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SPOLEČNĚ: Komplexní program podpory mladých dospělých s duševním onemocněním při 
odchodu z dětského domova 
 
FOKUS Tábor, z.s. a FOKUS České Budějovice,z.s. společně realizují projekt, který 
se zaměřuje na zavedení nového programu podpory mladých dospělých s 
duševním onemocněním při odchodu z dětského domova. Projekt byl rozšířen o 
podporu mladých dospělých 16 – 25 let, kteří žijí v rodině a potřebují pomoci 
např. při zvládání povinností spojených se studiem, komunikovat vztahy 
s vrstevníky, s rodinou.    
 
Aktuality z projektu:  
Navázali jsme spolupráci s dětskými domovy v regionu. Na pracovním setkání 
pracovníků OSPOD z celého Jihočeského kraje jsme prezentovali projekt a na 
základě tohoto setkání se začíná rozjíždět i spolupráce. V přímé práci s mladými 
dospělými z DD probíhalo mapování zájmů a potřeb. Kontakt byl navázán s 5ti 
dětmi. 
 
Od 15. 10. 2015 realizujeme, na základě schválené změny projektu, novou aktivitu, zaměřenou na 
vyhledávání a asertivní kontaktování mladých dospělých s duševní nemocí ve spolupráci s dětskou 
psychiatrickou nemocnicí Opařany, psych. oddělením Nemocnice Tábor a Nemocnice České 
Budějovice a dalšími institucemi v regionu, ve spolupráci s ambulantními psychiatry, psychology a 
dalšími. V rámci této aktivity jsme zahájili spolupráci s 10ti dětmi. 

 
V roce 2015 jsme kontaktovali 12 středních škol, za 
účelem nabídky preventivního programu Blázníš? No a! 
V Jindřichově Hradci doteď proběhly 3 školské dny, jichž 
se zúčastnilo 60 studentů, 3 třídní učitelé. Program 
Blázníš? No a! dává mladým lidem a jejich učitelům 
příležitost otevřeně diskutovat o „malých i velkých“ 
otázkách duševního zdraví.   Do konce školního roku 
plánujeme zrealizovat dalších 17 školských dní 
v Jihočeském kraji. 

 
Očekávaným výsledkem projektu je zejména zvýšení úspěšnosti mladých dospělých s duševním 
onemocněním při zvládání nemoci v těžkém období dospívání. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, 
že systematická práce Komunitního týmu s klientem v jeho přirozeném prostředí snižuje významně 
riziko hospitalizace, případně její délku.  
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