíz-

ZPŮSOB POMOCI:

kými a širokou škálu expresivních terapií. 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.

•

Osobní, telefonické nebo e-mailové konzultace

•

Výjezdy za klienty domů nebo kam je potřeba

•

Pomoc v orientaci ve složité osobní situaci

•

Pomoc se zvládáním krizových situací spojených se zhoršením zdravotního stavu v souvislosti s duševním onemocněním

•

Zprostředkování dalších služeb Fokusu Praha nebo jiných organizací

Paralelně běží dvě stacionární skupiny (Sukof, Granát), kam klienti docházejí každý den. Dále nabízí Denní sanatorium celou škálu ambulantních pro-

Krizovou pomoc ve Fokusu Praha zajišťuje: Krizový tým – pro lidi s du-

gramů, kterých se lidé účastní jednou v týdnu. Také je zde možné využívat

ševním onemocněním z celé Prahy, Krizová služba Břevnov a pro své

nabídku verbálních psychoterapií, rodinnou a párovou terapii, ambulanci

klienty nonstop také Centrum duševního zdraví pro Prahu 8.

psychiatra a psychologa.

KLUB MOSTY

(pomáhají lidé
s vlastní zkušeností s duševním onemocněním)
Klub Mosty tvoří otevřená skupina lidí se zkušeností s duševním onemocněním, kterou vedou zkušení peer pracovníci. Nabízí účastníkům vstřícné
a kolegiální prostředí, kde mohou všichni příjemně, svobodně a smysluplně
trávit čas.
V roce 2016 také většina týmů služeb úspěšně zapojila do své práce peer
pracovníky – lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, kteří jsou
zároveň na své cestě k zotavení tak daleko, že mohou prostřednictvím
svého příběhu, svých zkušeností podporovat další lidi.
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CENTRA FOKUSU PRAHA

(jsme blízko těm, kterým pomáháme)

CENTRUM KARLÍN A BOHNICE
Centrum má dvě pracoviště:
• Karlín – Nekvasilova 625/2, Praha 8 Karlín
• Bohnice – Dolákova 536/24, Praha 8 Bohnice

Naše zdravotní a sociální služby poskytujeme v těchto centrech. Snažíme
se, aby to k nám měli klienti blízko. Služby komunitních týmů jsou z velké
části terénní, to znamená, že i naši sociální pracovníci musí umět dojet
v rozumném čase za svými klienty.
Mnohé služby jsou tradičně s celopražskou působností. Podívejte se na náš
web www.fokus-praha.cz.

V Nekvasilově ulici najdete:
• Sociálně terapeutickou dílnu, klub a poradenské místo Cedra
• Tým bydlení Praha

V Dolákově ulici najdete:
• Centrum duševního zdraví pro Prahu 8
• Klub Mosty

CENTRUM BŘEVNOV
V ulici Meziškolské 2, Praha 6 Břevnov najdete:
• Komunitní tým Břevnov

CENTRUM MĚLNÍK
A DOLNÍ POVLTAVÍ

• Denní sanatorium
• Krizovou služba

CENTRUM
KARLÍN A BOHNICE

CENTRUM PODSKALÍ
Centrum Podskalí, sídlící v Sequensově vile na Výtoni
– Vnislavova 48/4, Praha 2 – zde najdete:
• Komunitní tým Podskalí
• Tým podpory zaměstnávání

– Libušina 48/5, Praha 2 – zde najdete:

CENTRUM
BŘEVNOV

• Centrum denních aktivit Domu u Libuše
• Krizový tým

– Svatoplukova 476/7, Praha 2 – zde najdete:
• dílna Hvězdáři

CENTRUM
PODSKALÍ

CENTRUM MĚLNÍK A DOLNÍ POVLTAVÍ
Komunitní tým Mělník sídlí na adrese Kamenická 3451,
276 01 Mělník
Komunitní tým Dolní Povltaví sídlí v ulici Služská 705/6,
182 00 Praha 8
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VZDĚLÁVÁNÍ

(vzděláváme odbornou veřejnost)

STÁŽE
V rámci poskytování služeb Fokus Praha nabízí prostor pro přípravu studen-

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

tů vyšších odborných a vysokých škol formou krátkodobých i dlouhodobých

Centrum vzdělávání nabízí kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v soci-

praxí. Dále pak poskytujeme stáže odborným pracovníkům z ostatních slu-

álních službách, pracovníky ve zdravotnictví, psychology, pedagogy, pracov-

žeb a zahraničním kolegům.

níky 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

V roce 2016 bylo na stážích ve Fokusu Praha 19 lidí, kteří dohromady strávili
v našich službách 93 dní.

u příslušných profesních sdružení.
V roce 2016 bylo realizováno 32 kurzů v sídle Centra v Dolákově ulici a pro-

MODRÉ SALONKY

školeno tak 455 lidí.

