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Tisková zpráva III. 
 
PŘÍLEŽITOST KE ZMĚNĚ  pro lidi s duševním onemocněním  
 
Lidí, kterým do života zasáhlo duševní onemocnění je celá řada a ať už jsou nositeli této 
nemoci nebo se s ní setkávají u svých blízkých, je vždy náročné se s touto skutečností 
vyrovnat a dokázat s ní žít. Občanské sdružení FOKUS České Budějovice se snaží hájit práva 
těchto osob a poskytuje jim pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb v Českých 
Budějovicích (Bezdrevská 1, 370 01) a nově, od srpna 2010, také v Českém Krumlově (Nad 
Nemocnicí 424, 381 01). Služba sociální rehabilitace je zaměřena na podporu rozvoje 
dovedností spojených s využíváním veřejných míst a služeb, s vedením domácnosti, 
s finančním hospodařením, obsahuje sociální poradenství, poskytování doprovodu, činnosti 
vzdělávací a aktivizační. 
 
V současné době realizuje FOKUS projekt financovaný z ESF prostřednictvím OPLZZ a SR ČR 
PŘÍLEŽITOST KE ZMĚNĚ, jehož cílem je podpořit lidi s duševním onemocněním zvládnout 
cestu do společnosti, k lidem, na trh práce a pomoci jim naplňovat potřeby, zlepšovat 
dovednosti a učit se novým věcem. Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, kde pracovník je 
pro klienta partnerem i spojencem a pomáhá mu zvládnout nároky, které na člověka klade 
okolí. V rámci projektu jsme mohli rozšířit aktivity služby sociální rehabilitace o PROGRAM 
ROZVOJE  a o činnost komunitního týmu. Program rozvoje nabízí účastníkům možnost získat 
a natrénovat si dovednosti spojené s vyhledáváním informací, hledáním práce, vyjednáváním 
na úřadech a obecně s  komunikací mezi lidmi. Pracovníci KOMUNITNÍHO TÝMU poskytnou 
zájemci individuální pomoc a podporu při zvládání náročných situací, při vyřizování osobních 
záležitostí a spolupracují s ním na naplňování jeho potřeb. Podporu poskytujeme na 
českobudějovicku, českokrumlovsku, novohradsu, lipensku, prachaticku a  třeboňsku. 
Informace získáte na tel. číslech 774 496 935 a 774 683 260, e-mailu: fokus@fokus-cb.cz  
nebo jsou k dispozici na našich stránkách www.fokus-cb.cz. 
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