


Vize
Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. FOKUS jako průvodce na cestě zotavení a zároveň odrazový můstek do otevřené společnosti vytvářející šance…



NA ÚVOD …  

Před Vánoci roku 2013 jsme s kolegyní dostaly nabídku vyjet na krátkou návštěvu do Itálie podívat se, jak je to s péčí o lidi s duševním onemocněním 
jinde. Přála bych to každému, kdo vnímá svoji práci tak, že ji dělá dobře, že se již nedá nic zlepšovat, kdo je sám se sebou spokojen. Pak také těm, kteří 
tak spokojeni nejsou, ale možná nemají úplně představu, jak a co změnit. Odhlédnu-li od skvělé party, která spolu tuto cestu absolvovala, byl pro mě 
(a myslím, že mohu říci i pro moji kolegyni) zážitek, na který dlouho nezapomeneme. Uživatelé služeb pro osoby s duševním onemocněním jsou v těchto 
službách hosté, ne pacienti, ne klienti – ale hosté, tedy někdo, kdo momentálně potřebuje určitou míru podpory a pak se opět vrací domů. Principem 
je neexpertní přístup, zbavený zbytečného kastování, práce v týmu, kde slovo má i paní v kuchyni, která si může všimnout důležitých indicií u pravidel-
ného hosta. Náš příchod na akutní oddělení Všeobecné nemocnice v Terstu zaznamenala paní na recepci, která nám poskytla základní informace, kam 
mají směřovat naše kroky, … a najednou jsme tam byly – 6 jednolůžkových, jednoduše zařízených pokojů – pouze noční stolek, stolní lampička, postel, 
příjemná společenská místnost vybavená pohodlnými křesílky, televizí, poličkami s knihami a časopisy, jídelna odpovídající kapacitě lůžek, usměvavá 
sestra v tričku se znakem nemocnice – lékař na telefonu, otevřené dveře – pacient může na kávu do města. Vypadá to jako pohádka? Není to pohádka. 
 
Přeji nám všem, kteří se s problematikou duševního zdraví a duševního onemocnění potkávají na své cestě životem jak na vlastní kůži, tak jako průvodci 
lidí s duševním onemocněním na cestě k zotavení, aby k nám vál vítr z „Jihu“, a přinesl s sebou něco, co nám tady chybí a co není jen o penězích. Přinesl 
jinou filozofii vnímání nemoci, jinou filozofii vnímání člověka, který s duševním onemocněním žije. Přinesl principy zotavení, holistický přístup, cestu 
jako proces, kterého součástí jsou úspěchy i neúspěchy, chyby a přešlapy, ale který je třeba vnímat jako něco, co nelze vzdát.  A to ani na straně nemoc-
ného, ani na straně pomáhajícího profesionála. S tím souvisí svoboda rozhodnutí a zodpovědnost vložená do rukou klienta, ale zároveň i podpora na 
cestě, se kterou ne vždy zcela souzním. 

Zdeňka Kuviková, ředitelka 
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CO JSME CELÝ ROK DĚLALI …

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 Sb. 

Komunitní tým (dle zákona o sociálních službách - sociální rehabilitace) poskytuje zejména individuální podporu klientům. Posláním služby je podpora osob s duševním onemocněním při řešení jejich 
životní situace, při zvládání života s nemocí, při hledání možných cest pro uplatnění se ve společnosti, pomáhá jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb.
Cílem služby je 

•  posilovat osobní kompetence (dovednosti a znalosti) klientů, které jim umožní dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti,
•  dodávat lidem s duševním onemocněním odvahu a naději a poskytovat praktickou podporu v jejich snaze žít běžný život (mít přátele, vhodnou práci, pěstovat koníčky a zájmy, mít přiměřené bydlení) 

a posilovat jejich schopnost udržet a rozvíjet běžné sociální kontakty (vycházet s blízkými, v zaměstnání, se sousedy apod.).  
•  pomáhat klientům orientovat se v jejich životní situaci a podporovat je ve využívání dostupných zdrojů pro její řešení, poskytovat podporu v rozhodování (vědět, kam se obrátit o pomoc, dokázat 

o ni požádat, 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) 
•  poskytovat emoční podporu a prostor pro sdílení informací, zážitků, vytváření sociálních kontaktů a přátelství

V rámci aktivního kontaktování potenciálních klientů jsme pravidelně vyjížděli do psychiatrických léčeben v Písku a ve Lnářích (1x měsíčně), v Dobřanech (1x za šest týdnů) a docházeli na psychiatrické 
oddělení Nemocnice České Budějovice (1x za čtrnáct dní).   
Realizovali jsme Tréninkový program – bydlení, zaměřený na trénink dovedností spojených se samostatným bydlením, a to v Českých Budějovicích, v Českém Krumlově a v obci Libníč. V roce 2013 prošlo 
tímto programem 7 klientů s různou potřebou míry podpory. 
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Sociálně terapeutické dílny 
Pro klienty, kteří preferují využívání docházkových, převážně skupinových, programů, je určena služba sociálně terapeutické dílny a to jak v Českých Budějovicích, tak v Českém Krumlově. Jejím posláním je 
podporovat lidi s duševním onemocněním při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a návyků.
Cílem služby je