Modré salónky jsou NEFORMÁLNÍ schůzky zástupců komunitních služeb,

Celkem 14 kurzů proběhlo jinde dle přání a potřeb objednatelů. S kurzy Cen-

onemocněním. Jejich smyslem je zlepšení spolupráce mezi nemocnicí a ko-

tra vzdělávání jste se mohli potkat v Ústí nad Labem, Petrohradu, České

munitními službami, sdílení konkrétních případů z praxe a v neposlední řadě

Kamenici, Mostě, Chrudimi, Českých Budějovicích nebo v Nedvedicích.

také setkávání s milými lidmi. Zájemci se scházejí jednou měsíčně – obvy-

Mimořádnými akcemi v roce 2016 byl celodenní workshop Marka Reginse,

kle druhé pondělí v měsíci v Modrém salonku v Psychiatrické nemocnici

kterého se zúčastnilo 87 lidí nebo přednáška Willa Halla, kterou sledovalo

Bohnice.

lidí z Psychiatrické nemocnice Bohnice i lidí s vlastní zkušeností s duševním

70 lidí. Z těchto akcí byl také pořizován videozáznam a některé části byly následně zveřejněny na You Tube.

… ke kurzu Problematika úzkosti a úzkostných poruch:
„Byl to kurz, který jsem pro svou práci
potřebovala a nikde jinde nenašla. Děkuji za vše…“
.. ke kurzu Zplnomocňování a podpora silných
stránek v pomáhajícím rozhovoru:
„Myslím, že vše řečené jsem byla schopna převést
do své praxe, pochopit, případně jsem se mohla doptat.“
„Hodně jsem si upevnila stávající znalosti a hlavně se dozvěděla, jak je
efektivně používat.“
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DESTIGMATIZAČNÍ
A OSVĚTOVÉ AKTIVITY

HEURÉKA
Heuréka byl projekt, v rámci kterého od září do prosince 2016 vyjížděly skupinky Fokusáků – odborníků na komunitní péči, sociální práci, peer podporu
do psychiatrických nemocnic či na psychiatrická oddělení nemocnic s jediným cílem – vyprávět o své práci a vzájemně se tak „objevit“ a zvolat příslovečné HEURÉKA!
V nabídce bylo sedm témat a každá nemocnice si mohla program nechat připravit v rámci nabídky na míru. Největší zájem byl, podle manažerky projektu
Radky Votavové, o téma Práce v multidisciplinárním týmu, Práce terénní
zdravotní sestry nebo Jak pracují komunitní služby s krizovými situacemi.

(mluvíme o duševním zdraví)

BLÁZNÍŠ? NO A!
Blázníš? No a! je jednodenní vzdělávací program pro středoškoláky. Jeho
smyslem 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

PŘEDNÁŠENÁ TÉMATA

se od sebe navzájem, respektovat jeden druhého a vzájemně si pomáhat.
V roce 2016 jsme na území hl.m. Prahy uskutečnili 17 školských dní. Program

• Práce v multidisciplinárním týmu

jsme zprostředkovali 389 studentům, přičemž jsme navštívili 7 pražských

• Služby v oblasti bydlení

gymnázií, 1 střední odbornou školu a 1 střední odborné učiliště.

• Služby v oblasti práce a zaměstnávání
• Práce terénní zdravotní sestry

Díky projektu OPZ jsme v roce 2016 mohli začít s rozšiřováním projektu

• Peer pracovník ve službách psychiatrické péče

i mimo Prahu. Koordinujeme vznik národní sítě programu. Díky projektu

• Psychoterapie v komunitních službách

jsme také ve spolupráci s Národní ústavem duševního zdraví zahájili ce-

• Jak pracují komunitní služby s krizovými
situacemi

lorepublikový výzkum efektivity programu na změnu postojů středoškoláků.

NAVŠTIVILI JSME:
• psychiatrickou nemocnici v Opavě
• psychiatrickou nemocnici
v Havlíčkově Brodě
• psychiatrické oddělení nemocnice
v Českých Budějovicích
• psychiatrickou nemocnici v Bílé vodě
• psychiatrickou nemocnici v Kosmonosech
• psychiatrické oddělení nemocnice v Liberci
• odborný léčebný ústav Albertinum
v Žamberku
• psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice
• psychiatrické oddělení
v nemocnici v Táboře

STUDIO 27
Studio 27 je unikátní mediální projekt. Vedou ho lidé s filmařskými a žurnalistickými zkušenostmi, kteří si zároveň prošli vlastní zkušeností s duševním
onemocněním.
Navozují společenskou debatu o aktuálních tématech, která se vztahují k duševnímu zdraví. Aktivně se podílejí na PR Fokusu Praha.
Natáčejí videa a reportáže. Moderují besedy, píší články. Fotografují na
akcích.
Aktuální informace o činnosti Studia a všechny reportáže můžete také sledovat na You Tube, na FB Studia 27 a webových stránkách Studia 27.

Celý projekt byl realizován díky podpoře Ministerstva zdravotnictví.
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PRAŽSKÉ FOKUSOVINY
Pražské Fokusoviny jsou informačním čtvrtletníkem Fokusu Praha. Shrnují
aktuální dění v oblasti reformy psychiatrické péče a novinky z dění ve Fokusu. Fokusoviny jsou zdarma distribuovány prostřednictvím e-mailů všem
zájemcům, dárcům, spolupracujícím organizacím, jsou také volně ke stažení na webových stránkách Fokusu Praha.

