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„NAŠEL JSEM TU
NOVÝ DOMOV,“

říká klient Komunitního chráněného bydlení....více na str. 5

PEER KONZULTANTKA V HLINSKU....více na str. 8
KOMUNITNÍ TÝMY....více na str. 7
NEZIŠTNÁ DOBROVOLNICKÁ PRÁCE....více na str. 10

ROZHOVOR � Ředitelka FOKUSu Vysočina Anna Šimonová
pracovníků, kteří službu připravili tak, aby
lidé, kteří kvůli své nemoci z okruhu psychóz jsou dlouhodobě umístěni v ústavní
péči, dostali šanci nabýt samostatnosti
a sebevědomí. Prostřednictvím intenzivní
podpory a pomoci mohou žít běžným životem jako většina z nás.
Jako další úspěch vnímám získání manažerské akreditace pro všechny dobrovolnické programy, které dobrovolnická
centra na Vysočině a Hlinecku koordinují. Na první pohled to vypadá jako pouhý
administrativní úkon, ale do budoucna
to přináší obrovské výhody. Otvírá nám
to spolupráci s více organizacemi, především i z jiných oblastí než ze sociálních
a zdravotních služeb a možnost získat vyšší
finanční podporu pro tyto programy.
Kolik je za tím vším práce?
Je to každodenní dlouhodobá práce především s lidmi. Jedná se o přesvědčování,
získávání podporovatelů, koordinace činností všech aktérů a jednání s úředníky
a často i zdlouhavý zápas prosazení užitečné věci vůči předsudkům a nesmyslné
byrokracii.

STĚŽEJNÍ PROJEKT SE POVEDL. V roce 2015 se FOKUS Vysočina do povědomí veřejnosti zapsal asi nejvíce otevřením Komunitního chráněného bydlení,
které je jediným zařízením svého druhu na Vysočině. Dveře domu, kde mohou naši klienti najít při začleňování se do společnosti intenzivní pomoc
a podporu, Anna Šimonová právě otevírá. Bezesporu jde dosud o jeden z nejúspěšnějších projektů FOKUSU.

2015? To byl pro FOKUS Vysočina
rok sklizně.
Ředitelka FOKUSu Vysočina Anna Šimonová pracuje v naší organizaci už patnáct let. Za tu dobu tu pamatuje mnohé. Důležité úkoly se
objevují a postupně mizí, avšak i nadále jich před FOKUSEM zůstává stále hodně. Uplynulý rok hodnotí ředitelka společnosti jako velmi
úspěšný. Podařilo se totiž ukončit některé dlouholeté projekty, u kterých se po letech dostavil hmatatelný výsledek. A za vším je velká
spousta každodenní mravenčí práce. Tou chce FOKUS i do budoucna pomáhat změnit začleňování duševně nemocných a zdravotně
postižených do společnosti.
Dnes, to je pro naši výroční zprávu rok
2015. Jaký vlastně byl? Úspěšný, neúspěšný, smutný, veselý….
Rok 2015 vnímám pro naši organizaci jako
rok sklizně. Až nyní můžeme mít radost
z výsledků našeho úsilí z minulých let.
Ukončili jsme dlouholeté projekty, a to jak
v oblasti sociálních služeb, tak i v dobrovolnické činnosti. Není vůbec jednoduché
připravovat několik let novou službu nebo
nový typ dobrovolnictví bez viditelného
hmatatelného výsledku. Vyžaduje to obrovskou motivaci a vůli všech zaměstnanců. A to se právě v roce 2015 podařilo.
Úspěšně jsme dokončili to, na čem se pra-

covalo více než dva roky. Za to bych všem
našim zaměstnancům chtěla poděkovat.
Povedlo se nám toho nastartovat hodně. Co se povedlo nejvíc? Čeho si ceníte
nejvíc?
Cením si především každodenní práce
všech pracovníků organizace. Každé činnosti, která se dělá s klientem a která může
pomoci zapojit člověka s hendikepem do
jeho přirozeného prostředí, zmírnit jeho
obavy či starosti a předat mu trochu naděje, že každá i sebehorší situace je určitým
způsobem řešitelná. Cením si denní práce všech těch, kteří jsou „za“ viditelnými

činnostmi organizace. Ti, kteří dělají servis
pro pracovníky v terénu i v ambulanci, ať
už formou zpracování účetnictví, získávání
finančních zdrojů, hledání nových nápadů
pro PR aktivity.
Ale otázka byla asi více mířena na konkrétní projekt. Uvedla bych dva příklady.
V oblasti sociálních služeb otevření Komunitního chráněného bydlení v Havlíčkově Brodě. Po dlouhodobém vyjednávání
s veřejnou správou o zavedení této služby
a komplikovaných procesech při rekonstrukci se podařilo v březnu 2015 službu
otevřít a nabídnout potřebným lidem.
Vytvořili jsme zcela nový tým sociálních

Jenže v životě nemohou být jen samé
úspěchy a radosti. Co se nám v roce 2015
nepovedlo, na čem musíme do budoucna pracovat?
Dlouhodobě se nám nedaří účinně přispět ke změně poskytování péče o duševně nemocné. To znamená poskytování komplexní, multidisciplinární péče.
I přestože spolupracujeme se zdravotnickými zařízeními, stále je péče o psychiatrické pacienty v naší republice oborově rozdělena a poskytována epizodicky.
Člověk s duševním onemocněním potřebuje dlouhodobou péči jak sociální, tak
i zdravotní. Musíme ho umět vtáhnout
do procesu a zapojit ho do své úzdravy.
Musí celému komplexu péče věřit, spolupracovat. Zatím se nám nedaří efektivně
propojit sociální a zdravotní část péče,
natož získat důvěru pacientů a potažmo i
veřejnosti v celý systém péče. Vnímám to
jako dlouhodobý proces. Mám však dojem, že k prvním reálným krokům začíná
docházet a vidím určitou šanci, že by na
Vysočině mohl vzniknout tým zdravotníků a sociálních pracovníků, kterým by se
to mohlo podařit.
FOKUS Vysočina úspěšně funguje už
řadu let. Prošlo jím hodně klientů, zaměstnanců i dobrovolníků. Jak se za ty
roky FOKUS vlastně změnil? Dá se to vůbec shrnout do pár vět?
Asi nedokážu postihnout celou podstatu
změny. Jsem schopna částečné reflexe za
posledních patnáct let, kdy jsem ve FOKUSu Vysočina pracovala. Za to dobu se
podle mého názoru práce v sociálních
službách i dobrovolnictví výrazně profesionalizovala. To znamená, že služby jsou
poskytovány na základě ověřené meto-

diky, daným postupem a je kontrolována kvalita a efektivita poskytované péči.
Zároveň si pracovníci dokázali uchovat
citlivý lidský přístup a dovednost účinně
zplnomocňovat klienta. Neustále mají
tam „někde vzadu v hlavě“ na pozoru
naše základní hodnoty - respekt, odbornost a spolupráce a těmi se řídí a podle
nich pracují.
Cítíte, že se mění i postoj veřejnosti ve
vnímání duševně nemocných, potažmo
celé naší práce?
Bohužel moc ne. Minimálně ne v takové
míře, jakou bych si přála. Jsou určité vlny
tolerance, které přinášejí změnu postojů
veřejnosti k určité skupině postižení, ale
k duševně nemocným jsem tuto změnu
moc nezaznamenala. Občas jsou určité
tendence, které vyvolávají větší zájem
o lidi s duševním onemocněním, ale spíše
ve smyslu jak „ochránit“ veřejnost před
člověkem s atakou či akutním projevem
psychózy. Moc se zatím nehovoří ani nepřemýšlí o právu těchto lidí prožít si svůj
život v přirozeném prostředí, o možnosti,
jak jim k tomu pomoci, o možnosti nevytvářet izolované centralizované ústavy.
Stále však věřím, že čas, individuální příklady a zkušenosti z jiných států mohou
přinést změnu.
Dokázala byste říci, co bude našimi
hlavními cíli v horizontu – dejme tomu
– dvou, tří let? Kam vlastně kráčí FOKUS
Vysočina?
Kam kráčí? Přeci přispět k té změně! Je
naší povinností přispět ke změně pohledu systémem pomáhání a začleňování
lidí s duševním onemocněním a zdravotně postižených vůbec. V následujících
letech bude naším hlavním úkolem zrealizovat projekt Centra duševního zdraví
v Havlíčkově Brodě. Je to projekt zaměřený na propojení sociální a zdravotní péče
a zároveň přiblížení této péče pacientovi
samotnému. Chceme se pokusit dokázat, že pokud pomoc přijde dříve, než se
přeruší důležité vztahy a vazby pacienta
v jeho prostředí, je pak mnohem efektivnější a také citlivější.
Ale abych nemluvila jen o sociálních službách pro duševně nemocné. V oblasti
služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením chceme vybudovat
ucelený komplex služeb v Chotěboři. Do
dvou let bychom měli dokázat nabídnout
péči podle individuálních potřeb klienta
pro ty nejvíce závislé na druhých až po ty,
kteří mají snahu zapojit se do pracovního
trhu. Také chceme být transparentní neziskovou společností. Tedy být otevřenou
veřejnosti, mít profesionální vedení a organizaci práce a dokázat zaujmout své potenciální donátory.
Myslím, že úkolů máme dost. Ale s lidmi,
kteří ve FOKUSu Vysočina pracují, je radost je plnit.I

POSLÁNÍ:
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.

