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FOKUSu Vysočina

1993

1992
Duchovní otcové myšlenky vzniku FOKUSu na Vysočině byli PhDr. Jana
Jelínková – Hroníková a Jaroslav Fiala. Dne 4. listopadu zakládá v regionu
Vysočina PhDr. Jiří Libra a MUDr. Přemek Suchomel nové sdružení
FOKUS Vysočina, které uplatňuje myšlenku a principy bývalého celorepublikového FOKUSu. Sídlo sdružení je v Želivě, kde jsou provozovány:
chráněné dílny (šicí a opravna kol) a první chráněné bydlení v naší republice typu „dům na půl cesty“ pro lidi s psychózou se zaměřením na
nácvik samostatného bydlení, přičemž dva byty jsou vyčleněny pro
řešení krizových situací klientů. Kapacita tohoto chráněného bydlení je 7
klientů.

Rozvíjí se chráněné dílny v Želivě - ve spolupráci s premonstrátským
klášterem vzniká chráněná zahradnická dílna poskytující služby
především pro zahradu kláštera. Otvírá se také chráněná dílna – bistro.
Je otevřena chráněná šicí a rukodělná dílna v Havlíčkově Brodě
zaměstnávající 14 klientů. Začíná i spolupráce s technickými službami
a je založena chráněná dílna – lesní četa. Všechny dílny jsou provozovány v pronajatém domě v Humpolecké ulici. Sídlo sdružení se
přesouvá do Havlíčkova Brodu do Žižkovy ulice.

2010
Na služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny je získána
tříletá finanční podpora z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR v rámci projektů Podpora vybraných
sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt
a Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby.
Chráněná dílna rukodělná a opravárenská v Pelhřimově se stěhují
do nových prostor na Řemenovské ulici.
Služba sociálně terapeutická dílna v Pelhřimově je realizována v samostatných prostorách.
Hodnocením inspekce sociálních služeb prochází služba sociálně
terapeutická dílna v Pelhřimově a naplňuje standardy kvality.

2011
Dne 1. dubna je slavnostně otevřena relaxační místnost pro
klienty střediska Chotěboř.
Dobrovolnické centrum Hlinsko se zapojuje do aktivit
Pardubického kraje k Evropskému roku dobrovolnictví.
Chráněná opravárenská dílna v Pelhřimově získává od
Nadace OKD užitkový vůz Ford Transit a rozšiřuje své služby
v terénu.
FOKUS Vysočina se stává členem AVPO a MAS Podhůří
Železných hor.
Je zahájena realizace dvouletého projektu QMSS, jehož
cílem je zvýšení kvality řízení organizace.

2009
Hodnocením inspekcí sociálních služeb prochází
služba chráněné bydlení v Havlíčkově Brodě
a naplňuje standardy kvality.
Středisko Chotěboř získává od firmy Kompakt
osobní automobil Renault Kangoo za symbolickou
částku 1 Kč/rok na období 6 let. Auto využívají
služby denní stacionář a osobní asistence.
Je uzavřena smlouva se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
o zřízení Klinického pracoviště pro odborné
stáže ve středisku Pelhřimov.
FOKUS Vysočina se stává členem KOUS, o. s.

2012
Středisko Hlinsko navazuje pravidelnou spolupráci s organizacemi Péče o duševní zdraví, středisko Chrudim a Otevřené
dveře Polička.
Středisko Hlinsko získává od firmy PZP MERLIN, s. r. o. služební
automobil a rozšiřuje své terénní sociální služby.
Chráněná rukodělná dílna v H. Brodě se stěhuje do nových
prostor ve Štáflově ulici.
Středisko Havlíčkův Brod se zapojuje do Komunitního
plánování města H. Brod.
Dne 11. září se koná vernisáž výstavy 20 let FOKUSu Vysočina.

1994

1995

Vzniká chráněná dílna – truhlárna v Havlíčkově Brodě již v nových prostorách střediska v Perknově.
Je uzavřena nájemní smlouva s městem Pelhřimov na
užívání prvorepublikové vily v Pelhřimově v ulici
Humpolecká. Středisko zde provozuje služby dodnes.
Končí služba chráněné bydlení ve vile v Želivě.
Poprvé se FOKUS Vysočina zapojuje do celorepublikové akce Týdny pro duševní zdraví.

Vzniká středisko Pelhřimov.
Stejně jako v Havlíčkově Brodě
začíná provozovat sociální centrum – předchůdce současné
služby sociální rehabilitace pro
duševně nemocné. V Pelhřimově
jsou založeny 3 chráněné dílny –
šicí, rukodělná a opravárenská.

1998
Od města Havlíčkův Brod je získán pronájem budovy
v ulici 5. května, kde je provozována služba chráněné
bydlení pro 4 klienty. (Budova byla v roce 2003 převedena do vlastnictví FOKUSu Vysočina.)
Vznikají Kontaktní centra pro drogové závislé, tzv.
K-centra, která v Pelhřimově a v Havlíčkově Brodě
zakládá FOKUS Vysočina z důvodu neexistence
jakýchkoliv služeb pro cílovou skupinu osob závislých
na nealkoholových drogách.

