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Letos na jaře jsme v Budějovicích ote-
vřeli další chráněné bydlení pro lidi s 
duševním onemocněním  
Bydlení se nachází v okrajové části Českých Budějovic. Jedná se 

o rodinný dům v řadové zástavbě, který na první pohled ničím 

nevybočuje z místního koloritu. 

Lidé, kteří zde od 1. března 2018 žijí, mnohdy strávili i několik 

let v psychiatrických léčebnách, jejich stav je stabilizovaný. Pro-

tože jejich onemocnění v minulosti zkomplikovalo rodinné vzta-

hy a vazby, potřebují nový domov, odrazový můstek zpátky do 

běžného života. Na denní směny je zde sedm dnů v týdnu i od-

borný pracovník, který klientům pomáhá s praktickými záleži-

tostmi (hledání zaměstnání, narovnání kontaktu s rodinou, vaře-

ní atd.). Takové bydlení už jedno FOKUS provozuje, a to pro 10 

osob v Branišovské ulici v Českých Budějovicích. Je to funkční 

koncept. 

„V domě bydlí 5 osob, kterým pracovníci pomáhají při získávání 

dovedností spojených s praktickým fungováním. Cílem je, aby se 

obyvatelé dokázali osamostatnit a zvládli časem žít spokojený 

život s nižší mírou podpory mimo chráněné bydlení. Jsme rádi, 

že jsme mohli tento projekt rozšířit a děkujeme městu i kraji, že 

nás v tom podporují,“ říká Zdeňka Kuviková, ředitelka FOKUSu 

České Budějovice. 

Dům byl ještě před měsícem úplně prázdný, chyběl veškerý ná-

bytek. Kromě nejzákladnějšího vybavení v kuchyni tu nebylo 

vůbec nic. Na pořízení nutných věcí přispělo mnoho dárců. 

„SCONTO Nábytek s.r.o., ČEVAK a.s., BELIS a.s., Tanby s.r.o., 

MUDr. Marie Heřmanová s.r.o. a mnoho dalších. Jim všem velmi 

děkujeme za podporu, kterou nám poskytli,“ vyjmenovává Věra 

Michalicová, pracovnice pro vztahy s veřejností za FOKUS České 

Budějovice.  

Za finanční příspěvky jsme zatím pořídili např. tyto věci: Postele, 

skříňky, židle celkem za 8 700 Kč, psací stolky celkem za 2 000 

Kč, závěsy do pokojů za 1 400 Kč, 3 900 Kč vysavač, rohožky a 

drobné vybavení za 2 000 Kč. Plánujeme  nákup kuchyňských 

spotřebičů a nářadí pro práci na zahradě a další nutné věci.  

Plány do budoucna: místní obyvatelé chtějí zřídit v zahradním 

přístěnku dílnu. Uvítali by svěrák a nářadí pro kutily. Na zahradě 

je celoročně co dělat. Klienti chtějí vytvořit záhonky na pěstová-

ní zeleniny a chovat slepice. S tím vším jsou spojeny vstupní 

náklady. Podpořte aktivity našich klientů. Děkujeme!  

OVINY  

03/2018 

Finanční podpora 
Příspěvky na č. ú. 573112309/0800 u České spořitelny 

Dobrovolnictví  
774 683 260 (Tomáš Trajer)   

Finanční a materiální dary  
733 521 183 (Věrka Michalicová) 

Přátelství na Facebooku  
www.facebook.com/fokus.budejovice  

Pomáhejte spolu s námi: 

Více informací na www.fokus-cb.cz  
Kontakt: fokus@fokus-cb.cz 
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Rozhovor se Zdeňkou Kuvikovou o dů-
vodech stěhování FOKUSu  
Od ledna 2018 sídlí FOKUS České Budějovice na nové adrese, 

v českobudějovické čtvrti Mladé.   

Co bylo důvodem ke stěhování?  

Těch důvodů bylo víc. Jednak jsme potřebovali prostory, ve kte-
rých může vzniknout Centrum duševního zdraví. Navíc je tu pro 
klienty zahrada, kde se mohou realizovat. A v neposlední řadě 
jsme chtěli zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců. 