HODNOTY:
RESPEKT – Jako důležité vnímáme vzájemné ohleduplné chování
a vztahy, které ctí hranice, jinakost
a možnosti druhých. Jsme tolerantní k odlišným názorům vyjádřených v otevřené debatě s cílem
najít nejlepší řešení.
ODBORNOST – Jsme přesvědčeni,
že každý člověk na jakémkoliv pracovním místě v organizaci je důležitý. Podporujeme rozvoj a osobní
růst jednotlivců, ale i vzájemné
uznání různých odborností, které
se doplňují a tvoří tak smysluplný
fungující celek.
SPOLUPRÁCE – Je pro nás podstatný partnerský postoj – být vstřícní,
tolerantní, dávat a přijímat emoční
podporu. Klademe důraz na vyjasněné role, včasné a přesné předávání informací, časový rámec
plnění úkolů s prostorem pro samostatnost a flexibilitu. Věříme, že
práce na společném cíli potřebuje
ochotu jít nad rámec individuálního úkolu a přispět svou jedinečností k práci celku.

VIZE:
Jsme významnou součástí dobře
fungujícího systému péče o duševní zdraví ve společnosti, která
nabízí stejné příležitosti zdravým i
handicapovaným.
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REPORTÁŽ � Komunitní chráněné bydlení

Komunitní chráněné bydlení funguje
a dostavují se první výsledky.
Na chodbách kompletně zrekonstruovaného dvoupatrového domu v Havlíčkově Brodě, který se v ostatní městské zástavbě vlastně
trochu ztrácí, je klid. Všude je uklizeno, chodbou voní čerstvě uvařená káva, kdosi tu sotva slyšitelně brnká na kytaru a jeden z nájemníků
si po schodech nese koš s vypraným prádlem. Z každého koutu tu na příchozí dýchá pohodová domácí atmosféra. Přesto nejde o úplně
běžný činžovní dům. V domě totiž funguje služba Komunitního chráněného bydlení. Ale už z prvních dojmů nabýváme pocitu, že tato
služba – jediná v rámci celého Kraje Vysočina - funguje. Zdravé obavy o to, zda provoz v pořádku zvládneme, se ukázaly jako liché.

vybrat menší obnos peněz na nákup. Potřebuje se naučit zodpovědně hospodařit s penězi, a proto si finance vybírá podle toho, jak
si sám dopředu stanoví.
Individuální přístup
„To je jeden z drobných příkladů naší práce,“
říká vedoucí. Podle něj je právě individuální přístup ke každému z klientů nejsilnější
stránkou Komunitního chráněného bydlení.
„My jsme s klienty prakticky pořád. Mohou
kdykoliv přijít se svými radostmi i starostmi.
Tvoří se mezi námi přátelské vazby. A když se
jejich stav zhoršuje, my ten proces dokážeme zachytávat od začátku,“ dodává. I proto
tu jsou případné hospitalizace spíše výjimkou a zlepšení jsou na většině nájemníků
skutečně patrná.
Podle Lukáše tu dokonce jeden z nájemníků

prožívá po třinácti letech nejdelší období
bez pobytu na psychiatrii.
„Ve svých pětačtyřiceti letech začal poprvé
pracovat. Ne vždy jde všechno bez problémů.
Ale zdejší pravidla musí dodržovat každý. Jedna z klientek je dodržovat nechtěla, což byl jeden z důvodů, proč se rozhodla odejít. To byl
ale jediný takový případ,“ vysvětluje.
Na zdravotní stav klientů v Komunitním chráněném bydlení dohlíží také zdravotní sestra
a psychiatr, kteří sem pravidelně – byť každý v jiných intervalech – dochází. „Opět ale
vycházíme z individuálních potřeb klientů,
protože dobrý zdravotní stav jde s rehabilitací
ruku v ruce,“ dodává na závěr vedoucí KCHB.
Při odchodu potkáváme před domem jednoho z nájemníků. „Je to tady hezké. Jsme
tu spokojeni,“ říká stručně a usmívá se. I

Víte, že?
FOKUS Vysočina nabízí jako jednu
ze svých služeb v Havlíčkově Brodě a
Pelhřimově také individuální formu
chráněného bydlení? Celkově tuto službu
můžeme nabídnout čtyřem klientům
a její kapacita je plně vytížena. Oproti
Komunitnímu chráněnému bydlení je
zde nižší forma podpory, protože sem
musejí terénní pracovníci docházet.
Klienti mají možnost vyzkoušet si až na
tři roky samostatné bydlení a mohou
při tom využívat další služby FOKUSu
Vysočina. Před ukončením služby je
klientům poskytnuta pomoc při hledání
následného bydlení.

Na stavbě a vybavení domu za 13 milionů korun se sedmi miliony podílel Regionální operační program Jihovýchod. Další potřebné
finance na opravu domu a jeho vybavení poskytlo město Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina a dárci FOKUSu Vysočina.

Našel jsem tu nový domov.
Už někdy v pubertě si Břetislav poprvé
všiml, že s ním asi něco není v úplném
pořádku. Začínal slýchávat hlasy, měl
nutkavý pocit naprosté jedinečnosti své
úlohy na světě. „Okolo dvacátého roku
věku jsem začal vnímat, že tyto pocity
jsou bez pomoci nezvladatelné,“ říká
dnes pětapadesátiletý vyučený soustružník, rodák ze Žďáru nad Sázavou.

DŘÍVE A NYNÍ. Dům na havlíčkobrodské ulici 5. května prošel během poslední doby výraznou změnou.
Z někdejší ruiny se stal příjemný domov pro klienty FOKUSU Vysočina.

A Komunitní chráněné bydlení (KCHB) funguje opravdu dobře. Vždyť jeho kapacita,
která čítá dvanáct míst, je zcela naplněna
a na případná volná místa čeká zástup dalších zájemců. Služba poskytuje nové zázemí
lidem, kteří dříve často pobývali dlouhodobě
v ústavní péči a nyní se také chtějí zařadit do
běžného života. V Havlíčkově Brodě k tomu
dostávají novou šanci. Tak trochu symbolicky v domě, který byl ještě před nedávnem
takřka zralý na demolici a teď září novotou.
Plný pořadník
„V pořadníku máme už patnáct dalších lidí,
ale upřednostňujeme žadatele z Kraje Vysočina,“ vysvětlil vedoucí Komunitního chráněného bydlení Martin Lukáš. Ten je jedním ze
tří sociálních pracovníků, kteří se zde o nájemníky starají.
O případné klienty tedy nebude mít dům
na havlíčkobrodské ulici 5.května do budoucna nouzi.
Musíme mít plán
Ostatně KCHB ideálně zapadá do trendu,
který v posledních letech dostává v psychiatrii zelenou. Nemocní by neměli trávit
dlouhé měsíce v ústavech, ale začleňovat se

do společnosti tak, aby mohli zase žít samostatně. A právě dík FOKUSU a KCHB se jim to
tady může podařit. Ale je třeba chtít.
„S každým, kdo k nám nastoupí, probereme,
co by se zde chtěl naučit. Na základě toho
pak sestavíme osobní cíl, k jehož dosažení
bychom mu měli pomoci. Pro někoho jde
třeba o hospodaření s penězi, pro jiného
to je zase zvládání běžných domácích prací. Cílů je však samozřejmě mnohem více
a určují každodenní podobu naší spolupráce. Každý člověk, který tu najde útočiště,
by měl zkrátka něco během svého pobytu
dokázat, což se nám společnými silami poměrně daří plnit. Spolupráce je podmínkou
pobytu. Snažíme se také o to, aby si klienti
vytvořili síť vztahů a pak zajistili následné
bydlení. Nechceme vytvářet závislost na
službě, chceme u nich dosáhnout co největší samostatnosti. I když někteří potřebují
větší podporu a nemusí u nich k úplnému
osamostatnění dojít. V tom případě pak
mohou navázat spolupráci s Komunitním
týmem, který jim dále může pomáhat po
odchodu,“ vysvětluje Lukáš.
Nájemníci tu bydlí v možná malých, ale útul-

ných bytech většinou po dvou. Zaměstnanci
jsou tu k dispozici ve směnách vždy jedenáct
hodin denně po šest dní v týdnu. Pokud by
některý z klientů potřeboval řešit akutní problémy mimo pracovní dobu, může zavolat
na krizový telefon. Ale to prý zatím nebylo
vůbec nutné.
O tom, že se duševně nemocní dokážou
v klidu zařadit do života ve městě, aniž by to
vlastně někdo poznal, se na projektu KCHB
může přesvědčit i veřejnost.
„Popravdě jsme ani nezaznamenali, že tu
nějací duševně nemocní bydlí“, říká na ulici před domem náhodně oslovená žena
ze sousedství.
Žijí vlastní život
Někteří obyvatelé domu chodí do práce,
kterou našli v chráněných dílnách FOKUSU
Vysočina nebo na běžném trhu práce, jiní
dochází do Sociálně terapeutické dílny. Část
nájemníků se zapojuje do dobrovolnických
činností, navštěvují různé kroužky nebo se
věnují svým vlastním zájmům. Prostě žijí svůj
vlastní život.
Během rozhovoru přichází za Martinem
Lukášem jeden z klientů, který si potřebuje

Doma mu ale jeho problémy dlouho nikdo
nevěřil, stejně jako jeho nejbližší přátelé.
Ale diagnóza se ukázala jako poměrně jasná – schizofrenie.
„Docela je chápu, podobná témata bývala
ve společnosti tabu,“ kývá smířlivě hlavou.
Míval pocit, že ho někdo neustále pozoruje. Slýchával hlasy, které jej urážely a ponižovaly. „Už je to ale asi třičtvrtě roku, kdy
se to stalo naposledy. Dnes se cítím fajn,“
říká přemýšlivě vysoký chlapík.
Dříve by bez pomoci ústavní léčby svoji
nemoc jen těžko zvládal a často pobýval
v nemocnicích.
Ale, jak se říká, vše zlé je pro něco dobré.
O projektu Komunitního chráněného bydlení v Havlíčkově Brodě se totiž poprvé dozvěděl právě při jednom z pobytů v jihlavské psychiatrické nemocnici a nabízenou
šanci se rozhodl využít.
Břéťa (tak se mu tady prostě říká) v domě
nyní žije už více než rok. Je jedním z klientů, kteří tu našli nové útočiště. A svého
rozhodnutí nelituje.
Je tu klid
„Jsem tu opravdu spokojený. Je tady klid

