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lidem' kteříisou duševně nemocní
Fokus I sdružehí, kde pomáhaií

Služby českobudějovického centra vy,tlživá
kolem loo klientů ročně. Někteří najdou práci
v chrríněných dílnách nebo přímo ve sdružení.

ízká šedivá budova v
blízkosti základní školy
na českobudějovickém

síďišti Mtava náhodného kolem_

idoucíbo ničím neupoutá. Mrálo-
kdo ú, Že vjejích prostorách síd-
tí obČanské sdnr:ŽenÍ Fokus Čes_
ké Budějovice' které poskytuje
podporu a útočiště pro lidi s du_
šerrrím onemocněním a pomá_
bá jim Žít kvalio:lí život' Sdruže_
n: í zaroveň dává nelehký úkol,
t}'s\'ětlovat zdrav'.ýrn lidem, Že
neď na místě k psychicky ne-
nocným přistupovat s předsud_
kqnebo obavami.

SdruŽení wznikJo z iniciativy
lidí s duševním onemocněním,
}cerým se zdálo' že taková sluŽ-
ba r }rajském městě chybí'

-}íezi'naše klienty patří lidé

- schizoftenií' různými forma-
mi psyc}tóz, s psychoafektimí-
mi poruchami, depresemi nebo
bipolární poruchou. Naší cílo_
vou skupinou však nejsou lidé
mentálně postižení, byť se to
dos_t často zaměňuje' protože i
nnentá]ní postiŽení patří mezi
pq'chická onemocnění. Jinými
s}ovy' pomáháme lidem' kteří
onemocněli v průběhu živ1ta,"
r;světluje ředitelka sdružení
ZdeňkaKuviková.

Hlavní pracorrní náplrrí sdru_
Žení je poskytovríní sociá]ních
ďuŽeb' které by měly lidem s
duševním onemocněním
umoŽnit Žít tak' jak žili před-
tÍrl.,lež onemocněli. Poďe ře-
ditelky je velmi důležité obno-

vení a získání sociálnÍch kon-
taktů. ',Spoustě liď s dušer''rrím
onemocněnírn se stává, že ztrá-
cí kontakt se svým okolím, se
známýrní, přáteli a rodinou.
Svému okolí se ten člověk za-
čne zdát 'něja\i dirmý' a přesta-
nou qrhledávat jeho společ-
nost, plotože mu najednou ne-
rozurní. Tato sluŽba by měla
psychicky nemocný.rn pom oci
znovu tyto sociální kontakty na-
vázat, " popisuj e Kuviková.

Fokus poskytuje jak ambulant-
ní' tak terénní služby. I(ienti,
kteří jsou 1iž zaLéčení, sem do-
chánejí jak do individuální po-
radny, tak na skupinové terapie.
To jim umožňuje mezi sebou sď-
let informace a získávat nové
kontakty. Zríroveň mohou požá-
dat, abyje sociální pracovní< do-
provodil k lékaři, na úřad, k nové-
mu zaměstnavateli, ale třeba i
do kina nebo kavámy. Pracovní_
ci Fokusu také dojíždějí do psy_
chiatriclých léčeben'

"PtoBram denních aktiút na-
bízí například trénink paměti,
soustředění, pozornosti a nácvík
různých dalších dovedností. Pro-
vozujeme také sociiálně_terapeu-
tickou dflnu, kde si klienti mo-
houvyzkoušet, zda dokáŽou cho_
dit do práce kaŽdý den, kolik
času zvládnou v pIáci stÍávit
nebo jestli še dokažou soustře-
dit. Tento proglam je zaměřený
na lidi, kteříbuď nikdy nepraco-
vďi a chtěli byjít do práce, nebo
pro ty, kteří o zaměstnání přišli vytvořili v chráněných dílnách. Foto; sIaVomír Kubeš, MF DNES

a chtějí zůstat aLti\,.rrí'" uváď Ku-
viková. V pracor,ním ateliéru
Kočka klienti r'yrábějí sk]eněné
itráže' v tvořivé dílrrě šijí nebo
vyrábějí z papíru' keramiky či pe-
dlgu.

Své v'.foobky pak příleŽitostně
prodávají na řemeslných trzích.

''Někteří se dokážou sami wátit
k práci, kterou dělali předtím,
jiné podporujeme například
tím, že jim pomůžeme vhodné
místo najít, oslovit zaměstnava-
tele, ale také s ním vyjednat
vhodné podmínky," doplňuje ře-
ditelka.