Když se ohlédnete zpátky, co bylo nejobtížnější?  

Sbalit vše tak, abychom to v novém objektu včas dokázali vyba-
lit. A celý proces sladit tak, aby to co nejméně zasáhlo do posky-
tování služeb.  

Jak vnímáte provoz FOKUSu v nových prostorách?   

Pozitivně. Klienti se rychle adaptovali, a zpětné vazby od nich 
jsou také pozitivní. Jsme tu méně natěsnaní a myslím, že každý 
má možnost najít klidný prostor pro práci.  

Chcete někomu poděkovat?  

Určitě. Dík patří městu ČB, které nám prostory nabídlo k pro-
nájmu a následně upravilo tak, aby objekt splnil kolaudační po-
žadavky. Všem kolegům, kteří věnovali spoustu volného času 
přípravě na stěhování, úklidu jak nových tak opouštěných 
prostor, vybalování atd. Klientům, kteří také pomáhali 
s doladěním místností, aby byly útulné. A také děkuji Kraji, který 
podporuje náš záměr v nových prostorách FOKUSu zřídit Cent-
rum duševního zdraví.  

Jak vnímají nové prostředí FOKUSu pracovníci?  
Tomáš Trajer, pra-
covník—vedoucí 
služeb:  

„Líbí se mi tady. 
Dům i vnitřní pro-
story. Jsou hezčí, 
nepůsobí kancelář-
ským dojmem. Tě-
ším se, až bude tep-
lo, vezmu si počítač 
a budu pracovat na 
zahradě.  

Lucie Kolářová, sociální pracovnice:  

„Máme lepší zázemí pro schůzky s klienty a celkově je to příjem-
nější prostředí.“   

Iveta Martinů, pracovnice v Sociálně terapeutické dílně:  

„Líbí se mi tu více, než na Bezdrevské.  Je tu domáčtější prostře-
dí, u domu je zahrada. Jsme všichni společně v jednom domě. 
Bavilo mě i zařizování nových prostor, pomáhali přitom klienti. 
Navíc tady mám koutek 
s administrativním zá-
zemím, takže nemusím 
nikam odbíhat k počí-
tači. Mohu být stále v 
kontaktu s lidmi, kteří 
sem přicházejí.  

Lenka Hladíková, pra-
covnice—Peer konzul-
tantka (foto vpravo):  

„Líbí se mi tady více, 
než na Vltavě. Je to 
tady takové domácí, 
světlejší, máme i za-
hradu. Nacházím zde 
více klidu na práci i na 
telefonáty s klienty. A 
mám po ruce kuchyňku 
a vlastní osvětlení :).  

Zveme Vás na Zahradní slavnost ve 
čtvrtek 24. května odpoledne   
Srdečně zveme všechny dárce, podporovatele, dobrovolníky a 
jejich blízké na  Zahradní slavnost k nám do FOKUSu na Novo-
hradskou 71 v Českých Budějovicích.  

Těšit se můžete na prohlídku domu, kde nově sídlíme. Ukážeme 
Vám sociálně terapeutickou dílnu,  ateliér Kočka, kanceláře a 
prostory, kde připravujeme Centrum duševního zdraví. Na zahra-
dě pro Vás připravíme posezení s dobrotami z grilu a něco slad-
kého na zub. Naši klienti zpestří program autorským čtením, 
hudebním vystoupením, ukázkami svých uměleckých děl.  

Přesný program a hodinu začátku ještě upřesníme a budeme 
Vás informovat.  

Těšíme se na Vás!  

Hledáte zajímavou práci? 

FOKUS připravuje Centrum duševního zdraví 

Pro tým budoucího Centra duševního zdraví potřebujeme:  

 všeobecnou zdravotní sestru  

 všeobecnou sestru se specializací v psychiatrii  

 psychiatra   

 klinického psychologa  

Zájemci se mohou obracet na Zdeňku Kuvikovou:  

tel. 774 893 657, z.kuvikova@fokus-cb.cz  