•  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

Součástí služby sociálně terapeutické dílny jsou tři programy -  Program denních aktivit, Tvořivá dílna Nikolína a Ateliér Kočka. 
Program denních aktivit
Program je realizován v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově, jedná se o skupinový program zaměřený na oblast podpory motivace, strukturování denních aktivit a navazování pracovních a me-
zilidských kontaktů. Smyslem programu je také vytvoření bezpečného prostředí pro setkávání se lidí s podobnou zkušeností, vzájemné sdílení zážitků, aktivní trávení volného času, svépomocné aktivity 
(časopis FOKUSOVINY). 
Tvořivá dílna Nikolína
Program Tvořivé dílny je realizován v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Dílna nabízí rozmanitý pracovně terapeutický program, ve kterém jsou používány různě náročné tvořivé techniky (výroba 
keramiky, šití, výroba přání z papíru, výroba svíček, vánočních ozdob).  
Ateliér Kočka - výroba vitráží technikou Tiffany
Program Ateliéru Kočka mohou klienti využívat ve středisku České Budějovice. Program je zaměřen na rozvoj stávajících schopností, dovedností a kompetencí spojených s pracovní činností, zejména na 
posilování schopnosti soustředění, udržení pozornosti, mapování výkonu.
Služba sociálně terapeutické dílny v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově je od 1. 4. 2013 financována z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu SR v rámci projektu „Podpora 
sociálních služeb v Jihočeském kraji II“. 
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Sociální služby jsou financovány z MPSV a z dotačních a grantových programů samospráv - Služba sociální rehabilitace v Českém Krumlově byla podpořena v rámci dotačního programu města Český 
Krumlov, Služba sociální rehabilitace a služba sociálně terapeutické dílny byla podpořena Statutárním městem České Budějovice, terénní forma služby sociální rehabilitace byla podpořena z grantu Jiho-
českého kraje.
Statistika: Komunitní tým

Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
počet 
klientů 200 31 33 31 32 34 68 80 81 85 103 104 94
počet 
kontaktů 6300 433 441 530 400 477 463 597 530 601 731 696 401
počet
hodin 5490 386 381 454 353 418 369 488 460 542 697 597 343

Sociálně terapeutické dílny 

Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
počet 
klientů 93 44 41 48 44 43 38 48 46 63 56 58 61
počet 
kontaktů 3481 278 271 338 266 349 247 257 207 317 299 405 247
počet 
hodin 8522 708 636 879 589 802 732 652 528 724 701 862 706
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REALIZACE PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ESF
 
PŘÍLEŽITOST KE ZMĚNĚ – projekt byl prioritně zaměřený na individuální podporu osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. V roce 2013 se do projektu zapojilo celkem 79 klientů, se 
kterými se uskutečnilo 1269 kontaktů.  Projekt byl úspěšně ukončen k 31. 5. 2013, celkem bylo za dobu tří let podpořeno 182 osob. V rámci projektu jsme vytvořili Operační manuál Komunitního týmu, 
dále program pro klienty zaměřený na získání znalostí pro vstup na pracovní trh PROGRAM ROZVOJE a informační brožuru PŘÍLEŽITOST KE ZMĚNĚ pro účastníky tohoto programu a další zájemce. 

JAK SE DOSTAT VEN Z BLUDNÉHO KRUHU - aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce – projekt je prioritně zaměřený na podporu a pomoc při návratu osob s duševním 
onemocněním na trh práce. Součástí projektu byla bilanční a pracovní diagnostika a vzdělávání v počítačových dovednostech. Do projektu, ve kterém jsme byli partnerem o. s. Fokus Písek, se zapojilo 
11 klientů, z toho 6 klientů absolvovalo rekvalifikační kurz a 2 klienti získali podpořené pracovní místo (1 na chráněném místě, 1 na otevřeném trhu práce).  Projekt byl v srpnu úspěšně ukončen. 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA podpořená v rámci Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II – Od 1. 4. 2013 realizujeme v Českých Budějovicích tři sociálně terapeutické 
programy – Program denních aktivit, Ateliér Kočka a Tvořivá dílna, za období realizace využilo tuto službu 60 osob, uskutečnilo se 2675 kontaktů.    

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA podpořená v rámci Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II - Od 1. 4. 2013 realizujeme v Českém Krumlově dva sociálně terapeutické 
programy – Program denních aktivit a Tvořivou dílnu. Za období realizace využilo tuto službu 18 osob, uskutečnilo se 827 kontaktů. 

ROZVOJ CASE MANAGEMENTU V JIHOČESKÉM KRAJI  - projekt je zaměřen na zajištění a rozvoj terénních sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním na území cca 2/3 Jihočeského kraje. Projekt 
je realizován v partnerství o. s. FOKUS Tábor (příjemce) a o. s. FOKUS České Budějovice (partner) a jeho cílem je zajistit v průběhu dvou a půl let pomoc a podporu zacílenou na vytváření a udržení sítě 
přirozených sociálních vazeb, rozvoj kompetencí pro zapojení do běžné společnosti. Součástí projektu jsou Průřezové aktivity – Integrovaný psychoterapeutický program, Program pro dobré zdraví, Pro-
gram rozvoje, Program finanční gramotnosti – které se budou konat v průběhu celé realizace projektu. 
Do projektu se od začátku roku zapojilo 118 klientů. 
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PROGRES! Zajištění vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním v Jihočeském kraji v kontextu plánované 
reformy péče o lidi s duševním onemocněním – projekt realizujeme v partnerství s o. s. FOKUS Tábor. Projekt počítá se vzděláváním sociálních pracovníků, 
pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků obou organizací. Vybrané kurzy, kterých se pracovníci zúčastní, umožní pracovníkům poskytu-
jícím sociální služby rozšířit si znalosti a naučit se dovednosti, které se pojí s poskytováním sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním.  Projekt 
zajistí vzdělávání 25 pracovníků realizátora (FOKUS České Budějovice) a partnera projektu v 90 kurzech a 3 stážích.

