




KDO�JSME�A CO�DĚLÁME
FOKUS České Budějovice, z. s. je dobrovolným a nepolitickým sdru-
žením, které vzniklo z iniciativy lidí se zkušeností s duševní nemocí
a od roku 2007 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
a zdravotních služeb. Informace, které se k Vám dostávají, by Vám
měly pomoci orientovat se v tom, co děláme a jak.
Předpokládáme, že lidé, kteří mají zkušenost s duševní nemocí, chtějí
kvalitně žít, pracovat, studovat, mít přátele a rodinu, tak, jako každý
z nás. V naplnění potřeb jim často brání vyšší psychická zranitelnost,
vysoké nároky okolí, stresující prostředí a v neposlední řadě i zakoře-
něné předsudky veřejnosti.
V současné době poskytujeme tři registrované sociální služby: Komu-
nitní tým, Sociálně terapeutické dílny a BYDLENÍ K-PAX. 

InfOrMACE�O pOSKytOvAné�SLužbĚ�
KOMunItní�týM
(služba sociální rehabilitace dle zákona 
o sociálních službách)

Tuto sociální službu poskytujeme v Českých Budějovicích, ulici Bez-
drevská 1, ve středu sídliště Vltava (u křižovatky ulic Strakonická a Hu-
sova) nebo ve středisku Český Krumlov v ulici Nad Nemocnicí 424,
nad areálem nemocnice. Služby Komunitního týmu můžete využít na
výše uvedených adresách nebo na základě domluvy s pracovníkem



v místě bydliště, na veřejném místě např. kavárně, úřadu, parku apod.
Služby jsou určeny pro osoby žijící v dojezdové vzdálenosti hodinu
cesty autem od Českých Budějovic a Českého Krumlova. (tzn. na
území ORP ČB, ČK, Trh. Sviny, Kaplice)



pOSLÁní�KOMunItníhO�týMu
Komunitní tým podporuje lidi s duševním onemocněním na cestě 
k zotavení.

CíLE�KOMunItníhO�týMu
Zaměřené na klienta
• Posilovat osobní kompetence klientů (nést odpovědnost za svá roz-

hodnutí, vyjednávat o medikaci, odpovědnost za zdravý životní styl),
které jim umožní dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti. 

• Dodávat odvahu, naději a poskytovat praktickou podporu ve snaze
žít běžný život (mít přátele, vhodnou práci, pěstovat koníčky a zájmy,
mít přiměřené bydlení).

• Posilovat u klientů schopnost udržet a rozvíjet běžné sociální kon-
takty (vycházet s blízkými, v zaměstnání, se sousedy apod.) a posky-
tovat emoční podporu.

• Pomáhat klientům orientovat se ve své životní situaci a podporovat
je ve využívání dostupných zdrojů pro její řešení, poskytovat pod-
poru v rozhodování (vědět, kam se obrátit o pomoc, dokázat o ni po-
žádat, naučit se hledat cestu jak situaci zvládnout, apod.). 

• Pomáhat lidem se zkušeností s duševním onemocněním orientovat
se v nemoci (rozeznávat varovné příznaky nemoci, předcházet krizi,
udržovat zdravý životní styl). 



ZÁKLADní�ČInnOStI�SLužby�DLE�ZÁKOnA
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstač-

nosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí 

Pracovníci Komunitního týmu Vám poskytnou podporu při řešení Vaší
životní situace, při zvládání života s nemocí, při hledání možných cest
pro uplatnění se ve společnosti, pomohou Vám udržet a rozvíjet kvalitu
života podle Vašeho přání.
Služba zahrnuje sociální poradenství a dále podporu a pomoc při vy-
užívání běžných služeb – úřadů, pracovních agentur, a to ve formě tré-
ninku dovedností, asistence, podpory při zvládání činností, doprovodu,
vyjednávání ve prospěch klienta, zprostředkování dalších služeb. Služba
je flexibilní v místě i čase, může být poskytována i dlouhodobě. Pracov-
ník je spojencem klienta, průvodcem v systému služeb, dávek, pří-
spěvků, aj. a také přímo poskytuje pomoc a podporu při zvládání
různých životních situací a při naplňování potřeb. S pracovníkem Ko-
munitního týmu se můžete setkat v prostorách organizace v Českých
Budějovicích nebo v Českém Krumlově, případně za Vámi dojedeme.
Služby Komunitního týmu poskytujeme v dojezdové vzdálenosti do cca
1 hodiny od Českých Budějovic, od Českého Krumlova (tzn. ORP České
Budějovice, ORP Český Krumlov, ORP Trhové Sviny, ORP Kaplice).