NAŠEL TU ÚTULNÝ DOMOV. Břetislav si svůj pokoj
zařídil útulně. A hlavně tu našel klid a pomoc.

a personál je vstřícný a ochotný. Našel jsem
tady nový domov,“ chválí ve svém pokoji
spokojeně. Vedle v pokoji bydlí jeho – o generaci mladší – spolubydlící, se kterým prý
dobře vychází. K dispozici oba mají pěkně
zařízenou kuchyňku, malou koupelnu a záchod.
Je tu útulno. Jeho pokoji kromě postele
a skříní vévodí vlastnoručně dělaný betlém. U gramofonu je naskládána spousta
desek. Na stole leží bachraté knihy o malířském umění, ve kterých rád a často lis-

tuje, na stěně visí jeho vlastní obrazy. Jsou
pestrobarevné, veselé, většinou krajinky.
„Maluji hlavně podle fotek. Jen málo míst,
která jsem maloval, jsem ve skutečnosti
viděl. Ale moc mě to baví, je to můj největší koníček,“ říká s láskou v hlase.
Nesmí být pasivní
Břetislav vždy dopoledne dochází v Havlíčkově Brodě do Sociálně terapeutické dílny,
kterou FOKUS také provozuje. Chodí tam
rád.
„Do dílny se těším, práce tam mě naplňuje. Odpoledne si pak zařizuji svoje osobní
věci, věnuji se koníčkům nebo odpočívám,“ doplňuje. Ostatně dalších aktivit má
hodně.
Podle Břetislava je totiž důležité nebýt při
léčbě pasivní. „Také jsem míval období,
kdy jsem nechtěl nic dělat. Nemocní to
možná někdy tak nevnímají, ale už v léčebně jsem byl veden k tomu, abych se
snažil něco dělat,“ vysvětluje.
„Snaží se, je opravdu aktivní. Zlepšení je
v poslední době opravdu patrné,“ říká o
něm Martin Lukáš, vedoucí Komunitního
chráněného bydlení.
Břetislav na sobě prostě chce nadále pracovat. A Komunitní chráněné bydlení mu
jeho cíle umožňuje. Jeho život tu má klid,
ale také řád.
„Mám vypracovaný rehabilitační plán, učí
mě hospodařit s penězi, jsem v kontaktu
s psychiatrem. Smlouvu mám na tři roky,
zatím příliš nepřemýšlím o tom, co dál. A
navíc… já nerad bydlím sám. Jsem rád, že
jsem tady.“I

FOKUS Vysočina / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

4/5

ZPRAVODAJSTVÍ � Týmy podpora v zaměstnávání

ZPRAVODAJSTVÍ � Komunitní tým

Jak fungují Týmy podpory
v zaměstnávání? musí jít
o partnerský postoj.
Najít si stálou práci. To je jedním z mnoha cílů, který si na své cestě k lepší budoucnosti naši klienti velmi často vytyčují.
A i s tím jim pochopitelně ve FOKUSU Vysočina pomáháme. Nedílnou součástí širokého spektra našich služeb
jsou totiž také naše Týmy podpory v zaměstnávání (TPZ).
Ty provozujeme v Pelhřimově a v Havlíčkově Brodě a svou činností tak obsahují území
hned dvou bývalých okresů. Co ale takzvané
„tépezetky“ vlastně dělají? Jak svým zdravotně znevýhodněným uživatelům pomáhají?
Na to jsme se zeptali vedoucí podpory v zaměstnávání Pavlíny Kadlecové Růžičkové
v její kanceláři nedaleko pelhřimovského náměstí. Právě pelhřimovský TPZ zaznamenal
v roce 2015 výrazně zvýšený zájem o službu ze strany lidí se zdravotním postižením.
Podpora v zaměstnávání je pro desítky klientů zkrátka velmi potřebná a také žádaná.
Model, který funguje například i ve Spojených státech amerických či Velké Británii, se
osvědčil i u nás.
„Už v době, kdy TPZ v Pelhřimově v roce
2006 vznikl, jsme našim klientům z FOKUSU
Vysočina samozřejmě shánět práci- v rámci
jiných služeb - pomáhali. Tato služba však
je specifická tím, že se výhradně zaměřuje
na problematiku zaměstnávání a můžeme
se jí věnovat mnohem podrobněji. Navíc
tato naše služba pro lidi s duševním onemocněním nebo jiným zdravotním postižením je například v rámci Pelhřimovska zcela
ojedinělá,“ říká na úvod Pavlína Kadlecová
Růžičková.
„Službu hodně propagujeme například na
Úřadech práce, v jihlavské psychiatrické nemocnici. Ví o ní také obvodní lékaři. Klienti
se k nám také často vrací na základě dobrých
předchozích zkušeností a mnohdy nás doporučují také dále,“ vysvětluje Pavlína.
Aktivní postoj je důležitý
Samotná práce s klienty však není jen o tom,
že jim zaměstnanci TPZ prostě „najdou“
zaměstnání. Jde mnohdy o dlouhodobější
proces, který bez aktivního postoje klienta
ani nemůže být úspěšný.
„Nejprve zmapujeme, zda nás dotyčný vlastně skutečně potřebuje. Pokud ano, pracujeme s ním podle individuálního plánu. Jsme
totiž službou sociální rehabilitace. Podporujeme klienty i v případě, že už do práce
nastoupí, většinou po celou jejich zkušební
dobu tak, aby se vydařila jejich adaptace na
novém pracovišti. Ale ráda bych zdůraznila, že nic neděláme za klienty, ale na všem
spolupracujeme, jde o partnerský postoj.
Není to tedy tak, že bychom jim vše zařídili,
jak by se mohlo zdát. Chceme tak pracovat i

na posílení jejich samostatnosti do budoucna,“ doplňuje Kadlecová Růžičková.
Lidé se zdravotním postižením, kteří s TPZ
uzavřou smlouvu o poskytnutí služby, mají
od FOKUSU Vysočina výraznou podporu.
Zaměstnanci jim - kromě jiného -pomáhají
se životopisy, přípravou na pohovory, na
které s nimi někdy také dochází. Někomu
je zase třeba pomoci i se založením emai-

Plníme sny
TPZ však samozřejmě poskytují servis také
opačným směrem. Tedy případným zaměstnavatelům, kteří hledají pracovní síly. Pomáhají jim vytipovat činnosti, které jejich klienti
zvládnou a pak doporučují vhodné kandidáty.
„Ale hlavní náplní je práce s klienty. Zájem
o službu je totiž značný. V zásadě pomáháme lidem, kteří si chtějí najít práci, pak těm

Dobrý výsledek naší práce?
Klient nás už nepotřebuje.
Komunitní tým. Sousloví pevně spojené se všemi středisky FOKUSu Vysočina. Jeden z pilířů organizace.
Jeho posláním - jako služby sociální rehabilitace - je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností,
které jsou důležité pro zapojení uživatelů do běžného života. Jak taková práce vlastně může vypadat?
Není jednoduchá a rozhodně nejde jenom
o pouhé papírování, jak by se třeba mohlo
zdát.
Velmi často zaměstnanci komunitních týmů
vyrážejí do terénu, kde řeší menší i větší problémy klientů, probírají s nimi jejich starosti
i radosti. Práce mají mnoho. Vždyť poslední
odhady uvádějí, že schizofrenií trpí rozhodně více než jedno procento populace České
republiky, tedy okolo stovky tisíc lidí.
Využívat zdroje
„Komunitní tým je tým sociálních pracovníků, kteří pracují s lidmi s duševním onemocněním. Ti nejen dochází k nám, ale chodíme
často i my do jejich domácností a řešíme
s nimi prakticky všechny aspekty běžného
života – bydlení, finance, vztahy, volný čas
nebo zdraví. Důležité slovo komunitní odkazuje na společnost, kde žijeme. Chceme
podporovat klienty při začleňování do společnosti a využívat při tom zdroje dostupné
v komunitě,“ vysvětluje stručně Eva Teclová,
vedoucí havlíčkobrodského střediska FOKUSu Vysočina.
Potenciální klienti (a dlužno dodat, že často
jsou na počátku vztahu klient – FOKUS také
jejich blízcí) se k nabídce služeb FOKUSu Vysočina dostávají někdy díky informacím na
internetu, jindy dostávají tipy od svých známých, mnohým službu doporučí ambulantní
psychiatr. Ostatně spolupráce FOKUSu s ambulantními lékaři i psychiatrickou nemocnicí
funguje na velmi dobré úrovni. Tyto důležité
vztahy jsou totiž budovány celá léta a rozvíjela je celé řada zaměstnanců.

STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ. I to může být pro některé klienty TPZ splněný sen. „Máme radost,
když ho můžeme někomu pomoci splnit,“ říká Pavlína Kadlecová Růžičková.
Na snímku je jeden z našich klientů v pelhřimovské chráněné dílně.

lové schránky, vyplňováním žádostí a podobně.
Pavlína Kadlecová Růžičková se, stejně jako
další tři zaměstnanci obou „fokusáckých“
TPZ, s jednotlivými klienty schází v pravidelných intervalech. Zpravidla to bývá na
hodinu týdně. „Ale vždy vycházíme vstříc
konkrétním potřebám našich uživatelů. To
je pro nás velmi důležité,“ upozorňuje.

kteří zaměstnání mají, ale chtějí si najít nové.
A v neposlední řadě těm, kteří si potřebují
stávající práci udržet,“ shrnuje.
Úspěchy v práci naplňují snad každého dobrým pocitem. A nejinak tomu je i v našich TPZ.
„Vždy máme velkou radost, když pomůžeme někomu splnit sen. A tím často bývá
stabilní zaměstnání,“ zakončuje Pavlína Kadlecová Růžičková. I

Podání ruky
„Budoucí klient je od úplného začátku náš
partner. Když přijde poprvé, podáme si ruku,
uvaříme kávu. Povídáme si. Na prvním setkání se seznamujeme, mapujeme jeho současnou situaci a musíme se spolu shodnout
na tom, jaké cíle jsme případně schopni společně plnit. Musíme také znát diagnostický
okruh nemocnění, abychom věděli, zda patří do naší cílové skupiny. Když se toto vše
podaří a ten člověk přijde na další setkání,
začínáme připravovat smlouvu. Budování
vztahu s klientem je pro nás velmi důležité,“
vysvětluje Eva Teclová.
Důležitý je také časový rámec spolupráce
a smlouva se vždy uzavírá na dobu určitou.
To by mělo působit jako motivační faktor.

PODPORA. „Chceme podporovat klienty při začleňování do společnosti a využívat při tom zdroje dostupné
v komunitě,“ říká Eva Teclová, vedoucí havlíčkobrodského střediska FOKUSu Vysočina. Ta přiblížila činnost
FOKUSu také během Týdnů duševního zdraví při úspěšné akci na havlíčkobrodském náměstí.

Mít se kam vrátit
„Často řešíme například bydlení, to je velmi
opakované téma. Klient se chce ve svém
životě někam posunout, osamostatnit se,
ale je třeba přistupovat k celé věci citlivě.
Musíme dojít ke shodě s rodinou i lékařem.
Pokud se tak stane, mapujeme společně klientovo okolí a hledáme možnosti, které by
připadaly v úvahu,“ nastiňuje Eva Teclová.
Dalším velkým tématem práce s klienty jsou
mezilidské vztahy a významnou roli často
hraje problematické rodinné prostředí. Klienti pak čerpají podporu při zvládání svých
rolí v rodině, budování vlastního života
a zázemí. Klíčová je podpora FOKUSu v upevňování sebevědomí a podpora v přebírání
zodpovědnosti za svůj život.
Výjimkou v praxi nejsou ale ani sousedské spory. Během nich musí často klíčový
pracovník spolupracovat také s městskými
úředníky. „Naštěstí se nám daří spolupracovat s městy a spory tak můžeme efektivně
řešit. Jeden z našich klientů například podle
sousedů neuklízel chodbu, stěžovali si na něj
na příslušném městě. Duševní onemocnění
klienta napomohlo tomu, že sousedé spor
vyhrotili a přáli si jeho vystěhování, ačkoliv
k tomu nebyl důvod. Úkolem pracovníka komunitního týmu bylo pomoci klientovi spor
zvládnout, jednat se stranami sporu a napo-

moci výsledné dohodě, která umožnila soužití nájemníků v domě,“ vysvětluje Teclová.
Dobrým výsledkem je, když klient už nepotřebuje naše služby
„Délka času věnovaného jednotlivým klientům je individuální. Nyní jsme schopni
v potřebných případech velmi zintenzivnit
podporu, ale také samozřejmě máme své
hranice. Podle současného manuálu by
měl jeden pracovník komunitního týmu
mít na starosti maximálně patnáct lidí.
U některých z nich je spolupráce spíše preventivního charakteru, jiným je potřeba se
věnovat intenzivněji. Dobrým výsledkem
naší práce je, když nás klient už nepotřebuje a zvládá žít samostatně bez podpory
služby,“ říká vedoucí havlíčkobrodského komunitního týmu.
Pracovníci komunitních týmů FOKUSu
s klienty pracují dlouhodobě a na základě
vztahu. A není úplnou výjimkou, že se jim
někteří bývalí uživatelé ozývají i po vypršení
smlouvy a informují nezávazně o tom, co je
v jejich životě nového.
To může být důkazem toho, že si uživatelé práce zaměstnanců FOKUSu cení. Jde
o možná malé a nenápadné, přesto však
příjemné ocenění. I
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ROZHOVOR � Peer konzultantka

ZPRAVODAJSTVÍ � Bludiště

Vážím si toho, že mě klienti pustí
do svého života.
Hlinecké středisko FOKUSu Vysočina má - oproti jiným našim střediskům - ojedinělou službu. Tou je už od roku 2013 pozice Peer
konzultantky. Zaměstnání člověka s vlastní zkušeností s nemocí, který může být pro ostatní klienty nadějí na zotavení, se osvědčilo
a sama Marcela Boháčová říká, že se jí touto prací obrátil život naruby. „Samozřejmě v dobrém slova smyslu,“ usmívá se sympatická
„peerka“ z hlineckého střediska, jejíž zkušenosti mohou být pro klienty velmi cenné.
Marcelo, přišla jsi do styku s FOKUSem
Vysočina již dříve? A jak ti tato předchozí
zkušenost případně pomáhá i dnes?
Ano, s FOKUSem jsem přišla do kontaktu
už dříve. Nejprve jako klientka, později jako
dobrovolník. Jak mi tyto zkušenosti pomáhají dnes, nedokážu přesně říci. Byla jsem
za ně ale velice vděčná při svém nástupu
do práce, kdy mi prostředí FOKUSu nebylo
tolik cizí a také jsem alespoň trochu znala
své nové kolegyně. Díky předešlým zkušenostem jsem tedy nešla do úplně cizího prostředí, což mi velice
usnadnilo můj
nástup do
nové práce.

s klíčovou pracovnicí daného klienta. Po každé schůzce vytvořím zápis a předám informace klíčové pracovnici. Volnočasové aktivity mi pak umožňují navázat neformálnější
vztah s klienty. Ve skupině se ukazují další
role každého z nás a můžu
je povzbuzovat
v jejich rozvoji.

jí schůzky v terénu, na středisku jich mám
minimum. Myslím si, že domácí prostředí
přispívá k osobnějším vztahům. Klient je
v prostředí, které dobře zná, kde se cítí bezpečně. A nemusí to být pouze jeho domov,
ale třeba i oblíbená cukrárna, park, restaurace. Navíc v tomto prostředí je schůzka
neformální.
Přišly s prací ve FOKUSU Vysočina také
pozitivní změny ve tvém osobním životě?
S prací jakoby se otevřely dveře a můj život
se obrátil naruby – v dobrém slova smyslu.
Navíc práce přináší pocit, že je člověk užitečný, prospěšný… Jsem proto vděčná, že
se mi tato práce „připletla do cesty“.
Co podle tebe vlastně přináší služba peer
konzultanta klientům především?
Když se vrátím o pár let zpět, myslím si, že
by pro mě bylo velice povzbuzující a motivující potkat se s někým, kdo i přes to, že
je duševně nemocný, žije plnohodnotným
a spokojeným životem. Doufám tedy, že se
mi to daří předávat mým klientům. I

FOKUS Vysočina oslavil
v Hlinsku desetileté výročí

Jak jsi se k pozici Peer konzultantky vlastně
dostala?
S nabídkou této práce mě oslovila moje
bývalá klíčová pracovnice v souvislosti se
začínajícím projektem „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“. Před
nástupem na tuto pozici jsem ještě musela
absolvovat týdenní stáž v Holandsku a vzdělávací program pro peer pracovníky.
Tedy… jak vlastně vypadá běžná náplň tvého dne?
Každý den je pro mě jiný a nikdy vlastně
přesně nevím, co mě v práci potká. Skoro
každý den trávím alespoň jedním rozhovorem s klientem, doba schůzky se liší v závislosti na aktuálním zdravotním stavu klienta,
většinou však trvá přibližně jednu hodinu.
Samozřejmě se také na schůzku musím nejdříve připravit - pročíst si zápisy, konzultovat

Můžeš prozradit, kolik máš v současné
době stálých klientů a jak probíhá váš první kontakt?
V současné době mám deset stálých klientů,
které většinou navštěvuji jednou za čtrnáct
dní. Někteří si mě vyžádají sami, jiní zase po
předchozím doporučení klíčové pracovnice.
První schůzka probíhá vždy ve třech – klient,
klíčová pracovnice a já. Tato schůzka je spíše seznamovací, také si zde ujasňujeme, co
od našeho setkávání vlastně klient očekává.
Poté již klienta navštěvuji sama.
Dokážeš popsat konkrétně svoji práci s klienty?
Mým hlavním úkolem je dodávat klientům
naději a předávat své zkušenosti s nemocí.
Snažím se jim pomáhat nalézat nové cesty,
vést je k aktivitě, poskytovat jiný pohled na
nemoc. Velice si vážím toho, že mě klienti
pustí do svého života a že se se mnou dělí
o své starosti i radosti.
Je práce v terénu jiná než na středisku?
Má zkušenost je taková, že klienti preferu-

5. října 2005 bylo na adrese Lidického
1213 v Hlinsku, v budově bývalé mateřské
školy, slavnostně otevřeno Centrum denních služeb pro lidi se zkušeností s duševní
nemocí. Jeho zřizovatelem se za podpory
hlinecké radnice stal FOKUS Vysočina, který tak rozšířil svoji působnost za hranice
Kraje Vysočina do Pardubického kraje.
„V té době tady podobná služba pro duševně nemocné chyběla, FOKUS v Hlinsku
vznikl na zelené louce,“ říká tehdejší, ale
i současná vedoucí hlineckého střediska
FOKUSu Vysočina Michaela Růžičková.
Její slova potvrzuje i dobový regionální
tisk. „Radnice je přesvědčena, že Hlinecko
toto zařízení potřebuje a že centrum vyplní prostor mezi lékaři, pacienty a běžnou
společností,“ psalo se tehdy.
Jak se ukázalo, FOKUS Vysočina zaplnil zmiňovaný prostor během deseti let opravdu
dobře. Asi největším dárkem, který si naše
středisko mohlo k desetiletému výročí fungování nadělit, bylo otevření zdejší první
chráněné dílny – Cukrárny Ludmilka.