ZAPOJENÍ PEER KONZULTANTŮ DO PÉČE O DUšEVNĚ NEMOCNÉ 
Cílem projektu je zapojení pracovníků s vlastní zkušeností s duševním onemocněním – tzv. peer konzultantů (dále jen PK) - do systému péče o duševně 
nemocné. Peer konzultant provádí kontaktování klientů, pracuje se svým příběhem a sdílí své zkušenosti s duševní nemocí a se zotavením. Při své práci 
využívá vlastního příkladua vlastní motivace ke sdílení s dalšími osobami s duševním onemocněním a jejich blízkými, poskytuje zpětnouvazbu a konzul-
tace týmu. 

Všechny výše uvedené projekty jsou spolufinancovány z ESF prostřednictví OP LZZ
a ze Státního  rozpočtu České republiky.
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REALIZACE PROJEKTŮ Z PROSTŘEDKŮ SAMOSPRÁVY (KROMĚ SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB)

ZAJIšTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE O LIDI S DUšEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V JEJICH PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ - V průběhu realizace projektu došlo k naplnění plánovaných cílů. Od září, kdy proběhla 
registrace, se uskutečnilo 54 konzultací zdravotních sester a klientů FOKUSu České Budějovice. V srpnu 2013 se pracovnice Ošetřovatelské péče Alice (ČCK – partner projektu) a FOKUSu ČB zúčastnily 
školení Psychiatrické minimum, které je zaměřené na minimum z klinické psychiatrie, problematiku multidisciplinárních týmů, právní minimum v psychiatrii a také na možnosti spolupráce sociálních 
pracovníků, zdravotních sester a psychiatrů. 
Projekt byl financován Statutárním městem České Budějovice. 

KRIZOVÁ POMOC V ČESKÉM KRUMLOVĚ - Cílem projektu bylo ověřit kolik obyvatel by v SO ORP Český Krumlov mělo případně zájem využívat sociální služby Krizová pomoc. Potřebnost 
služby jsme ověřovali z dostupných dat – konkrétně jsme provedli analýzu služeb na základě Plánu sociálních služeb na území ORP Český Krumlov a registru poskytovatelů sociálních služeb, 
dále jsme dotazníkovým šetřením ověřovali postoj registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a některých obcí spadajících do SO ORP Český Krumlov a zájem občanů města Český Krumlov 
jsme ověřovali na základě pilotního poskytování služby Krizová pomoc přímo v Českém Krumlově. . Z analýzy vyplynulo, že služba je v Českém Krumlově pokryta prací neziskových organizací 
a sociálními pracovníky pracujících na městech, obcích. Službu poskytují i organizace, které nemají zaregistrované služby pro osoby v krizi. Chybí spíše propagace, nabídka krizových 
služeb
/ pomoci, případně možnost systematického vzdělávání pracovníků, kteří službu zajišťují. 
Projekt byl financován městem Český Krumlov 

ROZVOJ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - Cílem projektu bylo rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro dospělé lidi se zdravotním postižením na území 
města Český Krumlov o víkendech v plánovaných 4 oblastech – výtvarná dílna, tvorba šperků, turistické setkání a vaření, což se podařilo. Celkově bylo realizováno 13 setkání, službu využilo 19 klientů 
v 52 kontaktech. Dohoda o provedení práce byla uzavřena s 5 lektory z čehož 4 jsou lidé se zdravotním postižením. Za organizační zajištění vždy odpovídal pracovník FOKUSU, bez nároku na odměnu. 
Počet účastníků i frekvence návštěv se postupně zvyšovala. O projektu jsme informovali ve zpravodaji KUK, Novinách města Český Krumlov, nabídku jsme šířili v organizacích pracující s lidmi se zdra-
votním omezením i v pobytových službách (domovy s pečovatelskou službou, LDN atd.), na webových stránkách organizace.
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Projekt byl financován městem Český Krumlov 
VYBRANÉ AKTIVITY V ROCE 2013 - Uspořádali jsme výlet do Jindřichova Hradce spojený s návštěvou Krýzových jesliček, vyjeli jsme za daňky na Včelnou 
a do Žižkova rodiště, Trocnova. Vydali jsme se na Todeňskou horu a málem po nás muselo být vyhlášeno pátrání. Navštívili jsme partnerský FOKUS a muze-
um čokolády a marcipánu v Táboře. Již po druhé jsme v Krumlově vystoupali na Ptáčák, podívali jsme se na statek do Skřidel a vyjeli jsme do Zlaté Koruny. 
Zúčastnili jsme se akce Kouzelný Krumlov. V rámci Divsefestu jsme na Radničním nádvoří v Českých Budějovicích podávali oběd pro duševní zdraví, v září 
jsme sjížděli Vltavu na raftech. Plavili jsme se s ostatními Fokusáky na parníku Vyšehrad a aktivně jsme se zúčastnili Happeningu za duševní zdraví!, jehož 
cílem bylo upozornit na nezbytnost skutečné transformace psychiatrické péče. Plakáty z naší kampaně „Neuvažujte jako lidé v 19. století“ měly takový 
ohlas, že jsme se rozhodli vytvořit z nich kalendář na rok 2014. Fotky jsou součástí grafiky této výroční zprávy. 