Program roZvoje
Jedná se o skupinový program zaměřený na podporu rozvoje doved-
ností a znalostí spojených s orientací na pracovním trhu, na úřadech,
s vyjednáváním, s komunikací, s pracovně – právní problematikou. Pro-
gram je také zaměřený na práci s informacemi, s jejich vyhledáváním,
zpracováním a vyhodnocováním. Setkání probíhají v malých skupinách
maximálně po 8 účastnících. Realizován v Českých Budějovicích, v pří-
padě zájmu i v Českém Krumlově.

integrovaný PsychoteraPeutický Program 
Jedná se o skupinový program zaměřený na zlepšení kognitivních
funkcí oslabených nemocí (paměť, pozornost, myšlení), na zlepšení
schopností plánovat, rozhodovat se a řešit problémy. Je realizován v Če-
ských Budějovicích a v Českém Krumlově. Bližší informace o aktuálně
probíhajícím cyklu získáte na webových stránkách případně od vedou-
cího Komunitního týmu. 

Program Pro dobré Zdraví 
Jedná se o edukační program pro lidi se schizofrenií - informace o zdra-
vém životním stylu – významu složení stravy a pohybu v životě člověka.
Bližší informace o aktuálně probíhajícím cyklu získáte na webových
stránkách případně od vedoucího Komunitního týmu.



Program finanční gramotnosti
Jedná se o vzdělávací a nácvikový program, který obsahuje informace
nutné ke zvládání finančního hospodaření, k odpovědnému rozhodo-
vání. Bližší informace o aktuálně probíhajícím cyklu získáte na webo-
vých stránkách případně od vedoucího Komunitního týmu.

Preventivně edukační Program Proti relaPsu PsychóZy
Program je zaměřen na předání informací osobám s duševním one-
mocněním a jejich blízkým o průběhu onemocnění, léčbě a prevenci
relapsu. Součástí programu jsou informace o tom, jak mapovat časné
varovné příznaky onemocnění, jak pochopit jeho průběh, o pravidlech
komunikace v rodině, aj. Program vede psychiatr. Bližší informace o ak-
tuálně probíhajícím cyklu získáte na webových stránkách případně od
vedoucího Komunitního týmu.

tréninkový Program – bydlení
(Program je realizován v Českých Budějovicích.)

Účastník tréninkového programu hradí náklady za ubytování na základě
smlouvy o poskytnutí ubytování, kterou uzavře na dobu trvání trénin-
kového programu. Žádost o zařazení do tréninkového programu – byd-
lení si může podat zájemce kdykoliv. Žádost je k dispozici v tištěné
podobě v sídle organizace, v elektronické podobě na webových strán-
kách (http://www.fokus-cb.cz).



Žádosti jsou evidovány a jsou zařazovány podle data přijetí. Zájemce
obdrží k podrobnému prostudování pravidla tréninkového programu
– bydlení, je seznámen s podmínkami, pravidly a způsobem poskyto-
vání podpory v rámci tohoto programu. Součástí žádosti je doporučení
ošetřujícího psychiatra.
Tréninkový program – bydlení je časově omezený na dobu jednoho
roku. Ve výjimečných případech lze účast v programu prodloužit o jeden
rok. Zájemce může po dohodě účast v tomto programu ukončit.



InfOrMACE�O pOSKytOvAné�SLužbĚ�
SOCIÁLnĚ�tErApEutICKé�DíLny

Službu Sociálně terapeutické dílny můžete využít v Českých Budějovi-
cích, ulici Bezdrevská 1, ve středu sídliště Vltava (objekt u křižovatky
Husova-Strakonická, dobře dostupný ze dvou zastávek MHD U Výmě-
níku a Vltava střed, asi 6 linek autobusů a trolejbusů) nebo ve středisku
Český Krumlov v ulici Nad Nemocnicí 424, v blízkosti autobusového
nádraží nad areálem nemocnice. Jedná se o ambulantní službu.

pOSLÁní�SOCIÁLnĚ�tErApEutICKýCh�DíLEn
Posláním této služby je podpora osob s duševním onemocněním při
nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a ná-
vyků.

