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FOKUS Vysočina, z.ú.

CHCeme, aBy našI klIentI BylI
na startu DOBře přIpravenI.
Anna Šimonová
ředitelka FOKUSu Vysočina, z.ú.

Závodníci nervózně vyráží ze startu. Někdo bleskurychle, jiný o poznání pomaleji. Někdo začne skvěle, ale na trati
umdlévá. Jiný se propadá při střelbě. Musí dobíjet. Někdy zazáří úplný outsider. Můžeme mít špatně připravené
lyže. Někoho rozhodí hřmící publikum. Jindy zasáhne vyšší moc a během závodu začne foukat silný vítr. Jsou špatně
seřízená mířidla. Zlomená hůlka na trati. Podpora týmu. Diváci křičí. Poslední kola před cílem. Sprint. Přetlačovaná
v rovince. Zklamání. Euforie. Radost. Ruce letí nahoru. Slzy….
Život se v mnohém může podobat biatlonovému závodu. vidíte tu paralelu? Duševně
nemocní stojí na pomyslném startu a mnohdy neví, jaké překážky se před nimi objeví.
proměnných, které mohou zasáhnout, je

celá řada. „proto potřebují podporu svého
servisního týmu. a tím chceme být my,“
říká ředitelka FOkusu vysočina, z.ú., anna
šimonová. takže…ano, drobná paralela by
tu byla!

Aničko, sledujete biatlon? Sport, který se
u nás stal v posledních letech doslova fenoménem?
sport sleduji, moje rodina třeba žije fotbalem, já občas vyrážím na kolo, ale nejraději
mám lyžování. to u nás doma zosobňoval
lukáš Bauer a katka neumanová. ti ukončili
kariéru, a tak jsme začali hodně s rodinou
sledovat biatlon. ráda se dívám, sledujeme
reprezentanty a dává nám to všem pocit
sounáležitosti. máme radost, když se daří
a fandíme (úsměv).
U nás ale takovou fanouškovskou tradici nikdy neměl. Proč se to podle tebe zlomilo?
protože závody jsou napínavé až do konce.
nikdo nezná vítěze do poslední chvíle..
Bude to možná těžké srovnání, ale vidíš
určitou paralelu mezi biatlonem a prací
FOKUSU Vysočina?
nikdy jsem se na naši práci nedívala jako
na sport či závod, ale třeba tento podhled
může být užitečný a najít nějaké souvislosti nebo podobnosti. například je možné si
představit, že náš klient – člověk s duševním
onemocněním – je oním závodníkem, který
vyráží na start a závod je jeho cesta k úzdravě. my ve FOkusu chceme, aby to probíhalo
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podle jeho představ a na jeho cestě mu pomáháme. různé situace v jeho životě můžeme brát jako zastavení na střelnici a na ně je
třeba závodníka připravit. snažíme se o to,
aby neměl za svými zády jednotlivé služby,
ale kompletní tým, který je složený z profesionálů. a úspěšní biatlonisté, ale i jiní sportovci, to přeci takto nastavené mají. mají za
svými zády profesionály, kteří jsou pro svoji
práci zapálení. proto jsou tak úspěšní.
Ano, tak by to jistě mělo být. Doposud to
tedy tak úplně v oblasti péče o duševně
nemocné neplatilo?
spíše bych řekla, že dlouhou dobu onen
závodník mohl při závodě potkávat pouze
občerstvovací stanice, které tam stály jaksi
samy za sebe. a to je málo. Dobře připravený tým, který vás podpoří, je třeba mít
za zády nejen před závodem a během něj,
ale i po samotném závodě. to je princip,
kterým se chceme řídit. Je to ona multidisciplinarita, na které už poměrně řadu
měsíců usilovně pracujeme. Chceme našim
klientům poskytovat komplexní péči, která
bude co nejlepší.
Jenže vytváření multidisciplinárních týmů
nemůže už z principu být záležitost několika týdnů či měsíců..
ne, to opravdu není. Jde o propojení konkrétních profesí v jeden celek. existují
sice už řadu let a nahodile si spolu možná
pomáhaly, ale my chceme, aby pracovaly
společně. Chceme, aby jako jeden celek
komunikovaly s klientem, jeho rodinou
a společně navrhovaly ta nejlepší možná
řešení. takhle to povětšinou funguje i ve
sportu. tým musí se sportovcem tvořit
organický celek. pokud mezi sebou budou
bojovat, nikdy to nemůže plně fungovat.
příkladem může být třeba ester ledecká,
která se obklopila profesionály, kterým
plně důvěřuje, a oni věří ji. vzájemně si
naslouchají a to je cesta k úspěchu. Chceme, aby oním expertem, který rozhoduje
o řešeních, byl klient.
Jaké místo v našem závodě má reforma
psychiatrické péče?
Je možné si ji představit jako něco, co pomáhá určovat a měnit dispozice závodu.
Obecně by mělo být cílem to, že úspěšnost
našich závodníku bude mnohem vyšší. Že
zkrátka dokáží doběhnout do cíle a že v závodě nebudou sami. my chceme zajistit,
aby se jim třeba nezlomily lyže… klient by
měl možnost si vybírat, kdo mu na trati
bude pomáhat, kdo v tom jeho servisním
týmu bude. I tohle by mu reforma měla
umožňovat.
Pojďme k jiným aktuálním otázkám ve
FOKUSU. Změny se udály i v Bludišti,
nebo v Chráněných dílnách. Všude máme
obsazena místa Peer konzultantů…
Co se změn v Bludišti týče, filozofie recovery a úzdravy je aplikovatelná i na jiné cílové skupiny. I v Bludišti jsme na to začali
klást důraz. rádi bychom, aby nebyli klienti