Bludiště má v Chotěboři své
pevné místo.
Bludiště, to je poměrně netradiční název
pro komplex sociálních služeb: osobní asistenci, sociálně terapeutickou dílnu a denní
stacionář chotěbořského střediska FOKUSu Vysočina. To se totiž výrazně odlišuje od
našich tří dalších středisek, protože Bludiště je pouze v Chotěboři a jeho služby mohou využívat lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Název vymýšleli sami
klienti a má logický podtext. Bludiště je
symbolem cesty, po které jdeme společně
s klienty, podporujeme je v samostatnosti a pomáháme jim překonávat nástrahy
„bludiště“ běžného života.
Při plánování aktivit pracovníci Bludiště vždy
důsledně vychází z individuálních potřeb klientů a snaží se v co největší míře uplatňovat
individuální práci. Své pozitivní účinky má
ale také skupinová práce. Jde nejen o pocit
sounáležitosti, ale naši klienti se učí fungovat ve skupině lidí, komunikovat a tolerovat
jeden druhého.
Služeb Bludiště využívají lidé nejen z Chotěboře, ale také z okolních obcí. Bludiště si
zkrátka za dobu své existence vybudovalo ve
městě své pevné místo.
Denní stacionář
První klienti přicházejí do Denního stacionáře
už okolo sedmé hodiny ranní a do půl deváté,
kdy startuje první společná činnost, je prostor
pro individuální práci s každým z nich. První
skupinovou činností je, možná trochu překvapivě, ranní cvičení. Poté se uživatelé i pracovníci sesednou ke zhruba půlhodinovému setkání
– takzvané komunitě. Řeší se nezbytné provozní záležitosti, plánují se další aktivity, sdělují se
dojmy z předchozích dní. Klienti si trénují paměť, procvičují si povídání ve skupině, nebo si
třeba připomínají, co je za den a podobně.
Uživatelé stacionáře se pak v příjemném prostředí s pomocí pracovníků seznamují se situacemi, které je třeba zvládat v běžném životě.
Hovoří se na téma finanční gramotnosti, provádí se nácviky nakupování i jiných sociálních
dovedností. Zkrátka jde většinou o ryze praktické činnosti. Podle svých potřeb však klienti
také ve stacionáři odpočívají a relaxují.
K začleňování uživatelů služby do společnosti
a běžného života dochází také během výletů a soutěží, kde mají možnosti si vyzkoušet
svoje schopnosti v různých oblastech – třeba
sportovní či kulturní.
Takovou nejoblíbenější akcí je taneční soutěž
STARDANCE trochu jinak, kterou chotěbořské
středisko pořádalo již třetím rokem v rámci
Týdnů pro duševní zdraví pro klienty s mentálním nebo jiným zdravotním handicapem
z různých organizací na Vysočině.

STAR DANCE TROCHU JINAK. Klienti Bludiště se zapojují také do aktivit, které je pomáhají integrovat do
společnosti a běžného života. Velmi oblíbenou akcí je taneční soutěž STARDANCE trochu jinak, kterou
v chotěbořské sokolovně pořádáme v rámci Týdnů pro duševní zdraví. Jak je vidět, naši klienti se na
soutěží dokáží velmi dobře bavit.

Sociálně terapeutická dílna
Další službou, kterou Bludiště nabízí, je Sociálně terapeutická dílna. Přestože funguje
v chotěbořském středisku teprve krátkou
dobu, našla si své klienty. Sociálně terapeutická dílna pomáhá všem uživatelům při udržení,
obnovení nebo získání základních pracovních
návyků, současně jim ale poskytuje i prostor
pro seberealizaci v rámci maximální možné
aktivizace jejich pracovního potenciálu. V sociálně terapeutické dílně je klientovi poskytnuta
přesně taková individuální podpora a pomoc,
kterou potřebuje. STD uživatelům nabízí tréninkové programy na konkrétní pracovní činnosti a lidem tu pod rukama vznikají půvabné
výrobky jako je keramika, korálky nebo různé
sezónní dekorace. Nejoblíbenější prací ale je
výroba krabic z papírových ruliček, do které
se aktivně zapojuje většina klientů. S výrobky
Sociálně terapeutické dílny se mohou lidé setkat například na trzích, na prodejní výstavě na
Městském úřadě v Chotěboři, nebo je zakoupit
přímo v budově střediska.

Osobní asistence
Lidem, kteří žijí ve své vlastní domácnosti
a současně potřebují pomoc druhé osoby
v některých oblastech života, Bludiště nabízí
službu Osobní asistence. Jako jediná ze služeb
Bludiště je terénní a umožňuje tak našim klientům žít plnohodnotný život v přirozeném
prostředí.
Uživatelům Osobní asistence pomáháme
s osobními záležitostmi. Jedná se o pomoc
při osobní hygieně, vyřizování různých pochůzek, rozvíjení motorických schopností, představuje také doprovody - například k lékaři,
pomoc s jízdou na vozíku a podobně. K této
službě patří také pomoc s domácností: při
vaření, úklidu, nákupu, nebo také asistence
v péči o dítě. Dotýká se samozřejmě i volného
času, zaměstnání nebo zabezpečuje docházku do školy.
A opět - poskytovaná podpora a pomoc vždy
vychází z konkrétních potřeb klienta.

Komu v Bludišti poskytujeme podporu?
Denní stacionář: osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 15 do 80 let.
Osobní asistence: osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením,
kterým je více než 7 let.
Sociálně terapeutická dílna: osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od
15 do 64 let.
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grAFiCKy � Statistiky

Vývoj počtu dobrovolníků v posledních pěti letech

FOKUS VySOčinA V čÍSlECh.

250

235

200

FOKUS Vysočina v roce 2015 pomáhal

160
150
224
duševně nemocným
100

31
lidem s mentálním
či kombinovaným postižením

2011

2012

2013

2014

2015

93
zdravotně znevýhodněným
zájemcům o pracovní uplatnění

30 162

služeb s klienty

nejčastější životní oblasti, ve kterých pracovníci Komunitních týmů
podporovali duševně nemocné klienty v roce 2015

Každý pracovní den se
uskutečnilo v terénu či ve
FOKUSu v průměru 119
schůzek s klienty nebo
v jejich prospěch

31 979

56 minut

Každému jednotlivému
klientovi jsme věnovali
v roce 2015 průměrně
99 hodin

trvala
průměrná
schůzka
s klientem

hodin poskytnuté péče
klientům

vzdělávání
2%
volný čas
15%

Statistika sociálních služeb FOKUSu Vysočina za rok 2015

zdraví
23%

uplatňování práv
9%

sociální vztahy
3%
rodina
6%

jiné
19%
práce
3%
krize
2%
finance
12%

bydlení
6%

Středisko
havlíčkův brod
Komunitní tým – sociální rehabilitace
Chráněné bydlení
Sociálně terapeutická dílna
Tým podpory v zaměstnávání – Sociální rehabilitace
- podíl klientů, kteří získali pracovní zkušenost
Chotěboř
Komunitní tým – sociální rehabilitace
Sociálně terapeutická dílna
Denní stacionář
Osobní asistence
hlinsko
Komunitní tým – sociální rehabilitace
Pelhřimov
Komunitní tým – sociální rehabilitace
Chráněné bydlení
Sociálně terapeutická dílna
Tým podpory v zaměstnávání – Sociální rehabilitace
- podíl klientů, kteří získali pracovní zkušenost
Celkem
Počet klientů – fyzických osob ve službách

počet smluv
(klientů)
57
15
24
38
71%

počet služeb
3 105
5 035
1 422
1 394

počet hodin poskytnutých klientům
(klientohodiny)
2777:35
1686:05
3218:20
726:05

36
5
17
18

1 934
397
3 881
5 135

2661:45
1112:55
9062:30
1300:01

53

2 059

3013:15

62
4
18
56
50%
403

2 874
278
1 048
1 600

2856:05
148:50
2495:15
920:10

30 162

31978:51
326

Pozn.: Započítáni jsou pouze klienti s uzavřenou smlouvou o poskytování služby.
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ROZHOVOR � Dobrovolnické centrum
Mají lidé, kteří chtějí pomáhat ostatním,
nějaký společný rys?
Neřekla bych. Opravdu jde o lidi všech věkových, zájmových i povahových skupin. Všichni jsou nějakým způsobem jedineční, těžko
bychom hledali společnou věc. Kromě toho,
že všichni chtějí nezištně pomáhat ostatním nebo lidem v nouzi. Dobrovolnictví má
prostě smysl. Jsem o tom přesvědčena, jinak
bych svoji práci dělat nemohla.
Dá se říci, že je dobrovolnická činnost někdy hodně náročná?
Každá cílová skupina má svoje specifika.
Někde je třeba například veliká dávka trpělivosti při práci s klienty, někdy to může být
časově náročné. Ale svůj díl práce si každý
dobrovolník určuje sám. I to je důležité,
nechceme přeci dobrovolníky zahltit prací.
Musí to dělat s chutí a láskou.

VÍTĚZ KŘESADLA. Martin Kubát získal za svoji dobrovolnickou činnost v regionu Havlíčkobrodska a Chotěbořska v roce 2014 cenu Křesadlo. Martin patří mezi
ty, kteří drtivou většinu svého volného času věnují právě nezištnému dobrovolnictví. Jeho záběr je neskutečně široký a věnuje se nejen dlouhodobé pomoci,
ale také jednorázovým akcím.