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

FUNDRAISINGOVÉ AKCE

(hledáme finanční podporu
a poukazujeme na duševní zdraví)
FASHION FOR FOKUS
Dne 8. prosince jsme uspořádali již 3. ročník benefice Fashion for Fokus

je osvětová destigmatitační kampaň, kterou pod tímto názvem organizujeme a zastřešujeme již od roku 1990.

– módní přehlídky, která s podtitulem „Zaostřeno na osobitost” bojuje proti

Každoročně v období od 10. září do 10. října připravujeme sérii akcí, které
přibližují veřejnosti otázky kolem problémů s duševním zdravím, přibližujeme nabídku našich služeb, zprostředkováváme autentické příběhy lidí, jejichž život zkomplikovala duševní nemoc, představujeme jejich uměleckou
tvorbu. Každoročně se k nám přidává řada organizací, které pořádají obdobně zaměřené akce po celé ČR.

Třetího ročníku se účastnilo přes 120 hostů a celkový výtěžek ze vstupného

konvencím a předsudkům nejen v oblasti módy, ale i duševního zdraví.

a individuálních finančních darů získaných přes platební portál darujme.cz
i formou příspěvků na veřejnou sbírku přímo v prostorech muzea dosáhl
42 720 Kč.

Smyslem “Týdnů pro duševní zdraví” je bourat mýty a předsudky, které vůči
lidem s duševním onemocněním ve společnosti panují.
Více o jednotlivých akcích na webu: www.tdz.cz

DESIGNBLOK 2016
Fokus Praha představil na Designbloku expozici s názvem „Boříme zeď
předsudků v oblasti duševního zdraví”, jejíž součástí byla interaktivní hra
pro návštěvníky „blázinec není domov”. Ta měla za cíl upozornit na potřebu reformy psychiatrické péče a vyvracet stereotypy, které má veřejnost vůči lidem s duševním onemocněním.
Během šesti dnů veletrhu jsme naší expozici v pražských Holešovicích oslovili kolem 9 000 návštěvníků. K podpisové kampani „Bouráme mýty v oblasti
duševního zdraví” se připojilo 400 lidí a další nás podpořili finančním darem na veřejnou sbírku. Děkujeme všem za podporu i milá slova, která
jsme nejednou slyšeli: „Fandíme vám, má to smysl, držte se!” nebo „Vím,
o čem mluvíte, mám konkrétní zkušenost v rodině.”

Dobrý den paní Hanibalová,
my jsme se s manželkou rozhodli podpořit
sdružení Fokus částkou 1000,- Kč, protože máme
velmi pozitivní zkušenost s vaší činností. Naše duševně nemocná dcera po mnoha neúspěšných pokusech
v jiných zařízeních našla ve Fokusu možnosti terapie, pochopení pro své problémy a všestrannou pomoc s jejich řešením.
Z darovacího portálu jsme nějak ani nevyrozuměli, že to bude rezervace
vstupenek, ale ze zdravotních důvodů se nemůžeme této benefiční akce
zúčastnit, proto nám vstupenky nerezervujte a berte prosím náš příspěvek čistě jako sponzorský dar.
Všem, kteří se na činnosti vašeho sdružení podílíte, přejem hodně zdraví a síly k vaší práci a hodně štěstí
v osobním životě.
S přátelským pozdravem  N. V.
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AUKCE FOTOGRAFIÍ
Téměř symbolicky, jenom pár dní před Světovým dnem duševního zdraví
(10.10.), 6. října jsme připravili příjemný benefiční večer spojený s aukcí fotografií. V zajímavém prostředí podniku Klubovna 2. patro jsme nabídli to
nejzajímavější z celé plejády fotografií od známých i začínajících umělců.
Fotografie se vydražily za 121 000 Kč.
Získané finanční prostředky jsme využili na podporu volnočasových aktivit
a nákup sportovního vybavení nebo návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí
klientů Centra Podskalí.
Benefici jsme mohli uskutečnit díky darovaným fotografiím od více než 20
současných fotografů.

ORANŽOVÉ KOLO
Díky Nadaci ČEZ jsme na akci Čarodějnice na Ladronce získali částku
49 947 Kč. Každé šlápnutí na oranžovém rotopedu bylo zpřevodováno
na finanční pomoc pro Fokus Praha. Výtěžek jsme využili pro osvětový programu Blázníš? No a!

DOBROVOLNÍCI Z VODAFONU
V pondělí 3. října jsme přivítali skupinu skvělých dobrovolníků v naší sociální firmě Jůnův statek. I přes nepřízeň počasí sekali trávu, stříhali keře, čistili
koberce a rozebírali nefunkční elektrickou skříň. Kromě této konkrétní pomoci nám přinesli inspiraci a nové nápady a pohledy na sociální podnikání
zvenku. Děkujeme všem pracantům z Vodafonu!