TÝDNY OBYČEJNÉHO šÍLENSTVÍ  - Jako každý rok jsme se připojili k celostátní akci Týdny duševního zdraví. Jak v Českých Budějovicích, tak v Českém 
Krumlově jsme pořádali výstavy obrazů, fotografií a literárních děl, přednášky, divadelní a hudební vystoupení, abychom seznámili veřejnost se světem lidí 
s duševním onemocněním a s činností o. s. FOKUS České Budějovice. Akce finančně podpořilo Statutární město České Budějovice, město Český Krumlov, 
Jihočeský kraj a Ministerstvo zdravotnictví. 

SVÉPOMOCNÉ AKTIVITY - Fokusoviny – klientský občasník (vyšla 3 čísla)
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NAPLňOVÁNÍ CÍLŮ ROKU 2013

Podařilo se nám udržet obě sociální služby jak v Českých Budějovicích a službu sociálně terapeutické dílny jsme rozšířili i do Českého Krumlova. Otevřeli 
jsme kontaktní místo v Třeboni, pro zájemce o službu a ambulantní formu poskytování služby Komunitního týmu. Zachovali jsme čtyři pracovní místa pro 
osoby se zdravotním postižením – jedná se o 2 pozice pracovnic v sociálních službách, 1 pozici administrativní pracovnice a 1 pozici finanční manažerky 
projektu. Ve spolupráci s Úřadem práce jsme realizovali pracovní rehabilitaci a následně zaměstnali její účastnici na pozici uklízečky. V průběhu roku jsme 
pracovali na upřesňování metodiky služeb.  Pokračovali jsme ve spolupráci s psychiatry a psychology, a to jak s ambulantními specialisty, tak i s lékaři 
a socioterapeutkami Psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice a z PL v Písku, PN Lnářích a Dobřanech. Navázali jsme spolupráci s pracov-
níky odborů sociálních věcí na Městském úřadě v Českém Krumlově, Třeboni a na Magistrátu Statutárního města České Budějovice. Od září 2013 jsme 
poskytovatelem zdravotních služeb – konkrétně domácí ošetřovatelské péče, součástí týmu jsou 2 registrované zdravotní sestry a peer konzultantka. 
Spolupracujeme s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu při zajištění podpory našich klientů (občanské poradny, azylové domy aj.). Členové 
týmu byli zapojeni v pracovních skupinách v rámci tvorby komunitních plánů a to jako vedoucí pracovních skupin v Českých Budějovicích a v Kaplici, jako 
členové pracovních skupin v Českém Krumlově a v rámci SPRSS JčK 2014 – 2016.
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PLÁNY PRO ROK 2014... 

• udržet služby minimálně ve stávajícím rozsahu
• registrovat služby chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
• podporovat aktivity související s reformou psychiatrické péče
• udržet pracovní místa vytvořená pro osoby se zdravotním postižením, zaregistrovat zprostředkování zaměstnání
• založit sociální firmu 
• realizovat podpořené projekty
• prohlubovat spolupráci s odbornou veřejností 
• zapojovat se do plánování sociálních služeb v zájmových územích 
• realizovat osvětové akce pro veřejnost v zájmových územích 
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LIDÉ … 

Vzdělávání a supervize  

Každý rok velkou pozornost věnujeme dalšímu profesnímu vzdělávání pracovníků služeb. Dva sociální pracovníci jsou zapojeni do dlouhodobého sebezkušenostního výcviku. Všichni odborní pracovníci 
se účastnili vzdělávání zaměřeného na práci s lidmi s duševním onemocněním (Práce s rodinou osoby s duševním onemocněním, Psychiatrické minimum, Úzkost a úzkostné poruchy, Integrovaný psy-
choterapeutický program, Systemická práce s rodinou, Komplexní krizová intervence, Pracovní rehabilitace, Protikrizové plánování, Komunikace s člověkem s psychózou, Recovery, aj.) a odborných stáží 
v organizacích poskytujících služby lidem s duševním onemocněním. 
Proběhla 4 setkání s externí supervizorkou, jejichž náplní byla jak případová supervize, tak supervize zaměřená a fungování zejména komunitního týmu. 

Tým (podle abecedy)