v Bludišti pouze příjemce péče, ale vlastně
aby sami podpořili co největší míru zodpovědnosti za sebe sama. proto jsme vytvořili
zcela nový koncept sociálně terapeutické
dílny. přestěhovali jsme ji do centra města, hned vedle střední školy. Chceme přeci,
aby lidé žili vedle sebe. a vymysleli jsme
nový program – zahrada a zpracování výpěstků. a to již není jen o přijímání péče,
ale o aktivním zapojení každého klienta,
pracovníka i lidí v okolí. Chceme podporovat klientovy schopnosti tak, aby si sám
mohl hledat takovou míru práce, která mu
bude vyhovovat. v každém stupni péče se
snažíme, aby si každý zachoval svoji míru
odpovědnosti a nerezignoval na svoji roli
v životě.
a naše chráněné dílny? ty už dokázaly, že
mohou existovat samostatně. Že s mateřskou organizací mohou žít vedle sebe a vzájemná spolupráce je pak velkou výhodou
pro klienty. a už to, že FOkus dokáže svého
klienta přivést do práce, je krásný výsledek
a ukazuje, že to vše má smysl. Dílny se stávají skutečně profesionálním podnikem, který
umí pracovat s lidmi se zdravotním postižením. práce zde se stává stále sofistikovanější.
Je různorodá a zaměstnanci na svoje výsledky mohou být právem hrdí. sami si vlastně
stanovují stále náročnější úkoly a zakázky,
které by před lety určitě nevzali.
A co Peer konzultanti? Jejich přítomnost
na střediscích je velkou změnou…
peer konzultant je vlastně zkušený závodník, který už ví, jak má běžet. ví, jak se
chovat u překážek. Jsem velmi ráda, že je
máme a navíc, že tam máme zrovna ty,
které máme… a nezapomínejme ani na
dobrovolníky, kteří do naší práce vnášejí
lidský nadhled. Oni třeba mohou říci: tady
je něco špatně, tohle neděláte dobře… přináší zkrátka důležitý pohled zvenčí…
Biatlon je v posledních letech u nás nesmírně populární a sledují ho statisíce či
miliony lidí. Jakou sledovanost mají naše
závody?
naše činnost je prozatím sportem, který není pro diváky úplně zajímavý a je tak
trochu na okraji zájmu. možná mohou mít
pocit, že sledovat nás je vlastně trochu nebezpečné a naše závody nemusí být tak
zajímavé a atraktivní. my chceme veřejnost
k našemu závodu přitáhnout. Jde totiž o to,
že závodníků na startu bývá mnohem více,
než si obecně lidé myslí. tak vlastně proč
nefandit někomu, kdo má před sebou tak
náročnou trať? naše závody jsou nesmírně
zajímavé a s příběhem, tak zkusme závodníka podpořit, třeba jen potleskem...i to
pomáhá… I