DOBROFEST LHOTKA
V sobotu 23. července se ve Lhotce u Mělníka konal Dobročinný FEST 2016
na podporu našich služeb v Mělníku a okolí. Výtěžek ze vstupného, dobročinné dražby výrobků dílen a příspěvků sponzorů přinesl neuvěřitelných
45 000 Kč.
Náš největší dík patří panu Tomášovi Svobodovi a Sboru dobrovolných
hasičů ve Lhotce, kteří celou akci vymysleli, zorganizovali a ještě úspěšně
oslovovali další sponzory a podporovatele.
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

SOCIÁLNÍ FIRMY

(inspirujeme se ve světě)

(vytváříme pracovní místa)

Mental Health Europe (http://www.mhe-sme.org/)
World Federation for Mental Health (https://www.wfmh.globall/)
International Mental Health Collaborating Network (IMHCN)
(http://www.imhcn.org)
Social Firms Europe (CEFEC) (http://socialfirmseurope.org/)
ENSIE -The European Network of Social Integration Enterprises
(http://www.ensie.org)

KAMPAŇ EACH OF US
V roce 2016 jsme se veřejně připojili ke kampani Mental Health Europe
– Každý z nás je součástí řešení! Přeložili jsme a vytiskli a šířili materiál 10
mýtů z oblasti duševního zdraví.
Českou verzi letáčku „10 mýtů” ke stažení a volnému použití najdete také
na webu www.fokus-cr.cz

JŮNŮV STATEK
Od roku 1996 je objekt bývalého statku v Sedleci u Prahy v majetku Fokusu
Praha a vybudovali jsme zde první sociální firmu v ČR.
Je zde penzion s možností pronájmu školicích místností a s možností stravování. Současně zde provozujeme obchůdek, prádelnu a údržbářskou firmu.
Víc informací najdete na našich stránkách www.junuvstatek.cz.
V roce 2016 jsme k 30. 6. jsme ukončili provoz restaurace, kuchyně vařila
nadále jen na objednávky předem – pro kurzy a jiné akce (svatby, oslavy,…)

PRÁDELNA U MANDELÍKŮ
Sociální firma Prádelna u Mandelíků vznikla v roce 2011.
Od té doby poskytuje spolehlivé prádelenské služby jak pro obyvatele Prahy,
tak i pro firmy, školy a školky.
Více informací najdete na vlastních
webových stránkách prádelny: www.pradelnaumandeliku.cz
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EKONOMICKÝ PŘEHLED

RUKODĚLNÁ
Rukodělná dílna na Mělníku vznikla
transformací chráněné dílny v roce 2013.
RUKODĚLNÁ PROVÁDÍ:
• šití výrobků
• ruční žehlení
• kompletace výrobků
• balící služby
• recyklace

I v roce 2016 jsme zase o kousek „vyrostli“. Celkový obrat organizace dosáhl

V roce 2016 nastoupila nová vedoucí
Lenka Nováková. Pod jejím vedením
se podařilo zvýšit množství zakázek
a zlepšit cenovou politiku. Od září 2016
jsme navýšili počet zaměstnanců a rozšířili
spolupráci s firmou POAK – česká síťovka.

chráněných pracovních míst, který se táhl od roku 2013 a komplikoval situaci

73 584 771 Kč, což je o cca 2,2 mil. Kč více než v roce 2015. Daří se nám zajistit dostatek financí na provoz kvalitních sociálních služeb a hospodářský
výsledek našich sociálních firem se stále zlepšuje. Koncem roku 2016 se
nám také podařilo dokončit 2 déletrvající procesy. Pozitivním výsledkem pro
nás skončil soudní spor o přiznání příspěvku ve výši 2,3 mil Kč na provoz
v cashflow organizace, a došlo k ukončení majetkové účasti v dlouhodobě
neaktivní společnosti Tiskárna Fokus, s.r.o. (kde Fokus Praha měl spoluvlastnický podíl).
Přestože konečným výsledkem hospodaření za rok 2016 je ztráta 997 tis. Kč,
jsme spokojeni, neboť ztráta je způsobena právě jednorázovým odpisem
hodnoty výše zmiňovaného spoluvlastnického podílu ve výši 1,11 mil. Kč do

ZAHRADA

nákladů, provozní výsledek hospodaření je však kladný.

Sociální firma Zahrada vznikla transformací chráněné zahradnické dílny již
v roce 2006. Provádíme kvalitně veškeré zahradnické služby v plném rozsahu, dle přání zákazníků.
Nadále realizujeme dlouhodobou nadlimitní veřejnou zakázku pro Prahu 12
– údržba zeleně. Na jaře 2016 jsme museli investovat do nového stroje –
traktoru.
Podali jsme grant do ČSOB do výzvy “Stabilizace sociálních podniků” a plánujeme využít finanční prostředky na dovybavení technikou a konzultace
s experty na marketing sociálních firem.