Petr Belfín – pracovník údržby 
Iva Černá, DiS. – vedoucí STD, sociální pracovnice 
Andrea Dvořáková – pracovnice v sociálních službách Komunitního týmu/case managerka 
Pavel Hrabě, DiS. – sociální pracovník Komunitního týmu/case manager
Michaela Klimentová – uklízečka
Alice Kubičková – administrativní pracovnice
Bc . Zdeňka Kuviková – ředitelka, sociální pracovnice Komunitního týmu/case managerka
PhDr. Jan Mařík – odborný pracovník – psycholog, od 1. 10. 2013 také koordinátor vzdělávání v projektu PROGRES
Mgr. Markéta Masopustová – odborné psychoterapeutické poradenství 
Daniela Motrincová – pracovnice v sociálních službách – terapeutka STD, zdravotní sestra/odborný garant domácí ošetřovatelské péče
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Pavla Ohnisková, DiS. – sociální pracovnice Komunitního týmu/ case managerka, pověřená vedením střediska Český Krumlov 
Bc. Dana Plášilová, DiS. – sociální pracovnice Komunitního týmu/ case managerka/ registrovaná zdravotní sestra
Ing. Radka Rybáková – finanční manažerka od 1. 10. 2013
Bc. Věra Švábová – finanční manažerka do 30. 5. 2013
Mgr. Tomáš Trajer, DiS. – vedoucí Komunitního týmu (od 21. 2. 2012), sociální pracovník/case manager
Bc. Lucie Troupová – sociální pracovnice Komunitního týmu/case managerka
Mgr. Terezie Tučková – odborné psychoterapeutické poradenství 
Renata Valkonyová – pracovnice v sociálních službách ve středisku Český Krumlov 
Bc. Katarína Wienerová – vedoucí komunitního týmu (do 20. 2. 2013), 
Mgr. Agáta Zajíčková – pracovnice v sociálních službách – vedení Programu denních aktivit, od 1. 11. 2013 peer konzultantka   
Věra Zemanová – pracovnice v sociálních službách – terapeutka STD
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Dobrovolníci 
Hynek Klimek – lektor tvůrčího psaní 

Odborná podpora (podle abecedy)
Mgr. Miroslava Dlouhá – socioterapeutka Nemocnice České Budějovice 
MUDr. Lenka Fiedlerová – psychiatrička Nemocnice České Budějovice
Bc. Hana Kostlivá – sociální pracovnice PL Lnáře
MUDr. Lukáš Krejčů – ambulantní psychiatr
Mgr. Markéta Míková – socioterapeutka Nemocnice České Budějovice
Mgr. Kateřina Slabová – supervizorka 
MUDr. Jan Tuček – primář psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice
Ivana Urbanová, DiS. – sociální pracovnice PL Písek 

Orgány sdružení
Valná hromada 
19 členů občanského sdružení 
Zasedání dne 20. 6. 2013

Rada sdružení  
Mgr. Ivana Pilná  -  předsedkyně Rady sdružení, statutární orgán
Bc. Květoslava Baláková - místopředsedkyně Rady sdružení, statutární orgán
Bc. Zdeňka Kuviková – ředitelka, statutární orgán
MUDr. Lenka Fiedlerová – členka Rady sdružení 
Věra Zemanová – členka Rady sdružení 

Revizní komise 
Alena Slováčková 
Věra Zemanová
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FINANCE, HOSPODAŘENÍ, PODPORA … 

Finanční a věcná podpora

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Jihočeský kraj
Statutární město České Budějovice
Město Český Krumlov
Evropský sociální fond prostřednictvím OP LZZ a Státní rozpočet ČR
MUDr. Lukáš Krejčů
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. 
Ministerstvo zdravotnictví 
Zdeňka Kuviková
Mgr. Zdeňka Pešlová
Helena Kočová
Jana Kadlecová
LIRA, obrazové lišty a rámy, a. s. 
Danuše Wieserová,
UniCall Communication Group, s. r. o. 
Daniela Motrincová, 
MUDR. Zdeňka Vojtková 
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AKTIVA 1 086 417,00 Kč
Dlouhodobý majetek celkem 56 737 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 85 000,00 Kč

Oprávky -47 176,00 Kč
Krátkodobý majetek celkem 1 048 594,00 Kč
Poskytnuté zálohy 109 632,00 Kč
Odběratelé 244 736,00 Kč
Ostatní pohledávky 4 200,00 Kč
Ostatní daně a poplatky 850,00 Kč
Jiné pohledávky 515,00 Kč
Dohadné účty aktivní  376 704,00 Kč
Pokladna 36 366,00 Kč
Účty v bankách 275 591,00 Kč

PASÍVA CELKEM 1 086 417,00 Kč
Vlastní zdroje celkem  176 912,00 Kč
Vlastní jmění 1 250,00 Kč
Účet výsledku hospodaření -62 304,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let 237 966,00 Kč
Cizí zdroje celkem 909 506,00 Kč
Dohadné účty pasivní 85 139,00 Kč
Dodavatelé 91 987,00 Kč
Přijaté zálohy 226 184,00 Kč
Zaměstnanci 214 851,00 Kč
Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. 
pojištění 119 470,00 Kč

Ostatní přímé daně 19 702,00 Kč
Jiné závazky 9 000,00 Kč
Výdaje příštích období 143 171,00 Kč

Rozvaha k 31. 12. 2013
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NÁKLADY CELKEM 5 087 367 Kč
Materiálové náklady 392 893 Kč
Spotřeba materiálu – papíry, tonery, psací po-
třeby, CD/DVD aj. 128 397 Kč

Spotřeba materiálu – vybavení střediska ČK, 
vybavení ČB 181 444 Kč

Spotřeba materiálu – pohonné hmoty 39 482 Kč
Spotřeba materiálu – odborná literatura, 
úklidové a hygienické prostředky, materiál na 
tvořivé činnosti 

43 571 Kč

Nemateriálové náklady 1 235 258 Kč
Energie a ost. neskladovatelné dodávky 237 238 Kč
Opravy a udržování 78 723 Kč
Cestovné 74 102 Kč
Telefony a poštovné 114 812 Kč

