
„..a pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá“
(Antoine de Saint-Exupéry) 

Komunitní tým Kladno (Fokus Praha, z.ú.) 
nabízí rodičům, prarodičům, partnerům, sourozencům a všem, kdo sdílí život a pomáhají svým 
blízkým s duševním onemocněním, podporu v rámci skupiny:

SETKÁVÁNÍ RODIČŮ A BLÍZKÝCH OSOB
LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM                    

NABÍZÍME
• sdílení zkušeností v oblasti problematiky duševního onemocnění,

životních starostí, ale i radostí spojených s péčí o blízkou osobu v
bezpečném prostředí 

• možnost poskytnout si vzájemnou podporu v často nelehkých
životních situacích 

• prostor pro otevření vašich otázek ohledně psychiatrie a s ní
spojené sociální rehabilitace s odborníky

SETKÁVÁNÍ
• Skupina je otevřená (v jejím průběhu se může přidat kdokoliv a

kdykoliv během roku)
• Skupina je omezena počtem, který bude souviset s aktuálními

vládními pokyny pro skupinová setkávání
• NUTNÁ předchozí rezervace Vašeho místa ve skupině na níže

uvedených tel. číslech či 
e-mailu

Setkání budou probíhat od 16:00 do 17:30 hod. v prostorách Komunitního týmu Kladno na adrese 
Huťská 1557, Kladno 272 80  (u zastávky Autobusové nádraží Kladno, pod Úřadem práce)

v úterý: 20. 9.; 4. 10.; 18. 10.; 1. 11.; 15. 11.; 29. 11.; 13. 12. 2022

Provázet vás budou sociální pracovnice Jaroslava Skučková a psycholožka Mgr. Monika 
Štarková. Pokud máte zájem o bližší informace nebo jste rozhodnutí se zúčastnit setkávání, 
kontaktujte nás prosím na tel.: 608 569 222 či 608 800 116 nebo e-mailem na 
starkova.monika@fokus-praha.cz.

Fokus Praha, z.ú, 
Komunitní tým Kladno
Huťská 1557, 272 01, Kladno
www.fokus-praha.cz 

mailto:starkova.monika@fokus-praha.cz
http://www.fokus-praha.cz/


• O SETKÁVÁNÍ 

Velmi často prožívá náročné životní období nejen sama osoba, která trpí duševními 
obtížemi, ale i její blízké okolí, které se jí snaží poskytnout co největší podporu a 
pomoc. Tím se sami rodinní příslušníci, partneři, ovšem často i přátelé a další 
blízké osoby dostávají do tíživých situací. Těmi může být např. i rozpad rodiny či 
vztahů s širším okolím, prohlubující se finanční tíseň, stupňující se bezradnost 
apod. Tyto situace následně mohou způsobovat izolaci, pocity vyčerpání a samoty, 
které se můžou postupem času prohlubovat. 
I vy, blízcí, mnohdy potřebujete cítit podporu a mít možnost sdílet své případné 
obavy, nejistoty a potřeby, které s sebou přináší vaše často nelehká situace.

Setkávání, které nabízíme, tak poskytuje bezpečný prostor pro sdílení zkušeností, 
životních starostí, ale samozřejmě i radostí spojených s péčí o blízkou osobu. K 
setkávání zveme rovněž ty z vás, kteří prožívají své vůbec první zkušenosti s 
hospitalizací blízkého, a kteří se chtějí dozvědět více o možnostech pomoci a 
zorientovat se v problematice duševní nemoci.

Skupina je koncipována jako otevřená, to znamená, že se můžete přidat kdykoliv v 
průběhu roku.

Těšíme se na setkávání s vámi!

Mgr. Monika Štarková
Jaroslava Skučková