Přímluva rodičů
...Jsme matky duševně nemocných
dávno dospělých dětí, které se roky
všemožně snaží, aby ty „děti” nespadly
na dno sociální, společenské zdravotní. Jsme
nesmírně vděčné za jakoukoliv aktivitu, kterou
proti tomu vyvíjí i někdo další na jiné úrovni, odborně
a s empatií. Takovou organizací je bezesporu už dlouhá
léta Fokus Praha. Že to dělá už dlouhá léta dobře, víme
z vlastní zkušenosti... apelujeme na Vás, paní ministryně...
postarejte se o nabídnutí smíru, který soud jistě rád
schválí, bude-li v něm obsaženo vyhovění Fokusu
s jeho žádostí o přiznání podpory, která mu ne
jeho vinou nebyla poskytnuta. Vaši právníci
by neměli tentokrát usilovat o vítězství
v soudní při, ale o to, aby litera zákonů
nebyla vykládána v rozporu s jejich duchem…
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ROZVAHA (BILANCE)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. 12. 2016
AKTIVA

ke dni 31. 12. 2016

Stav k prvnímu dni
účetního období

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Stav k posled. dni
účetního období

31 082 000

29 501 000

0

0

NÁKLADY

Kč
16 968 000

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem

0

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace celkem

54 167 000

Osobní náklady celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

47 850 000

47 990 000

Dlouhodobý finanční majetek celkem

123 000

0

Daně a poplatky celkem

67 000

-18 489 000

Ostatní náklady celkem

427 000

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-16 891 000

2 880 000

Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a OP celkem

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

AKTIVA CELKEM

PASIVA
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

CIZÍ ZDROJE CELKEM
Rezervy celkem

13 668 000

18 864 000

183 000

173 000

11 649 000

13 525 000

1 651 000

5 040 000

185 000

126 000

44 750 000

48 365 000

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

16 763 000

0

0

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů

319 000

44 750 000

48 365 000

PASIVA CELKEM

18 392 000
935 000

Ostatní výnosy celkem

12 384 000

16 444 000

669 000

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

-1 290 000

268 000

53 553 000

Přijaté příspěvky (dary) celkem

-294 000

12 086 000

Kč

Provozní dotace celkem

32 892 000

Krátkodobé závazky celkem

74 581 000

VÝNOSY

32 660 000

0

Jiná pasiva celkem

NÁKLADY CELKEM

31 602 000

30 000

0

Daň z příjmů celkem

32 366 000

Dlouhodobé závazky celkem

72 000

Poskytnuté příspěvky celkem

35 000

Tržby z prodeje majetku celkem

VÝNOSY CELKEM

73 584 000

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

-997 000
0

-997 000

zaokrouhleno na celé tisíce Kč
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STRUKTURA NÁKLADŮ

Osobní náklady celkem

54 167 000 Kč
Daně a poplatky celkem

67 000 Kč

Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a OP celkem
2 880 000 Kč

Poskytnuté příspěvky celkem
72 000 Kč

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem

16 968 000 Kč

Ostatní náklady celkem
427 000 Kč

STRUKTURA VÝNOSŮ

Provozní dotace celkem

53 553 000 Kč

Přijaté příspěvky (dary) celkem
669 000 Kč

Tržby z prodeje majetku celkem

35 000 Kč
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

18 392 000 Kč
Ostatní výnosy celkem
935 000
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DONÁTOŘI

(dotace nad 5000 Kč)

DON ÁTO R
					
Hlavní město Praha (dotace, granty)			
Středočeský kraj (dotace, program OPZ)		
Úřad práce						
Norské fondy						
MČ Praha 7						
Ministerstvo zdravotnictví ČR				
MČ Praha 10						
OPZ							
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota			
MČ Praha 8						
MČ Praha - Trója					
ČSOB - stabilizace sociálních podniků			
Magdalena, o.p.s.					
Ministerstvo kultury ČR				
MČ Praha 4						
MČ Praha 5						
Nadace ČEZ						
IBM Česká republika, spol. s.r.o. 			
MČ Praha 3						
S.C.Johnson, s.r.o.					
Obec Lhotka						
MČ Praha 1						
MČ Praha 12						
MČ Praha 13						
Město Mělník						
MČ Praha 6						
Město Neratovice					
Nadace Vodafone Česká republika			
MČ Praha 11						
MČ Praha 14						
MČ Praha 15						
Fokus ČR						
MČ Praha 9						
MČ Praha 17						
Město Kralupy						

C E LKE M V KČ
27 096 000
12 936 575
10 802 167
2 226 607
262 000
141 840
119 000
118 248
104 400
100 000
100 000
100 000
74 000
70 000
70 000
69 000
49 947
49 000
46 000
45 000
45 000
40 000
40 000
25 000
25 000
24 600
20 000
20 000
15 000
15 000
15 000
13 400
10 000
5 000
5 000
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DĚKUJEME DÁRCŮM
Chlumecký Ivan
Kafková Veronika
Karabina Jan
Novotný Miroslav
Pohorský Pavel JUDr.
Reif Oskar
Vinklář Daniel
Alza.cz a.s.
Bouška Tomáš
Capsa.cz, s.r.o.
Cílková Martina
Český Jiří
EAST PORT Praha s.r.o.
Foltýn Wine s.r.o.
Froyen Dagmar
Heroldová Karolína
Horová Kateřina
Hrabáčová Jana, JUDr.
Hradečná Galina
Jungrová Alžběta
Kardium, spol.s.r.o.
Liepoldová Tereza
Martinů Pavel
Navrátil Miroslav
ORSETO GROUP SE
Palma Marek
Pavlíčková Petra
Potencová Katarina
Potoček Petr
Prague Marriott Hotel
Raab Jan
Raušová Pavla
Skála Ondřej, Mgr.
Socha Pavel
Studio Kaleidoskop - Dana Storcková
Svátek Tomáš
Svátková Helena
Svobodová Bondiguel Šárka
Šušor Pavel
Vondra Vladislav