CíLE
Zaměřené na klienta
• obnovit, rozvinout, posílit sociální a pracovní dovednosti a návyky
• usnadnit adaptaci klientů služby na nároky spojené 

se zaměstnáním
• umožnit klientům strukturovat a naplnit den smysluplnou činností
• umožnit klientům navazování mezilidských kontaktů
• poskytnout bezpečné prostředí pro sdílení informací, 

zážitků, vytváření sociálních kontaktů a přátelství



ZÁKLADní�ČInnOStI�SLužby�DLE�ZÁKOnA
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní

hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 

a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
• podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků

a dovedností

prOgrAMy�SOCIÁLnĚ�tErApEutICKé�DíLny
Program denních aktivit
Program je realizován v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově,
jedná se o skupinový program zaměřený oblast podpory motivace,
strukturování denních aktivit a navazování pracovních a mezilidských
kontaktů. Smyslem programu je také vytvoření bezpečného prostředí
pro setkávání se lidí s podobnou zkušeností, vzájemné sdílení zážitků,
aktivní trávení volného času, svépomocné aktivity. Součástí je také te-
rapeutický program, ve kterém jsou používány různě náročné tvořivé
techniky (výroba keramiky, šití, výroba přání z papíru, výroba svíček, vá-
nočních ozdob).Program probíhá v malé skupině 12 účastníků / v Če-
ském Krumlově max. 8 účastníků.
Aktuální program činností najdete na našich webových stránkách
www.fokus-cb.cz



ateliér kočka – výroba vitráží technikou tiffany
Program Ateliéru Kočka mohou klienti využívat ve středisku České Bu-
dějovice. Program je zaměřen zejména na rozvoj získaných nebo stá-
vajících schopností, dovedností a kompetencí a na adaptaci klientů
v pracovních podmínkách a rozvoj, obnovu a posilování pracovních do-
vedností. Program probíhá v malé skupině 4 účastníků.



InfOrMACE�O pOSKytOvAné�SLužbĚ�
byDLEní�K-pAx
(dle zákona o sociálních službách 
chráněné bydlení)

Služba je poskytovaná v Českých Budějovicích na adrese Branišovská
15, České Budějovice. Objekt je cca 100 m od zastávek MHD (zastávka
U Parku a Vysokoškolské koleje). V prvním podlaží domu je malý byt
pro dvě osoby. V druhém podlaží jsou čtyři samostatné pokoje, kuchyň
a sociální zařízení s koupelnou, obývák pro všechny obyvatele BYDLENÍ
K-PAX. Ve třetím jsou čtyři samostatné pokoje, kuchyň, koupelna se so-
ciálním zařízením. Celková výměra podlahové plochy je cca 220 m2

s tím, že součástí objektu je také menší dvůr cca 70 m2 a sklep. Budova
není bezbariérová. Službu primárně poskytujeme osobám, které žijí
či pracují na území Jihočeského kraje. 

pOSLÁní�byDLEní�K-pAx
Posláním služby je umožnit lidem s duševním onemocněním, kteří
chtějí samostatně bydlet, aby získali dovednosti a návyky k tomu po-
třebné. Poskytnout jim takovou míru podpory, aby to dokázaly do bu-
doucna dlouhodobě zvládat a mohli tak žít život podle vlastních
představ a možností.



CíLE
• nácvikem dovedností umožnit klientům služby zvyšovat a zlepšovat

kompetence potřebné k samostatnému bydlení (např. obvyklé stra-
vovací návyky, zvládnutí péče o domácnost a o sebe, finanční hospo-
daření – pravidelné splácení dluhů, rozpočet na měsíc)

• připravit klienty služby na samostatné fungování v běžném životě
• motivovat klienty služby k aktivnímu využívání volného času

a poskytnout jim při tom podporu 
• pomoci klientům získat samostatné bydlení

ZÁKLADní�ČInnOStI�SLužby�DLE�ZÁKOnA
• pomoc při zajištění stravy,
• poskytnutí ubytování,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní

hygienu,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí.



ZÁSADy�pOSKytOvÁní�SLužEb�
Bezpečí, přijetí a porozumění

Jednat otevřeně, čitelně a srozumitelně. 
Rozumět nemoci klienta a chápat její projevy.

Diskrétnost a důvěra
Dodržovat sliby dané klientovi, sjednané dohody a citlivě
nakládat s důvěrnými informacemi získanými od klienta.