2008
V září vzniká služba osobní asistence v Chotěboři, která navazuje na službu denní stacionář. V rámci této služby je poskytován doprovod dětí s mentálním
nebo kombinovaným postižením do základní školy a osobní asistence u uživatelů v jejich domácím prostředí. Je založena chráněná šicí dílna v Chotěboři.
Svou činnost ukončuje Psychosociální poradna Logos – v regionu se v této době nachází dostatek jiných poradenských služeb.
Jsou uzavřeny chráněná šicí a truhlářská dílna v Havlíčkově Brodě, jejichž provoz nebyl po změně ve financování chráněných dílen rentabilní. FOKUS iniciuje vznik Pracovní skupiny pro rozvoj služeb duševně nemocných v Kraji Vysočina, která ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, psychiatrickými léčebnami a Krajským úřadem Kraje Vysočina pracuje na krajském plánu rozvoje služeb pro duševně nemocné.
Prvním hodnocením inspekcí sociálních služeb procházejí služby sociální rehabilitace v Pelhřimově a denní stacionář v Chotěboři – obě služby naplnily
standardy kvality.
V Hlinsku se poprvé koná charitativní akce ve Svobodných Hamrech – dražba výrobků chráněných dílen FOKUSu, která umožňuje zakoupení služebního
auta.
FOKUS Vysočina vstupuje do Koalice nevládek Pardubicka, o. s.

V roce 2015 je FOKUS Vysočina stabilní a důvěryhodnou organizací,
která usiluje o zlepšení situace lidí s duševním onemocněním
na Českomoravské vrchovině, kde:

Poskytuje účinné služby podle potřeb uživatelů.
Klade důraz na vzájemnou důvěru, vstřícnost a respekt.
Je spolehlivým partnerem pro místní společenství.
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Vzniká služba chráněné bydlení
v Pelhřimově, do pronájmu byly od
města Pelhřimova získány 2 bytové
jednotky v běžné zástavbě. Chráněné
bydlení je určeno pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním a jeho
cílem je nácvik samostatného bydlení.

2001

2002

Středisko Havlíčkův Brod se stěhuje
do prostor Psychiatrické léčebny.
Ve spolupráci s Oblastní charitou
Havlíčkův Brod a Okresní knihovnou je založeno Dobrovolnické
centrum v regionu Havlíčkův Brod.

2007
FOKUS Vysočina registruje své služby podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách: sociální rehabilitace (H. Brod, Pelhřimov,
Chotěboř, Hlinsko), chráněné bydlení (H. Brod, Pelhřimov), sociálně
terapeutické dílny (H. Brod, Pelhřimov), denní stacionář (Chotěboř).
Centra denních služeb jsou přejmenována na komunitní týmy.
FOKUS Vysočina se zapojuje do Střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb Pardubického kraje a Komunitního plánování
sociálních služeb na Hlinecku v rámci pracovní skupiny Duševní
zdraví.
V červnu vychází v Hlinsku první číslo občasníku Bulletin pro volný
čas (později měsíčník Provázek).

Vzniká Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov ve spolupráci
s Farní charitou Pelhřimov a Městskou knihovnou Pelhřimov
za finanční podpory projektu PHARE-NROS.
Poprvé je udělena v Havlíčkově Brodě cena Křesadlo, započala tak
tradice předávání „cen pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné
věci“.
Dobrovolnická centra se stávají členem Koalice dobrovolnických
iniciativ.

2006
Vznikají Agentury podporovaného zaměstnávání (současné týmy podpory
v zaměstnávání) v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě - v rámci grantového
schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 opatření
3.2 SROP. V rámci tohoto projektu došlo k rozšíření cílové skupiny i na osoby
s jakýmkoliv zdravotním znevýhodněním.
V lednu je založena chráněná dílna - prádelna v Chotěboři, která poskytuje
služby praní a mandlování prádla organizacím i soukromým osobám.
V Hlinsku je zahájena tradice společné prezentace neziskových organizací
působících na Hlinecku s názvem „Tady neziskovky – vítejte!“. Hlavním organizátorem je FOKUS Vysočina, středisko Hlinsko.
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PRO VAŠI SAMOSTATNOST
A SEBEDŮVĚRU

2003
Jsou získány akreditace od Ministerstva vnitra na programy Dobrovolnický
program pro duševně nemocné a Dobrovolníci v nemocnicích a domovech
důchodců. Akreditace jsou opakovaně úspěšně udělovány.
Poprvé je vyzkoušena služba podporované zaměstnávání v Pelhřimově, o kterou
má zájem 9 klientů.
FOKUS Vysočina se zapojuje do projektu „Efektivita komunitních služeb pro duševně nemocné“, jehož výsledkem bylo vytvoření metodiky práce v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním.
Středisko Havlíčkův Brod se zapojuje do Komunitního plánování města H. Brod.
Středisko Pelhřimov se zapojuje do Komunitního plánování města Pelhřimova.

2005
V říjnu je založeno středisko Hlinsko se
službou centrum denních služeb
a vzniká i Dobrovolnické centrum
v regionu Hlinsko.
Jsou zrušena Kontaktní centra pro
drogově závislé v Pelhřimově a Havlíčkově
Brodě.
FOKUS Vysočina se stává členem České
unie pro podporované zaměstnávání.

2004
Dne 1. dubna je otevřeno středisko Chotěboř. Od města
Chotěboř přebírá provozování služby denní stacionář pro
mentálně a tělesně postižené a zároveň nově poskytuje
i služby pro duševně nemocné, provozuje psychosociální
poradnu Logos a zavádí dobrovolnické programy. V létě se
poprvé středisko účastní akce Týdny pro duševní zdraví
a pořádá setkání zdravotně postižených osob na Geofondu.
Jsou realizovány první Job kluby v Pelhřimově a Havlíčkově
Brodě - celkem pro 15 klientů.
Dobrovolnické centrum Pelhřimov navázalo spolupráci
s Nemocnicí Pelhřimov.

Naším posláním je podporovat lidi s duševním
onemocněním, případně jiným handicapem,
v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry
tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle
svých představ.