A DĚKUJEME DALŠÍM
PODPOROVATELŮM, ZEJMÉNA
Abbasová Lejla
Aero films s.r.o.
AV MEDIA s.r.o.
Bartoňovi, Adam a Magdaléna
Best a.s.
Byznys pro společnost, z.s.
Čapková Marie
Divadlo Kámen
Divadlo Kampa
Divadlo Ta Fantastika
Divadlo v Dlouhé
Foragri s.r.o.
GIVT.cz, s.r.o.
HUB Praha
Chrdle Milan
Institut dokumentárního filmu
Jelínek Šimon
JN Interier
Kavárna Liberál
Kavárna Marlen, Mělník
Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Krutáková Barbora
LMC s.r.o.
MediaServis, s.r.o.
Mekuc - Galerie Ve Věži, Mělník
Melnicek.cz
Mělnický deník
Měsíčník Mělnická radnice
Městská divadla pražská
Městská knihovna v Praze,
Mikula Ondřej
Nadace Via – darujme.cz
Národní muzeum – České muzeum hudby
Němý Medvěd – Beer Bar, Mělník
Obec Tupadly
Polívka Tomáš
Princ Tomáš - Humans of Prague
Profil Media s.r.o.
Regionální muzeum Mělník
Retal Czech a.s., Mělník
Sbor dobrovolných hasičů Lhotka
SK Motorlet
Slavíková Denisa – Faible Group
Svoboda Tomáš
Švandovo divadlo
Tupý Karel
Vitana, Byšice
Zahradnictví Petro, Mělník
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ZA SPOLUPRÁCI DĚKUJEME
ORGANIZACÍM
Armáda spásy
Asociace denních stacionářů a krizových center (ADSKC)
Baobab

DOBROVOLNÍCI
DĚKUJEME všem dobrovolníkům za spolupráci
Beránková Justýna

Bona

Bezoušková Michala

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Blažková Nikola

Centrum sociálních služeb Praha

Bradáčová Nikola

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov

Dobiášová Veronika

Dobroduš
ESET-HELP
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Drozdíková Hana
Felmanová Jana

Green Doors

Frýdová Tereza

Kaleidoskop

Jaksmanická Amálie

Ledovec

Kadeřábková Lucie

Liga lidských práv

Kretíková Andrea

Lomikámen

Kovaříková Zdeňka

Magdalena
MAS Nad Prahou
Naděje

Kučerová Barbora
Marounková Zuzana

NUDZ - Národní ústav duševního zdraví

Motýl Jiří

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6

Noskovič Marek

Psychiatrická léčebna Kosmonosy

Pražáková Magdalena

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Rodin Martin

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Quip
Sananim

Rojíková Eliška
Šranková Veronika

Tessea
Ústřední vojenská nemoncice

Dobrovolníci z firmy Vodafone Czech Republic a.s.

Všeobecná fakultní nemocnice - psychiatrciká klinika Ke Karlovu
Židovská obec
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ZAMĚSTNANCI
DĚKUJEME všem zaměstnancům Fokusu Praha

A

D

Alquati Roberto
Audrlický Jan MUDr.

Damková Iveta
Daněk Florencio
Deáková Darina Mgr.
Disha Alena
Dohnal Václav Mgr.
Doné Vladimír Mgr.
Doskočil Martin
Drazinská Miloslava
Duchoňová Veronika Mgr.
Duchoslavová Dana Bc.
Dulinová Daša Ing.
Durďová Dagmar
Dusilová Markéta

B
Baierová Eva
Baranová Vendula
Bartáková Dana
Bartůněk Aleš
Bělašková Dagmar Ing.
Beranová Nela Mgr.
Biondi Zuzana Mgr.
Bláha Karel
Bodnárová Petra Ing.
Bohuňková Naděžda
Boušová Kateřina
Brtníková Monika
Brunclík Zdeněk
Bruyová Yvona
Budilová Květuše
Buchtová Irena
Buchtová Jana Mgr.
Burdychová Petra
Burýšková Ivana Mgr.

C
Cihelková Petra

Č
Čechová Lada
Červenka Roman
Čípová Veronika Mgr.
Čižinská Eva Mgr.

E
Ernestová Eva
Ernestová Iveta

F
Fabianová Eva
Fajmanová Eva
Feuersteinová Judita Bc.
Fialová Monika Mgr.
Flaksová Magdalena Mgr.
Foitová Zuzana MUDr.
Franklová Hana
Frőhlichová Marcela

Gerstorferová Michaela
Glaserová Marika
Grexa Patrik MUDr.