Lidé více drží pospolu, říká
koordinátorka dobrovolníků FOKUSU.
FOKUS Vysočina se, jak by se možná mohlo zdát, nezaměřuje pouze na péči o duševně nemocné. Nedílnou součástí naší práce – vlastně
už od počátku vzniku celé organizace – je i organizování dobrovolnictví. Potřebu pomáhat ostatním v sobě mnozí lidé prostě od přírody
mají, ale často neví, jak začít. „A v tuto chvíli jsme tady my,“ říká s úsměvem Iveta Krčálová, vedoucí koordinátorů dobrovolníků
FOKUSu Vysočina. Naše tři dobrovolnická centra (Havlíčkův Brod a Chotěboř, Hlinsko, Pelhřimov) tak pod sebou sdružují nezištnou
práci desítek, ba stovek lidí. A kde pomáháme? Kde se dá….
Iveto, co si mám vlastně představit pod pojmem dobrovolnictví?
To je vlastně úplně jednoduchá věc (usmívá
se). Dobrovolník je člověk, který chce někomu nezištně pomáhat. A když je registrován
pod dobrovolnickým centrem, tak to znamená, že chce pomáhat organizovaně. A
v tuto chvíli jsme tady my – FOKUS Vysočina.
Stačí kontaktovat naši koordinátorku, která
si s ním domluví osobní schůzku. Zájemci vysvětlíme, co dobrovolnictví obnáší, jaké má
možnosti, zeptáme se ho na jeho motivaci a
představu. Pak společně hledáme přijímající
organizaci, kde by mohl pomáhat. Poté ho
na místo dovedeme, představíme ho kon-

taktní osobě, která mu vysvětlí, co dobrovolnictví přímo u nich obnáší, a on se rozhodne,
zda mu některá z nabízených činností bude
vyhovovat. Pak si domluvíme, dejme tomu,
tři zkušební hodiny, během kterých si na
vlastní kůži dobrovolnickou činnost vyzkouší. Spokojenost musí být na obou stranách,
pokud vše klape dobře, uzavřeme smlouvu a
dobrovolník začíná oficiálně pomáhat.
Chtějí dobrovolníci většinou pomáhat
více lidem a věnovat se více oblastem,
nebo se spíše chtějí zaměřit na jednu konkrétní věc?
Většina z našich dobrovolníků se zaměřuje

spíše na jednu oblast (organizaci), kde chtějí
pomáhat. Ale často se zapojují i do vyloženě
jednorázových akcí, kterých také pořádáme
poměrně dost.
Dá se vůbec nějak odhadnout, jak dlouho
lidem jejich elán vydrží? Jak často se dobrovolníci mění?
Musím říci, že poměrně často. Velmi často
jde totiž o aktivní studenty, nebo lidi bez
práce, a když u nich nastane nějaká významná změna životní situace, tak odchází. Naopak stabilní bývají dobrovolníci – senioři,
kteří mají více času, a tato činnost je pro ně
příjemnou volnočasovou aktivitou.

Dokázala bys vyjmenovat některé zajímavé dobrovolnické činnosti, které v současné době organizujeme?
Máme například seniorku, bývalou učitelku
– jde o velmi aktivní paní, která pro další seniory dělá zdravotní cvičení, nordic wolking
a rukodělné dílničky. Dochází k nám také například profesionální fotograf a grafik, který
FOKUSU Vysočina pomáhá s propagačními
materiály a pro klienty organizuje fotografické workshopy. V Hlinsku máme dva skvělé
dobrovolníky, kteří fotí zajímavá místa v oko-

lí a připravují z nich virtuální prohlídky, které
pak pouští především seniorům.
Ale dobrovolníků máme více než dvě stovky.
Musí být těžké vše sladit a organizovat…
Není to těžké, pokud funguje bezproblémová spolupráce s přijímajícími organizacemi.
Což je u nás naprostá většina případů.
Dočkají se lidé, kteří chtějí ve svém volném
čase přiložit ruku k dílu, vůbec nějakého
ocenění?
Dobrovolníci pomáhají bez nároku na odměnu, ale i tak se je samozřejmě snažíme
motivovat a oceňovat. V každém z regionů
organizuje FOKUS (v Pelhřimově spolu
s cenami města) předávání cen Křesadlo.
Jde v první řadě o ocenění, ale i propagaci
dobrovolnické práce. Tady si každoročně
připomínáme práci všech, kteří se kdekoliv
a jakkoliv zapojují. Křesadlo má samozřejmě
i praktický smysl, neboť na předávání přicházejí i představitelé měst a obcí, sponzorů
i médií, a ti si tak sami mohou udělat představu o dobrovolnické práci.
A jak se v poslední době vůbec vyvíjejí
počty dobrovolníků. Rostou nebo spíše
klesají?
Musím říci, že v posledních letech počet
dobrovolníků, kteří se přes FOKUS Vysoči
na zapojují, stoupá. A to poměrně výrazně.
Roste především v Pelhřimově, kde se zvý

Příklad dobrovolníka: Neutuchající nadšení.
To symbolizuje vítěz Křesadla, Martin Kubát.
Poprvé se do dobrovolnictví zapojil Martin Kubát už před několika lety. Tehdy šel se svojí
kamarádkou do pelhřimovského Klubu Klíček, kde se začal starat o naplnění volného
času postižených dětí. Hřejivý pocit z toho, že pomáhá ostatním, ho nadchl. Od té doby
Kubát dobrovolně pracuje na mnoha akcích a spolupracuje se spoustou organizací. Bez
nároku na jakýkoliv honorář.
„Zpočátku jsem byl trochu nesvůj, ale děti mi opravdu přirostly k srdci,“ říká pětačtyřicetiletý chlapík. Od té doby se dobrovolnické práci Martin věnuje doslova na plné pecky. A akcí, do kterých se
během let zapojil, je totiž opravdu hodně. Až se vlastně nechce věřit tomu, že to vše lze stihnout.
„Sám jsem svobodný, a to je asi jeden z hlavních důvodů, proč mám na dobrovolnictví tolik
času,“ usmívá se Kubát.
„Hodně času trávím v havlíčkobrodské knihovně, účastnil jsem se také čtení pohádek pro děti
v nemocnici. Přímo ve FOKUSu Vysočina jsem se zapojil do Národní potravinové sbírky, nebo
do přípravy Komunitního chráněného bydlení. Hodně jezdím do Pelhřimova do zmiňovaného
Klubu Klíček a navštěvoval jsem také Domov důchodců v Humpolci,“ vypočítává Martin Kubát.
Za své neutuchající nadšení si vysloužil od zaměstnankyně havlíčkobrodské knihovny, Marcely
Valecké, nominaci na Křesadlo 2014 v regionu Havlíčkobrodska a Chotěbořska a symbolickou
cenu také ve velké konkurenci nakonec v roce 2015 získal. „Velice si toho vážím,“ hlesl skromně
při předávání do mikrofonu. Víc snad ani nebylo třeba říkat. I

Počet dobrovolníků
Počet dobrovolnických hodin
Počet přijímajících organizací

HB a Chotěboř
66
2.515
10

Nové přijímající organizace
za rok 2015:
- Oblastní spolek ČČK a Senior
Point Havlíčkův Brod
- Knihovna Ignáta Herrmanna
a Informační centrum Chotěboř
- Chráněné dílny Fokus
Vysočina, s.r.o.
- Domov blahoslavné Bronislavy
Humpolec
- Vysočinské nemocnice
- Pěstounské rodiny
Kraje Vysočina
- Medou, z.s.
šil počet přijímajících organizací, a také tu
máme novou koordinátorku, která do této
práce vnesla svěží vítr. Asi je to dáno i tím,
že veřejnost je lépe informována o sociální
problematice. Dobře funguje i komunitní
práce ve většině obcí. Lidé více drží pospolu, a to je dobře. I

Kontakty na DC:
Dobrovolnické centrum
v regionu Pelhřimov
Andrea Kozojedová
Masarykovo nám. 31, 393 01 Pelhřimov
+420 606 029 727
andrea.kozojedova@fokusvysocina.cz
Dobrovolnické centrum v regionu
Havlíčkův Brod a Chotěboř
Iveta Krčálová, DiS.
Klášterní 92, 583 01 Chotěboř
Smetanovo náměstí 279, 580 01
Havlíčkův Brod
+420 774 151 493
dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz
Dobrovolnické centrum
v regionu Hlinsko
Hana Chmelíková
Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
+420 774 151 489
dc.hl@fokusvysocina.cz

Pelhřimov	Hlinsko
105
64
8.108
3.203
19
9

celkem
235
13.826
38
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GRAFICKY � Služby FOKUSu Vysočina

STATISTIKA � Finanční zpráva

Služby FOKUSu Vysočina v roce 2015.

Pelhřimov:

Chráněné bydlení
Komunitní tým
Tým podpory v zaměstávání
Sociálně terapeutická dílna
Dobrovolnické centrum

Havlíčkův Brod:

Komunitní chráněné bydlení
Chráněné bydlení
Komunitní tým
Tým podpory v zaměstnávání
Sociálně terapeutická dílna
Dobrovolnické centrum

Jen pomalu se prosazuje myšlenka,
že duševně nemocní lidé potřebují
nejen kvalitní lékařskou péči,
ale i mnohostrannou a účinnou
podporu při zvládání vlastního života.
Právě o to se FOKUS Vysočina snaží:
poskytovat individuální pomoc
uživatelům v jejich přirozeném
prostředí.

Chotěboř:

Komunitní tým
Denní stacionář
Osobní asistence
Sociálně terapeutická dílna
Dobrovolnické centrum

Hlinsko:

Komunitní tým
Dobrovolnické centrum

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015.