Jiří Rejman
sportovní komentátor
České televize

v biatlonu je obrovské
množství faktorů, které
mohou pozitivně či negativně
ovlivnit závod. vezměme,
kolik špičkových závodníků
přišlo o úspěch třeba na
poslední střelbě, nebo jim
prostě došly síly. někoho zase
dohnala k úspěchu třeba
frenetická podpora publika,
jiný možná přišel na trati o
hůlku a ztratil důležité vteřiny.
Biatlon je fantastický v tom,
že je neustále otevřený a
nikdy není zcela zřejmé,
komu se závod povede a
komu ne. už jsem mnohokrát
viděl, že jasný favorit zcela
vyhořel a naopak. tak jako
tak, nikdo z těch nejlepších
nemůže fungovat bez
podpory. Bez podpory svého
týmu, své rodiny, sponzorů,
nebo publika. a v tom vidím
spojitost s organizacemi, kteří
pomáhají druhým lidem. Bez
nich by byl prostě úspěch
na trati v mnoha případech
nemožný…

neVzdáVat
se

tak jako samotný život, tak i vrcholový
sport s sebou denně přinášejí nepříjemné
okamžiky, při kterých se mnozí vzdávají
a již nejdou dál. nevydrží tlak nebo tíhu
okamžiku. ale to není dobré řešení.
ani v biatlonu se totiž nikdy NESMÍTE
VZDÁVAT a je třeba bojovat až do konce.
možná sice neskončíte v cíli první, ale
dojedete. a to je důležité. podívejte se na
martina Fourcada, kolik závodů už dokázal
v závěru strhnout na svoji stranu svojí
nezměrnou vůlí. špičkoví biatlonisté se
nikdy nevzdávají.
Jiří Rejman
sportovní komentátor
České televize

středisko HLINSKO

příBěHů, kDy lIDé v ŽIvOtě
něCO vZDaJí, Známe kaŽDý
spOustu. I my se s nImI BěHem své
praxe setkáváme. pak ale máme přeD
seBOu mnOHO lIDí, kteří se nevZDalI.
a tO I přestO, Že mělI mnOHem
těŽší OsuD, neŽ HODně JInýCH, tO
nás InspIruJe a DODává nám sílu
Dále praCOvat na pODpOře našICH
klIentů přI JeJICH Cestě k ZOtavení.
NEVZDÁVAT SE Je strašně DůleŽIté.
neJen prO naše klIenty,
Jana Horynová
ale I prO nás.
vedoucí hlineckého střediska
FOKUSu Vysočina, z.ú.

Pacient se stal učitelem.
Důležité je nevzdávat se!
Jak si dodat odvahu a nevzdávat se.
Mít takový návod na život se hodí
snad každému z nás.
A v našem středisku v Hlinsku jsme
jeden takový nedávno získali. Na
konci října loňského roku totiž u nás
proběhla beseda s PEER konzultantem Jiřím Šteflem. Jeho vyprávění
bylo až neuvěřitelné a nesmírně inspirující.
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kromě uživatelů našich služeb se setkání
zúčastnili také lidé z chotěbořského
střediska FOkusu vysočina nebo klienti
z organizace Otevřené dveře polička.
Besedu jsme uskutečnili díky výtěžku
z Benefičního plesu pořádaného spolkem
prOvas.
Jiří Štefl působil pět let - nejdříve
jako klient, pak jako zaměstnanec v Hipocentru na Karlovarsku. Zapojil se
do projektu Zapojení peer konzultantů
do péče o duševně nemocné a v dalších
kurzech zaměřených na práci s lidmi