Přímá podpora klientů – cestovné na vzděláva-
cí aktivity, občerstvení při realizaci Programu 
rozvoje

84 Kč

Ostatní služby - nájemné 258 920 Kč
Ostatní služby - vzdělávání, supervize 107 206 Kč
Ostatní služby – prezentace, grafické práce, 
zabezpečení, účetnictví, evid. systém aj. 298 678 Kč

Ostatní náklady – bank. poplatky, pojištění, 30 306 Kč
Daně a poplatky 6 276 Kč
Odpisy 18 913 Kč
Ostatní náklady – členské příspěvky 10 000 Kč
Osobní náklady 3 459 216 Kč
Hrubé mzdy zaměstnanců 2 444 214 Kč
Ostatní osobní náklady - DPČ 54 003 Kč
Ostatní osobní náklady – DPP 110 520 Kč
Pojištění Kooperativa 9 671 Kč
Odvody z mezd – zdravotní a sociální pojištění 840 808 Kč

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013
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VÝNOSY CELKEM 5 025 063 Kč
Tržby za vlastní výkony a za zboží 962 801 Kč
Tržby z prodeje služeb – IP JčK „Podpora sociál-
ních služeb v JčK“ 689 864 Kč

Tržby z prodeje služeb – ostatní 272 937 Kč
DOTACE CELKEM 3 988 975 Kč
Dotace na provoz  SR, STD– MPSV 1 825 000 Kč
Dotace Statutární město České Budějovice - SR, 
STD, ZP, TDZ 181 560 Kč

Dotace Město Český Krumlov - TDZ, SR, VLNC, 
KP 102 750 Kč

Dotace MZ - Týdny pro duševní zdraví 7 200 Kč
CRPDZ - Peer-  podpořené místo 24 158 Kč
Dotace JčK - TDZ, Terén 90 000 Kč
ESF - OP LZZ - Progres 92 918 Kč
ESF – OP LZZ – Rozvoj Case managemntu 861 597 Kč
ESF – OP LZZ – Kruh 94 770 Kč

ESF – OP LZZ – Příležitost ke změně 709 022 Kč
Přijaté příspěvky – dary 59 685 Kč
Členské příspěvky 1 800 Kč
Ostatní výnosy – úroky, přeplatky 11 802 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2013 -62 304 Kč
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CO  JEšTĚ DODAT …
 
Poděkování 

Děkujeme všem, kteří poskytli našemu sdružení finanční dar, pomoc či podporu, bezplatnou službu či radu. Děkujeme klientům našich služeb za podněty a připomínky, které jsou pro nás velmi cenné, jejich 
rodinným příslušníkům a přátelům za zkušenosti, pomoc a důvěru. Děkujeme zaměstnancům za nasazení, s jakým se věnují své práci, bez které bychom nedosáhli toho, co bylo zmíněno na začátku. Děkuje-
me dobrovolníkům, kteří část svého volného času věnují práci v našem občanském sdružení. 
Děkujeme všem – organizacím i jednotlivcům – kteří svojí činností přispívají k tomu, aby se postupně měnil postoj veřejnosti k lidem s duševním onemocněním.
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MŮJ BOJ …