SluŽby Fokusu vyuŽívá kolem
100 klientů ročně, část dochéai
dlouhodobě na denní aktivity.
Něktenfon z nich se daří nalézt
zaměstnání v chráněných díl-
nách' jin1ýrn na běŽném'pracov_
ním trhu nebo přímo ve sdruŽe-
ní. ,,Fokus jsem navštívila, kdyŽ
jsem se začďa léčit se schizofre_
nií. Teď uŽ to bude rok, co zde
pracuji jako vedoucí plogÍamu
denních aktivit. M1y'm původním
povoli{ním je totiž pedagog vol.
ného času," svěřila se devětadva-
cetiletá Radka.

Podle Kuvikové není proble-
matika duševrrích onemircnění
obecně příliš populárním téma-
tem. ',Přestože lidé s psychic\fon
onemocněním dokážou Žít nor-
miální život, mají třeba vysoko_
školské vzdělání a je mezi nimi i
hodně umělců, lidé si díky médi-
Ím častěji všÍmají případů spoie-
ných s agresivitou' současná
doba přispívá k tomu, Že lidí
s psychick'-fon onemocněním, ze-
jména.s depresemi, stále přibý_
vá, uvádí se, že je to mezi 4-6 vo

v populaci, " vyčíslila Kuviková.
Alena StřeIečková

Ředitelka Fokusu zdeňka KuViková ukazuje vitřáž, kteÍou klienti

,rMám schizofrenii, ale chci pokračovat ve studiuÍÍ
K$ž se u ní projevila schizofre_
nie' studovďa devětadvacetile-
tí Radka na Jihočeské univerz!
tě pedagogiku volného času.
\ajednou si uvědomi]a, Že uŽ
by nezl'láďa dělat svoii práci.

Přesto jítvďo ďouho, nežse
odrráŽila jít k odbomému lékaři.
\yní pravidelně docháá k psy_
chiatroYi, uŽ zase pracuje a o
srÉ nemoci dokiíže hovofit ote_
rŤeně-

Xnát'rafil rlo nnmálníhn ži-

le jsem začďa tušit, Že néco
není v pořádku, začala jsem
chodit k psychologovi. Bála
jsem se jít k psychiatrovi, pro_
tože to je hrozné stigma, člo-
věk to neudělá sám od sebe.
KdyŽjsem se nakonec rožhod-
la k němu jít, raději jsem odje-
lado Prahy, do anonymity, aby
to nikdo nevěděl. Biála jsem se,
jak na to bude reagovat okolí,"
vypráví Radka (jméno jsme na
nřání měni|i\

vali i s jejími rodiči. 
',KdyŽ mi

byla stanovena diagnóza a do-
stďa jsem léky' se mi hrozně
ulevilo. V centru vysvětlili
mně i rodičům' co moje ne-
moc znamená a jak se k sobě
máme nyď navzájem chovat,"
vzpomíná.

Po náwatu z léčení pracova-
la Radka jako prodavačka v ob-
chodě' Nekvďifikovaná práce
ji však po dvou letech omrzela'

Neiaánnrr icam nítila řa rrž

jsem chodit do Fokusu. Tady
jsem se cítila dobře' protoŽe se-
tkávat se s lidmi s podobným
onemocněním vám dává po_
cit, Že v tom nejste sami. Záro-
veň jsem zatouŽila diál se vzdě-
lávat," pokračuje Radka.

Fokus jí tehdy pomořrlvystu-
dovat speciální pedagogické
kurzy a ona se postupně dosta_
la na druhý břeh. Ve sdruŽení
začďa r''ypomáhat jako dobro_
trnlníIz nrmí rrŤ +a k''.l^ -^L ^_

,,Ie to po ďouhé době práce,
která odpovídá mému vzdělá_
ní a je blízká mému oboru. Ně-
kdy to není jednoduché, ďe
hrozně mě to baví a hlarmě se
pořád učím něco nového," líčí.

Cítí se jiŽ natolik dobŤe' Že
uvažuje o pokračováníve studi-
ích. ,,Přďa bych si někdy v bu_
doucnu napsat doktorskou prá-
ci se zaměřením na liď s dušev-
ním onemocněním a vrýtrledo-
.'x +^l.Á _^ia+ ^i ^^^l-A-x-A ^!^