Provozní náklady celkem
5 102 479,12
Tržby za výkony a zboží celkem
1 638 073,94
			
tržby za vlastní výrobky
63 530,00
Spotřebované nákupy
2 141 425,30
tržby z prodeje služeb
367 500,00
DDHM
362 354,69
tržby za poskytování sociálních služeb
928 952,36
výrobní materiál
49 259,94
ostatní tržby
278 091,58
ostatní materiál
966 631,55
		
energie
763 179,12
Ostatní výnosy celkem
47 233,81
			
úroky
3,67
Služby
2 784 205,68
jiné ostatní výnosy
47 230,14
opravy a udržování
195 111,00
		
cestovné
160 760,00
Tržby z prodeje majektu, opravné položky 226 817,40
náklady na reprezentaci
61 889,30
tržby z prodeje majetku
1 000,00
ostatní služby
2 366 445,38
zúčtování opravných položek
225 817,40
			
		
Daně a poplatky
6 323,68
Přijaté příspěvky
311 822,50
Ostatní náklady celkem
170 524,46
finanční a věcné dary
185 789,50
úroky z prodlení, pokuty a penále, ostatní
150,23
členské příspěvky
1 500,00
pojistné
145 350,25
nadace, ostatní
124 533,00
bankovní poplatky
19 881,98
		
úroky z úvěru
5 142,00
Provozní dotace celkem
20 582 042,73
			
		
Osobní náklady celkem
16 877 753,00
Státní správa
9 070 900,00
Mzdové náklady
12 600 910,00
MPSV
8 807 900,00
Mzdové náklady zaměstnanci
12 026 592,00
MV
200 000,00
Mzdové náklady OZP
374 643,00
MZ
63 000,00
OON
157 271,00
		
náhrady za nemoc
42 404,00
Kraje
10 031 459,73
ostatní náhrady
Kraj Vysočina IP
5 885 692,73
			
Kraj Vysočina
2 039 200,00
Odvody na sociální a zdravoní pojištění
4 276 843,00
Pardubický kraj IP
1 945 567,00
pojistné na SP
3 106 673,00
Pardubický kraj
161 000,00
pojistné na ZP
1 118 390,00
		
ostatní sociální náklady
51 780,00
Města, obce
1 479 683,00
			
		
Odpisy DNM a DHM
288 608,00
Výnosy celkem
22 805 990,38
Poskytnuté členské příspěvky
12 140,00
		
			
Hospodářský výsledek
525 010,26
Náklady celkem
22 280 980,12

Dotace investičního charakteru: 		
Fond Vysočiny - rekonstrukce správní budovy
200 000,00 Kč
Tenez Chotěboř - rekonstukce stacionáře
150 000,00 Kč
Nadace České spořitelny - rekonstukce stacionáře
70 000,00 Kč
Josef Nejedlý - rekonstukce stacionáře
20 000,00 Kč
Městys Havlíčkova Borová
14 486,00 Kč
Ostatní dary na rekonstukci stacionáře
25 360,00 Kč
Ostatní dary
109 000,00 Kč
Ostatní dary - transparentní účet
21 550,00 Kč
Vlastní jmění organizace k 31.12.2015

3 400 358,77 Kč
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ROZHOVOR � Dagmar Stejskalová

ZPRAVODAJSTVÍ � FOKUS Vysočina pro veřejnost

Týdny pro duševní zdraví.

Mezi námi je
mnoho lidí, kteří
nemají tolik štěstí
jako my. A je třeba
jim pomáhat.

Jako každý rok, tak i v roce 2015 uspořádal FOKUS Vysočina v rámci Týdnů pro duševní zdraví ve čtyřech městech celou řadu akcí
pro veřejnost, studenty i klienty svých služeb. Naše osvětové a kulturní programy přispívají k destigmatizaci duševních onemocnění,
prezentaci činnosti FOKUSu i představení dobrovolnické činnosti.

A co všechno jsme na Týdny pro duševní zdraví v roce 2015 připravili?

Bere to téměř jako svoji povinnost. Hluboké přesvědčení, že je třeba
pomáhat potřebným, se totiž neodmyslitelně vine životem Dagmar
Stejskalové, majitelky obchodu se zdravou výživou DejsiBio. Ta mimo jiné organizace - podporuje nejen finančně, ale i materiálně
také FOKUS Vysočina. Stala se tak jedním z našich dárců, kterých si
nesmírně vážíme. O tom, proč se vlastně rozhodla pomáhat, hovoří
sympatická dáma s nefalšovaným zanícením.
Dagmar Stejskalová. Majitelka obchodu se zdravou výživou DejsiBio.

Dagmar Stejskalová vlastní dva příjemné obchůdky se zdravou výživou. Jeden
v Jihlavě a druhý v havlíčkobrodské Horní
ulici, kde se snad každý zákazník musí cítit
opravdu dobře. I při práci mezi regály plnými zdravých a chutných dobrot si majitelka
obchodu dokáže popovídat o FOKUSU Vysočina a o tom, proč považuje za důležité
pomáhat potřebným.
Dokážete si vůbec vzpomenout, kdy jste
poprvé zaregistrovala jméno FOKUS Vysočina?
S FOKUSEM Vysočina jsem se setkala už
před lety. Tehdy jsem si vlastně náhodou
ve vestibulu havlíčkobrodské knihovny
všimla prodeje keramických výrobků vyrobených jeho klienty. Nakoupila jsem zde
hned několik věcí a prodejů se jako zákazník účastním i nadále, protože mě to naplňuje příjemným pocitem, že tím pomáhám
potřebným.
Považujete tedy takovou pomoc za důležitou a potřebnou?
Ano. Mám totiž takové životní přesvědčení.
I když nemáme moc, tak máme stále dost
pro ty, kteří to potřebují. Mezi námi je totiž
mnoho lidí, kteří asi nemají v životě takové
štěstí. Lidé s duševním postižením mají už
tak složitý život, že si to většina z nás nedokáže přestavit. Je tedy třeba se o nich
a o jejich životě dozvídat víc. Porozumění je
totiž základní nezbytností k tomu, abychom
jim dokázali pomoci. Myslím, že oni sami
se svými osudy leckdy nemohou bez podpory ostatních už nic dělat.
Jak se vaše životní přesvědčení o pomoci
ostatním vlastně slučuje s prací FOKUSu,
kterou jste začala podrobněji sledovat?
Zdá se, že ve FOKUSu pracují velmi šikov-

ní lidé, neboť jeden z nich mě oslovil a po
milém osobním setkání jsem se rozhodla
FOKUS podporovat. Navíc FOKUS má jedno
své středisko i ředitelství v Havlíčkově Brodě, takže je mi blízký i místopisně (úsměv)
a vlastně si tak mohu ověřit, jak pracuje. Žádostí o různé formy pomoci mi totiž
během celého roku chodí mnoho. Ale já si
vybírám a snažím se svoji troškou do mlýna
přispět projektům, které považuji za opravdu smysluplné.
Takže organizace jako je FOKUS mají podle
vás smysl…
To jistě. Organizace jako je Fokus jsou
z mého pohledu nesmírně potřebné a jsem
ráda, že fungují. Díky nim se svět pro spoustu nešťastných lidí nakonec stává lepším
místem k životu. Zaregistrovala jsem, že
duševně nemocným FOKUS pomáhá s hledáním práce, zajišťuje jim bydlení, sociální
kontakty, umožňuje jim pracovat v chráněných dílnách, které zřizuje, a tak dále. A to
je moc dobře. Jde totiž o komplexní pomoc.
Jak vlastně vnímáte postavení duševně
nemocných ve společnosti?
Upřímně - někdy trochu jako bezútěšné. Je
mi líto lidí, kteří strádají, a jsem si jista, že
náš stát má v tomto směru ještě mnoho
co dohánět. A to říkám i přesto, že nejsem
v žádném případě odborník na tuto problematiku. Měla by fungovat lepší péče
a hlavně osvěta, aby z takto nemocných
většinová společnost neměla strach a uměla s nimi jednat. Jak už jsem říkala, duševně
nemocní musí mít mnohdy velmi složitý
život. Věci, které nám ostatním zřejmě připadají normální a děláme je běžně, pro ně
mohou představovat obrovský problém. To
je třeba si uvědomit, podle toho se chovat
a v rámci možností být užiteční. I

I malý dar
pomáhá
Dagmar Stejskalová
přispívá na náš transparentní účet.
Chcete mít také dobrý pocit
z pravidelné pomoci?
I drobný dar je prospěšný!

V Havlíčkově Brodě jsme se podíleli na organizaci akce Na vlastní kůži určené pro žáky
a studenty. Příchozí si mohli vyzkoušet jízdu
na vozíku, ztížený pohyb při simulaci tělesného postižení speciálním oblekem nebo třeba
duševní onemocnění při hře. Nově jsme se
odvážili uspořádat akci na havlíčkobrodském
náměstí, která byla pro všechny přítomné
jistě silným zážitkem. Společně s kapelami
Vrabčí Trh, Jirka a Úderka a Paikot-Ikot jsme
připravili moderovaný program. V něm se
společně představili úspěšní lidé s duševním onemocněním, bývalí a současní klienti,
naši zaměstnanci, zástupci služeb i představitelé města. Osvědčené je také divadlo pro
pacienty Psychiatrické nemocnice a besedy
o duševním zdraví a dobrovolnictví se studenty ve školách.
V Hlinsku je stěžejní událostí tradičně Koncert pro duševní zdraví, vloni s kapelami
DayDreams, Traffic Jam a Memory Band.
Pro klienty, příznivce Fokusu a spolupracující
ZŠ Ležáků, proběhl společný výlet do Prahy.
V rámci destigmatizačních aktivit probíhaly
také přednášky na středních školách.