H
Hájek Eva Mgr.
Halamová Alena PhDr.
Hanibalová Hana Ing.
Hanzal Jan DiS.
Havlíková Jana
Hejný Marek Ing.
Hejzlová Iva Mgr.
Hilgartová Irena
Honzíková Petra
Horká Milena
Horsáková Jana Bc.
Horychová Iveta Bc.
Horynová Ludmila Bc.
Houdková Alice
Houska Josef
Howesová Adéla Mgr.
Hrbová Monika
Hrdličková Barbora Mgr.
Hronešová Eliška Mgr.
Hronková Jana Mgr.
Hronová Kateřina Mgr.
Hruška Ondřej
Hrychová Hedvika Mgr.
Hűblová Martina Mgr.
Hudlička Petr Mgr.
Humlová Miroslava Bc.
Huňáčková Božena
Hušek Pavel Mgr.

G

CH

Gajdušek Jiří
Gálisová Renata Mgr.
Gärtner Jiří

Chmelová Michaela Bc.
Chramostová Ivana Ing.
Christodulu Niké

J
Jadrná Dagmar
Jahnová Alena Mgr.
Jarošová Radka
Jenšíková Ivana DiS.
Jeřábková Irena
Jiráňová Petra
Jirsová Ivana
Jurkovská Lucie MUDr.

K
Kačabová Eva
Kafková Veronika Mgr.
Kaňková Alena
Kárová Martina Mgr.
Karpíšková Petra Mgr.
Kashchych Dmytro
Kašpar Michal Bc.
Keller Jaroslav Mgr.
Kempferová Ivana
Kiriazopulosová Anastasia
Knejpová Irena
Kofroňová Iveta
Kolovská Dagmar
Komers Jaroslav
Kondrková Dana
Kopecká Alena Mgr.
Kopřivová Zuzana
Koronthály Tereza Mgr.
Košťál Břetislav Mgr.
Košťálová Eliška Marie Mgr.BcA.
Koucký Daniel
Kouřil Oleg
Kovářová Irena
Král Filip
Králová Marie Mgr.
Krása Petr Bc.
Kratochvílová Dana
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Krbcová Hana Ing.
Krbečková Eva
Krejčů Eva Mgr.
Krsková Kristýna MgA.
Kudrnová Eva Mgr.
Kuchař Pavel Ing.
Kuchtová Štěpánka Bc.
Kulíšek Martin
Kuruczová Andrea Mgr.
Květoňová Kateřina DiS.
Květová Světlana

Milerová Kateřina
Miličevičová Mária Mgr.
Mlatičeková Mária Bc.
Mlejnková Lenka Bc.
Morvayová Ivana Mgr.
Motúz Martin
Mráčková Petra Ing.
Musilová Andrea DiS.
Mužík Jan
Müller Matyáš Mgr.

L

N

Lacina Ctibor
Lago Blanka DiS.
Lažanová Jindra
Lettková Jana
Lettlová Barbora DiS.
Lhotová Alena Mgr.
Lidická Ludmila
Loučka Zdeněk
Lukášková Alena

M
Mádlová Lenka
Mahdíková Lenka
Macháň Zdeněk
Májová Jitka
Málková Kateřina Bc.
Marečková Zdenka
Marešová Miroslava
Marhoul Petr
Maršálek Jan
Mašović Lea Bc.
Matoušek Milan
Matušková Hana DiS.
Mejsnarová Eliška
Mikotová Marcela

Namyslovová Zuzana Bc.
Nejedlý Luděk
Němec Peter
Němec Robert
Novák Jiří Bc.
Novák Pavel
Nováková Lenka
Novosadová Klára
Novotná Barbora DiS.
Novotná Ingeborg MUDr.
Novotný Miroslav Mgr.

P
Pajerová Jana
Palma Marek
Pavelková Jana
Pavlíčková Petra
Pavlíková Ivana
Pavlů Vladimír
Pechánek Lukáš Bc.
Pekárková Jana
Pešáková Lucie DiS.
Pfeiffer Jan MUDr.
Písařová Jaroslava Ing.

Podlipská Lenka
Pokorná Jiřina
Pokorný Robert
Popek Martin
Popelková Petra Bc.
Pospíšilová Barbora MUDr.
Pravdová Janka Bc.DiS.
Procházka Martin
Procházková Alena
Procházková Alena Mgr.
Provazníková Lenka
Pukanová Slavomíra Mgr.
Purmanová Karla
Pustina Jaroslav Mgr.

R
Rais Marek Bc.
Ramešová Jitka
Raudenská Antonie
Rázgová Andrea Mgr.
Rechtoríková Martina
Rezek Tomáš Mgr.
Richtrmocová Blanka
Roth Jan Mgr.
Roubová Monika
Rozporková Eva
Rozporková Jitka
Rupp Petra
Růžičková Linda Mgr.
Rýdlová Monika
Rychnovská Lenka Bc.