Škola byla těžká. Nezvládala jsem docházet na všechny přednášky. Ale já bojovala dál. A tak jsem zvládla první ročník. Ve druhém ročníku jsem na letní semestr odjela do zahraničí. I tam byly problémy. 
Školu jsem si ze zdravotních důvodů prodloužila, a to dvakrát. Ve třetím ročníku v polovině, jsem rektora požádala o individuální studium. 
Naložila jsem si moc? Prý ano.
Skončilo to mým totálním kolapsem a psychiatrickou léčebnou. Odvezli mě přímo z kolejí při škole, kterou jsem studovala, díky zásahu tamní správcové, za což jí děkuji. Cestou do nemocnice na am-
bulantní psychiatrii jsem už totálně lítala v bludech a mimo realitu, i když jsem ještě i reagovala. Na ambulanci jsem zaregistrovala doktory, ale nechali mě tam sedět a čekat. Pak mi dali napít. Rychlá 
záchranná služba mě po té vezla do psychiatrické léčebny. Pamatuji si, že jsem ještě při příjmu zdůrazňovala, že musím jít v pondělí na hodinu francouzštiny, do které jsem byla přímo zažraná. Takto 
reaguje nemocný člověk, který si v tu chvíli nedovede srovnat to, že bude ještě pěkně dlouho trvat, než se ze všeho vyhrabe. A to i díky lékům, kterými vás nadopují a díky postoji, který k vám mají.
Můj stav byl tak špatný, že mi chtěli dávat elektrošoky, abych se probrala. Dnes jsem ráda, že se tomu tak nestalo. Probrala jsem se a začalo martýrium. Nadopování léky, zamřížované oddělení, čekání 
na pozornost druhého, čekání za plexisklem místnosti, ve které jsme byli zavření, na vysvobození. Nejhorší na těchto stavech je to, kdy už částečně vnímáte realitu, ale ještě se potácíte v bludech. Jako 
třeba, že vám přilévají ještě nějaké léky do čaje, abyste byli „v klidu a nezlobili“. Ze zamřížovaného oddělení si moc nepamatuji. Vlastně ano. Tepláky a prádlo, které bylo pro všechny stejné, tu námahu, 
se kterou jsem se musela umýt. Kamarádku, která mi přinesla do léčebny věci na osobní hygienu. Chtěla jsem vidět pouze ji. Tímto jí děkuji. Po 2 letech jsem se byla v Opavě podívat, protože jsem své 
hrozné zážitky vyprávěla kamarádovi a on byl zvědavý na zamřížované oddělení. Bylo to pro mě těžké a samozřejmě se mi vše opět vybavilo a ještě dnes mě trochu zamrazí. Zvykla jsem si ale o věcech 
mluvit, znovu si je přiblížit pokud cítím, že s nimi mám problém a to mi pomáhá se jich zbavit.
Když už byl stav lepší, dali mě na takzvané otevřené oddělení. Ale žádný komfort to taky nebyl.
Nejhorší je pocit, že s vámi nakládají jak s nějakou věcí, kusem dobytka, který je třeba pouze nakrmit a nadopovat.
Věřím tomu, že je to práce náročná, ale na druhou stranu, kdyby si pracovníci zkusili to, co prožívají pacienti, asi by k nim změnili svůj postoj.
Pokoje jsme měli přes den zamčené, takže jsme si nemohli lehnout a proto spousta pacientů ležela po chodbách. Snažíte se překonat účinek léků, které vám dají, ale trvá to příšerně dlouho, než se 
Vám podaří “jakž takž“ vypadat „normálně“.
Pamatuji si, že z přetlaku emocí jsem chodila křičet do kumbálu, který byl nedaleko mého pokoje. Pamatuji si, že si pacienti mezi sebou navzájem brali osobní věci. Pamatuji si chleby k snídani, ke kte-
rým nám chybělo máslo. Pamatuji si malou vzpouru, kdy jsem odmítala jíst léky (nebyla jsem sama). Pamatuji na hromadné sprchy a svoz prádla do prádelny, na záchody.
Z počátku jsem nechtěla kontakt s rodiči, kteří za mnou přijeli jižních Čech. Byli tedy nuceni odjet zase domů.
Za čas jsem mohla na krátké vycházky. Jak šťastná jsem byla z každé maličkosti, která se zlepšila……
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Prováděli s námi něco jako „terapii“, ale upřímně dodnes si myslím, že to bylo beze smyslu.
Musela jsem v léčebně zůstat přes Vánoce a to pro mě bylo velmi těžké. Na nový rok si mě však rodiče odvezli domů a já asi po třech dnech opět nastoupila do nemocnice na psychiatrii. Na tu, kterou 
vám budu popisovat později. Můžu Vám říct, že to po minulé léčebně byl pro mě ráj. Mám jí v hlavě do dnes zabudovanou jako děsnou léčebnu ze starých časů, kde kdyby bylo nejhůř, tak vám snad ani 
nepomůžou…
Pak jsem ještě byla na doléčení v rodinné léčebně nedaleko od domova. Byla dobrá.

r. 2010
Jsem dva roky v péči psychiatra a snažím se uznat, že jsem se dostala na určitou hranici a dál už to nejde. Nevím, jestli to kdy přijmu. Snažím se ocenit to, co už jsem dokázala. Opakuji si, co všechno 
jsem pro to dělala. A jak to bude dál? To vážně nevím. A snad ani nechci.
Pan doktor se mi snaží naznačit, že funguje jisté sdružení na podporu duševně nemocných, ale to teda ne!!!!!!! Bráním se jak čert kříže. Jenže nikdy neříkej nikdy.
Když jsem se zdravotně trochu ustálila, vylepšila, začala jsem opět pociťovat, že doma u rodičů mi to nesvědčí. Potřebuji být samostatná. I přes to, že jsem duševně nemocná, bych si chtěla najít samo-
statné bydlení. A věřte nebo nevěřte, pomohlo mi v tom právě sdružení, kterému jsem se tak bránila :-).
Byla jsem prvním adeptem tréninkového bydlení. Byla to garsonka a já časem zjistila, že opět nemám problém bydlet sama a zaopatřit se.
Tímto bych chtěla sdružení moc poděkovat a podpořit tak jiné adepty, kteří možná váhají, jestli do takovéhoto projektu jít. Nebylo nic, s čím by mi sdružení nepomohlo.
Když už jsem byla zase o něco lepší zdravotně a nachylovala se doba ukončení tréninkového programu bydlení, pomohlo mi sdružení i s hledáním práce. Získala jsem díky nim místo v chráněné dílně.
Samozřejmě jsem o to místo zpočátku nestála-fuj, chráněná dílna, brrrrr, ale jak jsem řekla: nikdy neříkej nikdy.
Jsem sdružení velice vděčná za tuto podporu a chráněná dílna pro mě byla tím nejlepším startem, jak se zase dostat do společnosti a cítit se plnohodnotně.
To však ještě nemá být konec mým lapáliím…
V dílně jsem se „aklimatizovala“. Jenže je tady taky osobní život.
A ten byl pro mě stále neuspořádaný. Až jsem potkala mou druhou polovinu .
Byla jsem nesmírně zamilovaná. Konečně jdu na rande, konečně zažívám to, co zažívají ostatní dívky. Až do téhle doby jsem měla jen krátké, nicneříkající vztahy.
Při rozhovorech s psycholožkou zjišťuji, že jsem s mojí maminkou přestřihla pupeční šňůru jen fyzicky (a to, když jsem odešla v osmnácti do světa) a stále jsem jí nepřestřihla psychicky.
Jenže to bych to nebyla já, abych to nevzala se vší parádou. Nastavila jsem se na mamku a rodiče tak, že od nich nic nepotřebuji, nejezdila domů, zvládala všechno sama. Teda já si myslela, že zvlá-
dám….
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Stejně tak jsem se posléze nastavila i na mého přítele. Usmyslela jsem si, že je sobec a začala ho tak brát. Samozřejmě to rozbouralo náš vztah a netrvalo to dlouho. Nevím, snad jsem získala až moc 
velké sebevědomí, že si můžu vše řídit sama, snad se něco chemického uvolnilo v mozku. Také jsem se rozešla se svým dlouholetým kamarádem ze zahraničí.
Tyto události mě natolik vyčerpaly nejen psychicky ale i fyzicky, že jsem šla za svým neurologem a hledala pomoc. Protože jsem si našla nového pana doktora, vymyslel podpůrnou léčbu pomocí infuzí. 
Infuze jsem dochodila a měla za to, že mi moc pomohly.
V práci jsem však již také delší dobu nebyla spokojená, jenomže když má člověk práci, je už těžší hledat si jinou. I v práci jsem se proto na kolegyně nastavila negativně.
No a asi víte, jak to zase dopadlo.