s duševním onemocněním. Nyní pracuje
jako peer konzultant ve Fokusu Mladá
Boleslav na pobočkách terénních týmů
Nymburk a Kolín.
v každém, kdo si našel čas a přišel, zanechal
celý blok spoustu dojmů, které bylo třeba
pustit dál do světa.
„Ještě dlouho poté jsme mluvili o tom,
jak nás povzbudil a dal nám návod na boj
s nemocí a obtížemi. klienti ocenili, že se
podělil o svůj příběh a oni v jeho problémech našli velkou podobnost s těmi svými,“
zamyslela se Jana Horynová, vedoucí stře-

diska FOkusu. „pomohlo mi vědomí toho,
že měl stejné problémy. Za každou cenu
chtěl vše zvládnout a přepínal se. uvědomil
jsem si, že musím být trpělivý, stále na sobě
pracovat a nevzdávat se,“ zvedl sám před
sebou varovně prst jeden z klientů, kteří si
celý příběh pozorně vyslechli. a podobně
hovořili úplně všichni.
Další posluchač přidal hodnocení sice
stručné, ale naprosto výstižné. „pacient se
stal učitelem.“
a takové příběhy nás pohání dál. I

Co se nám ještě povedlo v roce 2017
Benefiční ples
v sobotu 18. března se v hlineckém mFC konal již pátý ročník úspěšného charitativního Benefičního plesu.
pořadatelem je tradičně prOvas Hlinsko, z.s.. ten již několik let finančně pomáhá lidem se zdravotním
a duševním onemocněním a podporuje spolky, které tyto lidi sdružují. tato výborná akce proběhla
za podpory místních podnikatelů a města Hlinska.
„Z plesu jsme letos získali celkem 20 tisíc korun. peníze jsme využili například na zakoupení psychoedukačních
pomůcek – psychoedukačního kufříku a magnetické tabule. mohli jsme si dovolit pořídit třeba i stolní tenis
a fotbálek, zorganizovali jsme přednášku peer konzultanta nebo muzikoterapeutky, která nám předvedla
možnosti léčby hudební relaxací,“ vypočítala Jana Horynová.
TADY NEZISKOVKY- vítejte!
v budově bývalé mateřské školy karla
lidického se 6. října sešly neziskové
a zájmové organizace působící na
Hlinecku, aby školám i veřejnosti
představily výkladem, propagačními
materiály nebo praktickými ukázkami
svou činnost.
s přípravou a soutěžemi pro děti velmi
pomohli dobrovolníci a vše proběhlo
díky finanční podpoře města Hlinska
a pod záštitou člena rady
pardubického kraje pavla šotoly.
Změny
s koncem roku nastaly v našem středisku v Hlinsku velké personální i prostorové změny. vyměnila se vedoucí
a nastoupily dvě nové pracovnice. také zázemí komunitního týmu se přesunulo do prvního patra budovy, kde
vznikla prostorná kancelář pro celý tým.

dobroVolnictVí

FOKUS Vysočina, z.ú.

Dobrovolníci jsou lidé, kteří mají velká
srdce. Jsou velmi často vidět i při
velkých sportovních akcích a i tady se
samozřejmě KAŽDÁ POMOC POČÍTÁ
a jejich přítomnost bývá
skutečně neocenitelná.
mnohdy svoji práci
dělají jen kvůli dobrému
pocitu, a to je skvělé!
Dobrovolnictví je třeba
Jiří Rejman
sportovní komentátor
podporovat!
České televize

DOBrOvOlnICká Centra usIluJí
přeDevším O lIDI, kteří se pOmOCI
Ostatním BuDOu věnOvat někOlIk
let neBO I Celý ŽIvOt. avšak neméně
OCeňuJeme I ty, kteří se ZapOJuJí na
JeDnOráZOvýCH akCíCH. Je skvělé,
kDyŽ se někDO přIHlásí třeBa na
ČIštění řeky neBO vytvOří plakát.
prOstě Jen tak, prOtOŽe KAŽDÁ
POMOC SE POČÍTÁ. Díky těmtO
lIDem se myšlenka DOBrOvOlnICtví
šíří Dál. kaŽDá pOmOC, ať Je velká
ČI malá, můŽe někOmu vytrHnOut
trn Z paty.
Iveta Krčálová
vedoucí koordinátorů dobrovolníků
FOKUSu Vysočina, z.ú.