Nejnavštěvovanější akcí v Pelhřimově byl
Pohádkový les pro děti ve zdejších městských sadech, u malých diváků si úspěch
připsalo také půvabné představení divadla
Hralous. Dospělí si mohli vyzkoušet svoji
zručnost během Tvořivého odpoledne pro
veřejnost a příjemným zážitkem byla také
přednáška známé lékařky Kateřiny Cajthamlové.
Bohatý program si v roce 2015 připravilo
také naše chotěbořské středisko. Zapojili
jsme se jako partner do běžeckého závodu
Borovská desítka, uspořádali Den otevřených dveří v našem stacionáři a Tvořivou
dílnu pro zdravotně postižené, s klienty jsme
byli na výletě v pražském Mořském světě.
Velkou a pozitivní odezvu zaznamenal také
třetí ročník taneční soutěže pro mentálně
handicapované Star Dance v chotěbořské
sokolovně.

Přidejte se k našim akcím
i v roce 2016!

Už více než dvacet let pomáháme
lidem s duševním onemocněním,
případně jiným handicapem,
v posílení jejich samostatnosti
a sebedůvěry. Výsledkem naší
práce jsou lidé, kteří vedou
plnohodnotný život podle svých
představ. Kvalitu našich služeb
podporuje i to, že již několikrát
prošly inspekcemi kontroly kvality.
Přidejte se k nám.
Vaše příspěvky pomáhají snížit
naši finanční závislost na grantových
a dotačních prostředcích, posilují naši
stabilitu a umožňují nám dlouhodobé
plánování našich aktivit.
Pomáhejte s námi.
Podpořte nás darem
na transparentní účet
číslo 1300006003/7940.
Darovat můžete také jednoduše
prostřednictvím platební brány,
kterou naleznete na:
www.fokusvysocina.cz/podporte-nas
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Děkujeme za podporu v roce 2015.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje
Vysočina – individuální projekt III
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zdravotnictví
Úřad práce Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chrudim a Pelhřimov
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Fond Vysočiny

Týmy podpory v zaměstnávání Havlíčkův Brod a Pelhřimov
děkují za spolupráci.
AMG- Karel Pícha, s.r.o.
Domov pro seniory Havlíčkův Brod
(ul. U Panských)
Engeser, s.r.o.
ISOline EU, s.r.o.
Mediální skupina Mafra a.s.
Městský úřad Humpolec

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a. s.
Nemocnice Havlíčkův Brod
OLMAN Service s.r.o.
PROTECT CZ s.r.o.
Sociální firma Semitam
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
(ul. Reynkova)

Statek Lesolg, s.r.o.
Technické a bytové družstvo Světlá
nad Sázavou
Základní a praktická škola Chotěboř
Záchranná stanice Pavlov o.p.s.
PCO hlídací služba s.r.o.

Podpořené projekty v roce 2015.
Města a obce
Město Havlíčkův Brod
Město Hlinsko
Město Chotěboř
Město Pelhřimov
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Golčův Jeníkov
Město Humpolec
Město Kamenice nad Lipou
Město Pacov
Město Police nad Metují
Město Přibyslav
Město Světlá nad Sázavou
Město Třebíč
Město Ždírec nad Doubravou
Městys Havlíčkova Borová
Městys Vilémov
Obec Benešov
Obec Černov
Obec Dolní Sokolovec
Obec Horní Ves
Obec Kaliště
Obec Kámen
Obec Lesná
Obec Lukavec
Obec Maleč
Obec Mezná
Obec Moraveč
Obec Nová ves u Světlé
Obec Okrouhlička
Obec Pohled
Obec Putimov
Obec Rynárec
Obec Sobíňov
Obec Štoky
Obec Těchobuz
Obec Tis
Obec Úsobí
Obec Veselá
Obec Vyklantice
Obec Zachotín
Obec Zajíčkov
Obec Žižkovo pole

Firemní, individuální dárci
a další podporovatelé
Agentura Dobrý den Pelhřimov
Agrostroj Pelhřimov
Antonín Holfeuer
Autoškola Doležán
Bennon
Bentime
Boutique Piccolo
Ciret
COOP Družstvo Havlíčkův Brod
COOP Jednota, spotřební družstvo Hlinsko
Cukrárna Fontána, Přibyslav
Čerpací stanice Mark Oil
ČSOB Pojišťovna – Ing. Dvořáková
Danone
DejsiBio s.r.o.
Divadelní spolek Hralous
Dobrá společnost, z.s.
Dremo, spol. s r.o.
Eva a Pavel Jelínkovi, Počátky
FiaProTeam s.r.o.
Firma Guku
Gamas, v.o.s.
Gastro AZ s. r. o.
GE Money Bank Havlíčkův Brod
GOLD SERVICE, s. r. o.
Hotel Vysočina, Chotěboř
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Instav, a.s.
Jihlavské potraviny
Jindřich Kosina- Řeznictví a výroba lahůdek
Jolana a Zdeněk Křikavovi
Josef Nejedlý, Chotěboř
Kavárna Ave Kave
Kavárna U mostu
Kateřina Hunalová
KOUS Vysočina
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Kulturní zařízení města Pelhřimova
Kytice Markéta Žáková
Lahůdky Svobodová
Lékárna Na náměstí
Lékárna U Havlíčka, Dr. Myjavcová
Lesní správa Karla Schwarzenberga
LMC
LUKI 3,a.s.
Martin Kejř
Městská knihovna Pelhřimov
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a. s.
Miko Kennel s.r.o.

Minibazar
Mlékárna Hlinsko a. s.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
MV technik, s. r. o.
Nakladatelství U Jakuba
p. Málek, Ždírec nad Doubravou
p. Neuvirt, Chotěboř
Pan Jiří Hájek
Papírnictví Iva Krpálková
Papírnictví Mifka
PARTNER BAMBULE
Pekařství Vacek a spol., v.o.s.
Pekařství Žák
Pelhřimovský obchodník
Petr Čihák – Grafik-Ross
Pivovar Chotěboř
Pivovar Rychtář, s.r.o.
Program Mládež v akci
PROVAS Hlinsko
Příhoda s.r.o.
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
PZP Merlin s.r.o.
Quattro IFC, s. r. o.
Rain Tiskárna
Realitní kancelář Emil Kovář, RAKO Reality
Restaurace Rychtář (U Mašlů)
ROAD- Outdoor Centrum
Rozvojový fond Města Pelhřimov
Řeznictví Stejskal, s. r. o.
Sinka reklama, Havlíčkův Brod
Slévárna a modelárna Nové Ransko
Sodo Duo, spol. s. r. o.
Sport club U Dubů
SPORT VACÍK
Svačinka, paní Jílková
SWISS product
Tomáš Kunst
Trafika Mádlová
TTC Medovinka Hlinsko – klub stolního tenisu
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
VDV- Nadace Olgy Havlové
Velkoobchod papírem, Ing. Jan Mikolášek
Vesa Česká Bělá, a.s.
VKS Pohledští Dvořáci a.s.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České
republiky
Vytopilovo knihkupectví
Waldviertler Sparkasse
Zdeňka Čermáková
Zelená lékárna, paní Bílková

Zdravotní sestra do terénu
Pořízení vybavení pro terénní zdravotní sestru
podpořila společnost Hartmann-Rico
Investice do rozvoje aneb vzdělávání pro
zaměstnance
Kurz Práce s lidmi s duální diagnózou
absolvovali naši pracovníci díky
zaměstnaneckému grantu firmy KPMG
Vyfoť mi vzpomínky
Projekt podporující mezigenerační vztahy
seniorů a mladých lidí podpořila Nadace
Agrofert

Účast na Central and Eastern European
Fundraising Conference (CEEFC)
Díky podpoře Nadace Neziskovky.cz se
mohla pracovnice FOKUSU zúčastnit třídenní
konference v Bratislavě a čerpat zkušenosti
od profesionálů ve fundraisingu.
Rekonstrukce Domu sociálních služeb
Fond Vysočiny podpořil další – již třetí
a poslední etapu rekonstrukce části domu,
ve kterém sídlí FOKUS Vysočina a jeho služby.
Odpočinek bez bariér
Vybudování a vybavení relaxační místnosti
Denního stacionáře podpořili
Tenez
Nadace České spořitelny
Nadace Charty 77 – Konto bariéry

Nadace Zdraví pro Moravu
KMP Bürotechnik – Sbírej-toner.cz
Borovská desítka
FC Chotěboř
Vybavení KCHB podpořili
Bosch Diesel Jihlava
Nadace BONA
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Poštovní spořitelna – Era Pomáhá regionům
Hartmann Rico
Dárci věcné i veřejné sbírky
Elektro Relaxa
Dobrovolníci FOKUSu Vysočina
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla
Boromejského
Čistý výtěžek veřejné sbírky na vybavení
KCHB činil 7.860,87 Kč

Děkujeme za mediální podporu.
SU-servis
Cesta Vysočinou
Havlíčkobrodský deník

Hlinecké noviny – Turistické
informační centrum Hlinsko
Chotěbořské Echo
Chrudimský deník

I-Vysočina
KIS Hlinsko
Pelhřimovské noviny
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Středisko havlíčkův brod:
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Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod
Vedoucí střediska: Ing. Mgr. Eva Teclová
4
Mobil: 775 151 497201
stredisko.hb@fokusvysocina.cz
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Středisko Pelhřimov:
s
ý ča

n
vol 15%

Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov
Vedoucí střediska: Mgr. Michaela Urbánková
Mobil: 725 893 485
stredisko.pelhrimov@fokusvysocina.cz
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chotebor@fokusvysocina.cz
y
tah
í vz 3%
n
l
iá
soc

Středisko hlinsko:

Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
Vedoucí střediska: Bc. Michaela Růžičková
Mobil: 777 151 497
hlinsko@fokusvysocina.cz

Dobrovolnická centra:
Vedoucí koordinátorů dobrovolníků: Iveta Krčálová, Dis.
Mobil: 420 774 151 493
dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz
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