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š róoit.tkou sdružení Fokus Zdeňkou |(uvikovou. o pomoci psychicky nemocným:

i
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chickým
onemocně.
nÍma
sociáIně te.
rapeutic-
kgudÍlnu,
vekteré
vyrábíme

skleněné vitráže. Kromě toho
nabÍzíme našim klientům ce-
lou řadu aktivit, jako jsou ďo-
provody na úřady nebo na
společenské akcenebo spor-
tovní vyžití. Pravidelně cho-
dÍme hrát třeba bowling. Při
individuálnÍch setkánÍch
učÍme klienty napřÍklad pra-
covat s počítačem, zvládat
domácnost a podobné věci.
Jak se k vám lidé dostanou' na zá.
kladě |élohkého doporuěeni?

Letáky s informacemi o na.
ší činnosti dáváme do všech
psychiatrických ordinací v
krďském městě a posÍIáme je
i do ČeskéhoKrumlova. kde
jsme nynÍ otevřelÍ novou po.
bočku. Kromětoho je dáváme
i některým dalším poskytova.
telům, například poradně
Eva, která působí při budějo-
vické diecézní charitě. Klien.
ti sem tedy chodí buďsami'

nebo na,doporučení lékďe'
který je iďormuje o tom, Že
taková služba tady existqi e.
|ze řígL Že by se viím s nějakou dia'
gnrízou pracova|o nejobtiŽněji?

Takh]e to říct asi úplně
nejde. NechodÍ k nám totiŽ
diagnózy' ale Živí lidé' a kažďý
z nich je jiný' má rozdílné po-
třeby. Když vedle sebe posta.
víte tři klienty se stejnqu dia-
gnózou, bude se kaŽdý z nich
nějak odlišovat. obecně však
mohuříct, Že nejhůř se mi

, pracuje s těmi, kteřínejsou
ochotni řÍct důleŽité věci' kte.
ré j sou pro navázání ďobré
spoluprácenezbytné.Bezvzá.
j emné důvěry j e spolupráce
sloŽitá.
Kolik pťacovniků ve vďem sdružení
působí?

, Vsoučasnédobějenástady
pět na eelý úvazek a krorně
toho nám pomáhá řaďa dob-
rovolníků. Teď senám však
podďilo získat evropský
grantz programulidské
zdroj e a zaměstnanost' dÍky
kterému rozšíříme počet pra.
covnÍků na sedm. Budeme tak
mociposkytovat sluŽbupodle
potřeb klienta v mÍstě a čase.

KaŽďý klient májÍné potřeby
PAVEL KROUPA

Česltt Bttdějouice - Pomoc li-
dem s duševnÍm onemocně.
ním nabÍzí uŽ čtvrtým rokem
v jihočeské metropoli občan.
ské sdruŽení Fokus. ,,Nejhůř
se pracuje s těmi, kteří nejsou
ochotni říct důleŽité věci, jeŽ
jsou k navázáni dobré spolu.
práce nezbytné,.. říká ředitel-
ka Zdeňka Kuviková (na
snÍmku).

S jal{mi poruchami se u svých
klientů nejčastěji setJ<áváte?

Naše sluŽbyjsou určeny
zejména pro lidi' kteřÍ mďí
schizofrenii, psychoďektivnÍ
poruchy nebo hodně těŽkou
neuróŽou. Pracujeme hlavně
s těmi, kteřÍ ambulantně
navštěWjí lékaře. Nejsme za.
řízeni například pro klienty'
jeŽ se aktuálně léčí z nějaké
závislosti na návykových Iát.
kách. Takové lidi odkazujeme
na specializov aná zat izen7,
třebaFrevent.
Jaké služby wým klientům nabízí.
te?

Máme dvě služby' socÍálnÍ
rqhabilitacipro lidi s psy-