Každá pomoc se počítá,
říká Iveta Krčálová
Naše dobrovolnická centra, která
fungují ve čtyřech městech, zapojují dobrovolníky do nezištné pomoci
lidem, kteří ji potřebují. „Velmi často se jedná o pravidelné aktivity,
kde se dobrovolníci individuálně či
skupinově věnují různým typům klientů. Jenže důležitou součástí dobrovolnictví je i pomoc jednorázová,“
zamýšlí se vedoucí koordinátorů
dobrovolníků FOKUSU Vysočina Iveta Krčálová.
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Jednorázové dobrovolníky využívají přijímající organizace především při nárazových
akcích. Jde často třeba o plesy, dny otevřených dveří, koncerty, dny dětí, charitativní
sbírky, výlety s klienty a některé manuální
práce. lidé, kteří chtějí pomáhat, se angažuji, kde to jen jde.
„při těchto příležitostech se nám nejvíce
daří zapojovat dobrovolníky stávající, kteří
již v nějakém zařízení pomáhají, ale jsou
ochotni přidat ruku k dílu i jinde. Dobrovolníkovi taková akce zpestří jeho dosavadní
činnost, má možnost poznat i jiné organi-

zace či spolky a seznámit se s dalšími dobrovolníky. Již několikrát se nám stalo, že se
dobrovolníkovi zalíbilo i v organizaci, kde
byl na jednorázové akci a svoji dobrovolnickou činnost rozšířil i sem,“ přidává krčálová další pádné důvody, proč se angažovat
i jednorázově.
Fantazii se však meze nekladou a někteří
nadšenci často vymýšlejí jednorázové akce
i sami. Jdou se projit s klienty, přednášejí,
hrají divadlo nebo třeba promítají filmy.
„Jednorázoví dobrovolníci také pomáhají
při velkých akcích, které zajišťujeme pra-

videlně jednou za rok. Jedná se například
o potravinovou sbírku, sběr odpadků v rámci Čisté vysočiny a Čisté sázavy, sportovní
akce jako knycká pětihodinovka, Běh naděje, přípravu propagačních a osvětových akcí
včetně týdnů pro duševní zdraví, předávání
ceny křesadlo a podobně. I tady jsou však
dobrovolníci svým způsobem pravidelní,
protože se těchto akcí účastní opakovaně.
vlastně velmi často tvoří jejich atmosféru.
Bez nich by to někdy vlastně ani nešlo, protože kaŽDá pOmOC se OpravDu pOČítá,“
dodává Iveta krčálová. I

„Proč jsem se stala dobrovolnicí při jednorázových akcích?
Začala jsem si uvědomovat, že je potřeba pomáhat lidem, kteří to
nemají v životě jednoduché. mám z toho dobrý pocit. lidé, kterým
se věnuji, jsou rádi za každé vlídné slovo, obejmutí a vyslechnutí. a
přitom jsou plni dobré nálady a radosti ze života. vždy si po setkání
s nimi uvědomím, jak je důležité povídat si, pomáhat a usmívat se. Chci
poděkovat, že toho mohu být součástí, a když je potřeba pomoci, ráda
se zapojím.“
Gabriela Vavrušková - dobrovolnice

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
– odbočka Pelhřimov
„Dobrovolníky oslovujeme
především kvůli tomu, aby nám
asistovali při jednorázových
akcích, které pořádáme. Jde
třeba o doprovody na výlety
nebo při asistenci na výročních
setkáních klientů. Dobrovolníků
si velmi vážíme, protože jsou
zkrátka nenahraditelní. pomáhají
s vysokým nasazením a klientům
předávají pozitivní energii.
s dobrovolnickým centrem je
vždy rychlá a svižná domluva.“
Jana Hrušková

spolUpráce

Jiří Rejman
sportovní komentátor
České televize

špičkoví sportovci, biatlonisty nevyjímaje,
si dnes již jen málokdy vystačí s jedním
či dvěma trenéry nebo spolupracovníky.
Zázemí úspěšných tvoří týmy, kde má
každý svoji důležitou úlohu a každý svým
dílem přispívá k úspěchu. Závodník se pak
nemusí soustředit na věci okolo a může
se dobře připravit na samotné klání.
kvalitní tým v zádech, kde existuje dobrá
SPOLUPRÁCE, je v dnešním sportovním
světě bezesporu jedním z nejdůležitějších
dílků na cestě k úspěchu.