r. 2013
Odvážejí mě rychlou záchrannou službou na psychiatrii. A už to jede. Nechci komunikovat s rodiči, nechci spolupracovat, musím být zavřená ve svěrací kazajce…. Pacienti řvoucí, naříkající, nepečující o 
sebe, s obrovskou chutí k jídlu (jiní však bez chuti), celá ta naše komunita uvnitř psychiatrie za zamřížovanými okny, s kuřárnou, která je vedle jídelny a s chodbou, na které se všichni (i návštěvy) potká-
váme. A moje rodina znovu prožívá to martýrium, co už jednou prožila. Prosím Vás odpuste mi to všichni. Neumím si představit, co prožíváte, když Vaše dcera, sestra je smyslů zbavená a nedovede se 
zaměřit na realitu. Chtěla bych Vám všem ještě jednou moc poděkovat (budu asi děkovat do konce života. Nemít ve Vás to zázemí, které mám, ani nechci pomyslet na to, co by se mohlo stát.

Je tomu téměř rok, co jsem z nemocnice venku. Jsem v péči psychiatra i psychologa. Z práce mě šéf propustil, čímž mi pomohl (jinak bych asi neodešla sama). Jsem však bez práce už pět měsíců a mar-
ně se snažím najít pro mě plnohodnotnou práci na poloviční úvazek.

Bývalý přítel je při mně. Chtěla bych mu tímto poděkovat za to, že ustál všechno, co si nesu s sebou (i to, co je jen mezi námi). Obrovsky si ho vážím a je pro mě oporou, i když nevím jak to mezi námi 
půjde dál, snažím se žít z okamžiků, kdy jsme spolu.
Nakonec se na mě usmálo štěstí i s prací.
Život není tak těžký, jak jsem ho už několikrát ve svém životě zažila. Nepřestávám bojovat (i když teď už jen obrazně) a dál se motivovat a žít i po tom, co proběhlo, po tom jak se to všechno zamotalo. 
Byla to spousta práce a ještě asi spousta práce bude. Ale co bych taky jiného dělala, že No samozřejmě bych věděla!
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Slovo závěrem

Nedávno byl můj táta nemocný, měl několik dní teploty a snažil se vyléčit, jak to u chlapů bývá, sám. Bylo mu čím dál hůř, měli jsme o něj starost. Když si konečně došel k lékaři, který mu nasadil již 
nezbytná, antibiotika, moc se mi ulevilo. Najednou jsem nabyla dojmu, že se táta snad ze dne na den uzdraví.  
A nebo: Nachomýtnete se k autonehodě a poskytnete první pomoc. Mezitím jsou na cestě záchranáři. Ve chvíli, kdy se objeví a začnou konat svou práci, stres z vás spadne, protože si řeknete: „už je 
to dobré, už je ten chudák zachráněný“.  
Zjistila jsem, že podobně na mě působí i činnost sdružení FOKUS. Dozvím se o osudech lidí s psychickými potížemi a nevědomky s nimi sdílím obtížnou situaci do té doby, než se dozvím, že se zkon-
taktovali s pracovníky z FOKUSU. Od té chvíle jsem v klidu, protože vím, že ten člověk získal velkou naději, že vše bude zase dobré.  
Zdůrazňuji, že to v sociálních službách vůbec není obvyklé. Častokrát ještě dnes slýcháme věty: …a nakonec skončil v ústavu,… a tak ho dali do důchoďáku, … poslali na ně sociálku… Pomoc sociálních 
služeb v tíživé situaci člověka je často v běžné společnosti brána jako „jeho konec“.  Já zastávám názor, že to není konec, možná jen „změna“. U služeb FOKUSU si troufám dokonce říct „začátek“. 
Přeji všem zúčastněným, ať výjimečnost občanského sdružení FOKUS trvá a ať je nás co nejvíc, kdo si ji uvědomují.  A kdo váhá, ať zkusí svůj „začátek“…

                                             Ivana Pilná
                      předsedkyně o. s.

Vytvoření tohoto dokumentu je spolufinancováno z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ, Státního rozpočtu ČR, MPSV, Statutárního města České Budějovice, Města Český Krumlov
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