Ř
Řeháček Martin
Řezáč Stanislav
Římek František

S
Savčuková Eva
Sekera Marek
Sekulová Hana
Serafín Petr
Scheidelová Klára MUDr.
Schmidtová Ivana
Sinecká Petra
Skála Ondřej Mgr.
Skučková Jaroslava
Slavíková Drahomíra
Smolík Jan
Sochorová Gabriela Mgr.
Součková Marie
Sovíček Viktor
Spálenková Michaela Bc.
Spálenková Michaela Bc.
Spálenská Jana
Strnad Josef
Stříbrná Lenka Ing.
Studeník Jiří Ing.
Suchardová Veselá Martina Mgr.
Světlíková Zora PhDr.
Svobodová Monika
Svobodová Vladimíra Ing.
Szczepaniková Kateřina DiS.

Š
Šancová Petra Bc.
Šebek Daniel
Šemberová Dana Ing.
Šimonová Veronika
Škvorová Lenka Mgr.
Šmídová Lenka
Špaček Petr
Špidlenová Kateřina Mgr.
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Špinarová Dusbábková Jana Ing. Mgr.
Šťovíčková Petra

T
Tahavský Tomáš
Tešná Martina
Tolar David
Tomanová Michaela Mgr.
Trepka Pavel
Tuček Miroslav
Tučková Květoslava
Tynek Tomáš

U
Urbanová Hana Mgr.

V
Vála Luboš
Valentová Gabriela
Vaněk Tomáš Mgr.
Vašíčková Martina
Vavřičková Miloslava
Veselá Jana Ing.
Vít Marek Mgr.
Vítková Anna Ing.
Vlachová Marie
Vojáčková Veronika Mgr.
Vokoun Petr
Vopat Václav Bc.
Vořechovský David
Votava Jan Ing.
Votavová Alena Bc.
Votavová Radka Mgr.
Vrátná Petra
Vynokurova Antonina

W
Wildová Naděžda

Z
Zámorský Josef
Zdobinský Jaromír
Zezulka Richard Ing.Mgr.
Zezulková Kateřina Mgr.
Zimmermannová Lucie
Zobalová Markéta Mgr.
Zurynková Alena
Zvoníčková Kateřina DiS.

Ž
Žabová Renáta DiS.
Žambokretská Vlasta
Žižková Veronika Mgr.
Žufan Václav

RADA FOKUSU PRAHA
MGR. PAVEL KOŠÁK
Je předsedou správní rady Fokusu Praha společnosti pro podporu lidí se zkušeností
s duševní nemocí. Pracuje ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk
v tísni, o.p.s. jako koordinátor vzdělávání a lektor kurzů pro pedagogy. Věnuje se inkluzivnímu vzdělávání a multikulturní výchově. Ve Fokusu Praha pracoval v Domě
u Libuše.

PATRIK NOVÁK
V letech 1994 – 1997 pracoval jako sociální pracovník ve Fokusu Praha. Mimo jiné stál
u zrodu programu na podporu zaměstnávání, tehdy nazývaného Job Club. V roce
1997 se vlastním dočiněním ztratil v bludišti komerční sféry (kde bloudí až dodnes),
aby se v roce 2006 alespoň částečně vrátil zpět do Fokusu Praha, kde nejprve řadu
let působil jako předseda Rady občanského sdružení a v současné době zastává
funkci místopředsedy Správní rady zapsaného ústavu.

MGR. ROSTISLAV JAKOUBEK
Vystudoval sociální práci a sociální politiku na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem a poté fakultu humanitních studií UK obor řízení a supervize v sociálních
a zdravotních organizacích. Dva roky pracoval ve Fokusu Praha jako terénní sociální
pracovník v týmu bydlení a od roku 2013 je člen rady Fokusu Praha.

MGR. ET MGR. TOMÁŠ NIKOLAI PH.D.
Vedle toho, že je členem rady Fokusu Praha, pracuje jako vedoucí psycholog Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze. Je klinickým
psychologem, který se zabývá zejména neuropsychologií a diagnostikou kognitivních funkcí. Doktorské studium absolvoval v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF UK, kde je rovněž školitelem. Ve Fokusu Praha Tomáš Nikolai
pracoval jako člen Komunitního týmu Jih, má pracovní zkušenosti rovněž z jiných neziskových organizací (Člověk v tísni) i z privátního sektoru.

LUCIE VOPÁLENSKÁ
Kromě toho, že je členkou rady Fokusu Praha, pracuje jako redaktorka a moderátorka.
Studovala hudbu a teologii. Přes dvacet let působí v Českém rozhlase. V České televizi připravovala a moderovala diskusní pořady. V roce 1998 získala novinářskou
Cenu Ferdinanda Peroutky za pořad Na hraně. Dlouhodobě se zajímá o společenská
témata a specificky i o postavení duševně strádajících. “Stát se to může každému
– neplatí MY a ONI.”
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VYDAL
Fokus Praha
Dolákova 24/536, 181 00, Praha 8
www.fokus-praha.cz
Grafická úprava: Pavel Lukáš
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