středisko HAVLÍČKŮV BROD
Je DůleŽIté, Že na Cestě klIenta
k ZOtavení mOHOu pODpOrOvat
a pODpOruJí ODBOrníCI růZnýCH
prOFesí. my se v naší práCI snaŽíme
O JeJICH eFektIvní prOpOJOvání.
právě tO má tOtIŽ nesmírně
pOZItIvní vlIv na kvalItu ŽIvOta
Duševně nemOCnýCH. Z takZvanéHO
multIDIsCIplInárníHO přístupu
BuDe neJvíCe těŽIt klIent. DOBře
FunguJíCí SPOLUPRÁCE Je tak
ZáklaDem úspěCHu.
Eva Teclová
vedoucí havlíčkobrodského
střediska FOKUSu Vysočina, z.ú.

Na cestě od spolupráce k týmu
Dlouhodobým cílem FOKUSu je komplexní podpora lidí s duševním onemocněním. Klienty na jejich cestě zotavení tak mohou podporovat odborníci různých profesí. Právě to má totiž nesmírně pozitivní vliv na kvalitu života
duševně nemocných. A rok 2017 se například v našem havlíčkobrodském středisku nesl ve znamení neustále se
rozvíjející spolupráce se zdravotníky.
„úzká spolupráce s psychiatrickou nemocnicí pro nás nebyla v roce 2017 novinkou,
ale zůstala svým způsobem i nadále červenou stuhou, která se vine veškerým děním.
vším, co jsme dělali, jsme se snažili o lepší
a efektivnější propojení sociální a zdravotnické práce. Jde o multidisciplinární
přístup, ze kterého bude co nejvíce těžit
klient,“ říká eva teclová, vedoucí havlíčkobrodského střediska.
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Duševní nemoc ovlivňují například biologická fakta, dědičnost, ale také vliv sociálního prostředí, předávané normy primární
rodiny nebo třeba odolnost vůči stresu.
„pohlížet na člověka s duševní nemocí pouze jako na pacienta a nezajímat se
o jeho minulost a současnou situaci je stejně nedostatečné, jako pohlížet na něj jako
na klienta sociální služby, který si zdravotní
stránku vyřeší sám s ambulantním psychi-

atrem, aniž by se na to sociální pracovník
musel ptát,“ vysvětluje eva teclová.
podle ní jsou lidé, kteří pracují ve zdravotnictví a v sociální oblasti, často nositeli
různých představ o ideální péči o duševně
nemocné.
„Odlišnost systémů, jejichž pravidla se formovala po desetiletí, se odráží ve školství,
v přístupu úřadů, v názorech lidí, v pohledu
na to, co je prospěšné pro člověka s dušev-

ním onemocněním. Hledáme si vlastní cestičku v situaci zahájené a poněkud zamrzlé
reformy péče o duševně nemocné. principy
a ideály se zdají být jasné, ale jejich realizace je velmi komplikovaná. Jsme velmi vynalézaví: překonali jsme množství adminis-

trativních překážek, které vytváří systém.
sociální služby se totiž řídí jinými pravidly
a zákony než zdravotnictví,“ dodává vedoucí střediska.
„rok 2017 byl tedy rokem, kdy jsme se snažili poctivě hledat s každým naším klientem

jeho jedinečnou cestu zotavení. Cestu, na
jejímž konci není život bez nemoci, ale spokojený život v komunitě. takový život, ke
kterému patří třeba i dlouholetá zkušenost
s duševní nemocí.“ I

Co se nám ještě povedlo v roce 2017
• Celý komunitní tým i se zdravotními pracovníky a týmem podpory v zaměstnávání absolvoval společné
vzdělávání v multidisciplinárním přístupu k člověku s duševním onemocněním.
• Čtyři lidé s vážným duševním onemocněním, kteří byli dříve dlouhodobě nebo opakovaně hospitalizováni
v psychiatrické nemocnici, dnes žijí v běžných bytech ve městě. ve zvládání života je společně podporují
sociální a zdravotničtí pracovníci.
• 28 klientů získalo díky službě tým podpory v zaměstnávání placenou práci.