Partnerský přístup
Neprosazovat svoje představy nad zájmy klienta, 
respektovat klienta jako experta na svůj život.

Respektování jedinečnosti a důstojnosti klienta
Respektovat klienta jako člověka a totéž očekávat od něj, 
přijímat klienta takového jaký je, uvědomovat si jeho 
silné i slabé stránky, možnosti a omezení.

Individuální a profesionální přístup
Reagovat kreativně a flexibilně na potřeby klienta, znát 
hranice své i hranice služby.

Respekt k zájmům klienta
Jednat v zájmu klienta, a domlouvat se s ním na formě
a postupu spolupráce.



nAšE�SLužby�JSOu�prO�vÁS�urČEny�ZA
přEDpOKLADu,�žE:

• jste osobou s duševním onemocněním
• je Vám minimálně 18 let (16 let u služby Komunitní tým)
• souhlasíte s dodržováním níže uvedených Obecných pravidel 
• u služby BYDLENÍ K-PAX mají přednost zájemci z Jihočeského kraje

(trvalý pobyt, zaměstnání)

JAK�MůžE�ZAČít�SpOLuprÁCE
První schůzku se sociálním pracovníkem si můžete sjednat tele-
fonicky, může se konat na místě, které si vyberete - buď v prosto-
rách organizace nebo jinde podle vašeho přání. Na této schůzce
získáte základní informace o poskytovaných službách a budete sezná-
men/a s Obecnými pravidly FOKUSu. Pracovník bude zjišťovat, zda spl-
ňujete vstupní podmínky pro poskytnutí podpory, jaké jsou Vaše
potřeby a očekávání. Bude Vám předán formulář „Vyjádření ošetřujícího
lékaře“, který si necháte potvrdit u Vašeho ošetřujícího psychiatra. 
Dozvíte se, který z pracovníků s Vámi bude dál spolupracovat, tj. kdo
bude Váš klíčový pracovník. Ten pak, společně s Vámi, bude mapovat
Vaši situaci, zjišťovat Vaše potřeby, bude se s Vámi domlouvat na a spo-
lečně budete plánovat postup, který Vám pomůže dosáhnout nebo se
přiblížit naplnění Vašich potřeb a zájmů. Poskytne Vám individuální
podporu a pomoc při zvládání Vaší situace a uzavře s Vámi ústní nebo
písemnou smlouvu o poskytování služby. Využívání služeb můžete kdy-



koliv bez udání důvodů ukončit. V průběhu jednání máte dostatek času
na rozhodnutí, zda služby chcete nebo nechcete využívat a v jakém roz-
sahu.

ObECnÁ�prAvIDLA�SpOLuprÁCE�
• Chováme se k sobě slušně, navzájem se respektujeme a tolerujeme.
• Vzájemně se nenapadáme slovně ani fyzicky.
• Chováme se tak, abychom svým jednáním neobtěžovali ostatní

účastníky aktivity
— na schůzky, aktivity nechodíme pod vlivem alkoholu, drog
— v prostorách organizace nekouříme
— dodržujeme zásady osobní hygieny
— dodržujeme osobní prostor 

• Vykáme si, pokud nebylo dohodnuto jinak.
• S pomůckami a vybavením zacházíme zodpovědně (úmyslně neni-

číme nábytek, nádobí, pomůcky a materiál na tvořivou a výtvarnou
činnost, neodnášíme z prostor organizace vybavení, pomůcky a ma-
teriál, atd.).

• Při spolupráci hrajeme s otevřenými kartami (poskytujeme pravdivé
informace, které umožní efektivní spolupráci a využívání sociální
služby).

• Dodržujeme provozní dobu konkrétní služby.



DALší�InfOrMACE
budeme od vás požadovat vaše osobní údaje, které můžeme shro-
mažďovat pouze s Vaším písemným souhlasem. Informace budeme
shromažďovat pouze ty, které nám sdělíte nebo ty, které získáme na zá-
kladě Vašeho souhlasu. Účelem zpracovávání osobních a citlivých 
osobních údajů je poskytování sociálních služeb s cílem zajistit Vám
adekvátní pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací.
Budeme se doptávat pouze na informace, které budou nezbytně nutné
pro řešení Vaší situace.
Služby Vám v omezené míře můžeme poskytnout i anonymně, může
to ale znamenat omezení šíře poskytování sociálních služeb. Anonymně
Vám nemůže být poskytnuta služba BYDLENÍ K-PAX a služba Sociálně
terapeutické dílny.
Máte právo nahlížet do Vaší dokumentace. Máte právo s poskytnutím,
zpracováváním a uchováváním osobních a citlivých údajů nesouhlasit.
Tento souhlas můžete také písemně odvolat. V případě, že nám nepo-
skytnete / odvoláte tento souhlas, nemůžeme Vám poskytnout sociální
službu Sociálně terapeutické dílny a BYDLENÍ K-PAX.



Úhrada
Služby Komunitního týmu a Sociálně terapeutické dílny poskytujeme
zdarma v rozsahu základních činností stanovených zákonem
č. 108/2006. Náklady na dopravu, vstupy a zkonzumované občerstvení
v průběhu pořádaných aktivit si hradíte sám/sama. Výrobky, které
v rámci tvořivých činností vyrobíte, jsou majetkem  organizace, ale mů-
žete si je odkoupit za cenu materiálu.
Pokud se rozhodnete využít tzv. fakultativních služeb, musíte počítat
s tím, že se budete podílet na jejich úhradě. Aktuální nabídku a cenu
Vám sdělí na vyžádání Váš klíčový pracovník.
Služba BYDLENÍ K-PAX je zpoplatněna dle aktuálního ceníku umístě-
ného na internetových stránkách organizace a zájemce o službu tento
ceník obdrží v tištěné podobě. 

Podávání námětů, PřiPomínek a stížností
Máte možnost podávat náměty, připomínky nebo stížnosti na cokoliv,
co se týká poskytování služeb, např. na kvalitu nebo způsob poskyto-
vané služby, prostředí, kde je služba poskytována, jednání pracovníků
atd.
Námět, připomínku nebo stížnost můžete podat ve formě ústní nebo
písemné komukoli z pracovníků organizace. Písemnou stížnost můžete
poslat rovněž na adresu sídla organizace, vhodit do poštovní schránky
či do schránky pro náměty, připomínky a stížnosti, kterou 1x týdně vy-
bírá pověřený pracovník, nebo zaslat e-mailem. Pokud si to přejete, mů-
žete návrh, připomínku nebo stížnost podat i anonymně.



Záleží nám na kvalitě poskytovaných služeb, proto jsou pro nás Vaše
náměty, připomínky a stížnosti signálem jak zlepšovat naši práci. Dě-
kujeme, že nám poskytujete zpětnou vazbu a věřte, že v souvislosti s po-
dáním námětu, připomínky či stížnosti nebudete v žádném případě
diskriminován/a.
Pravidla pro podávání námětů, připomínek a stížností naleznete v tiš-
těné po-době v prostorách organizace nebo v elektronické podobě na
našich webových stránkách www.fokus-cb.cz.



Vážená paní / Vážený pane,

doufáme, že Vám výše uvedené informace pomohou při
rozhodování o možnosti využít nabízené sociální služby.
Pokud hledáte pomoc a podporu při řešení Vaší situace vy-
užijte prosím některý z uvedených kontaktů.

Těšíme se na spolupráci

pracovní tým
FOKUS České Budějovice



Zdeňka kuviková – ředitelka
telefon: 774 893 657
e-mail: z.kuvikova@fokus-cb.cz

KOMunItní�týM
tomáš trajer – vedoucí Komunitního týmu, sociální pracovník
telefon: 774 683 260
e-mail: t.trajer@fokus-cb.cz

SOCIÁLnĚ�tErApEutICKé�DíLny
dominika levá – vedoucí Sociálně terapeutické dílny, sociální pracovnice
telefon: 777 798 323
e-mail: d.leva@fokus-cb.cz

byDLEní�K-pAx�
kateřina musilová – vedoucí služby BYDLENÍ K-PAX, sociální pracovnice 
telefon: 777 798 324
e-mail: k.musilova@fokus-cb.cz

fOKuS�České�budějovice,�z. s.
Bezdrevská 1 | 370 11 České Budějovice
IČO: 27023583
telefon: 383 136 220
e-mail: fokus@fokus-cb.cz

Středisko�Český�Krumlov
Nad nemocnicí 424 | 381 01 Český Krumlov
telefon: 774 496 935
e-mail: c.krumlov@fokus-b.cz





Veřejnost přistupující bez předsudků
k lidem s duševním onemocněním.

FOKUS jako odrazový můstek
do otevřené společnosti

vytvářející šance...