POZOR! Najdete nás na nové adrese.
naše havlíčkobrodské středisko se nově
přestěhovalo do areálu Baukomplexu
nedaleko nemocnice.
nová adresa:
Havlíčkova 2034, Havlíčkův Brod

VyUžitá
Šance

na biatlonových
tratích jsou
často papírově
karty rozdány
již dopředu. Favorité se totiž
někdy zdají zcela jasní. Jenže
mnohdy stačí jen zdánlivě malá
chyba na trati nebo zaváhání
při střelbě a na přední místa
se mohou dostat ti, se kterými
se tolik nepočítalo. Je to právě
o tom, že dobrý závodník
dokáže nabízenou ŠANCI, která
zároveň raketově zvyšuje vnitřní
motivaci, chytit za pačesy.
Jiří Rejman
sportovní komentátor
České televize

středisko CHOTěBOř

lIDský ŽIvOt, steJně JakO naše práCe, s seBOu
ČastO přInáší výZnamné Změny. ty mOHOu
rOZBít ZaBěHnuté pOřáDky a přInést
nOvé šanCe. tO Jsme v lOňském
rOCe v našem střeDIsku pOZnalI I
my. Změny v BluDIštI tOtIŽ Otevřely
nOvé ŠANCE prO naše klIenty. tI
tak maJí příleŽItOst nauČIt se nOvé věCI,
které JIm mOHOu pOmOCI neJen v samOtném
ZaČlenění DO spOleČnOstI, ale třeBa I přI
uplatnění na trHu práCe. a O tOm, Že Za
šanCí Žít DůstOJný ŽIvOt můŽe Být pOuZe
nápaD, Jsme se přesvěDČIlI I ve sluŽBě OsOBní
asIstenCe. šanCI Je třeBa vyuŽít.
Jitka Klepetková
vedoucí chotěbořského střediska FOKUSu Vysočina, z.ú.

Ověřili jsme si, že i přes změny dokážeme fungovat jako jeden tým
Velké změny se během loňského roku udály v komplexu služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením
– v Bludišti. To již roky funguje v našem chotěbořském středisku a v dosavadních podmínkách nebylo možné služby rozvíjet tak, aby odpovídaly potřebám našich klientů. Po změnách, které nastaly, to už ale možné je. Dokážeme
přitom stále fungovat jako jeden tým? Nad tím se zamyslela vedoucí střediska Jitka Klepetková.
Jitko, dokážete popsat změny, které se
v Bludišti udály?
Došlo k osamostatnění služby sociálně terapeutická dílna. ta několik let fungovala
v prostorách denního stacionáře dva dny
v týdnu šest hodin. v září 2017 se služba
přestěhovala do vhodnějších prostor, poskytujeme jí každý den od 8 do 14 hodin a její
chod zajišťují dva pracovníci. s tím souvisí
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uvolnění kapacity v Denním stacionáři, kam
můžeme přijímat nové klienty.
Proč se o takových změnách vlastně uvažovalo?
tento záměr u nás zrál už dlouhé měsíce.
sociálně terapeutickou dílnu využívali především klienti s nižší mírou podpory a sami
chtěli službu rozšířit tak, aby se více zaměřila

na rozvoj nových dovedností a pracovních
činností. a někteří z nich mají i pracovní zkušenost z chráněné dílny či volného trhu práce.
Jaká byla největší úskalí rozhodnutí o přestěhování?
Hlavně bylo třeba najít vhodné prostory a ty
zrekonstruovat. přijali jsme novou zaměstnankyni na pozici pracovníka v sociálních

službách. museli jsme aktualizovat Operační
manuál služby, vytvořit garantovanou nabídku, sestavit týdenní program, připravit
nabídku konkrétních činností, zařadit vzdělávání a tak dále…
A co vlastně změny přinesly klientům a zaměstnancům?
rozšíření sociálně terapeutické dílny a nabídka nových pracovních činností přinesly
klientům šanci naučit se nové věci, což může
zvýšit jejich možnosti při uplatnění na trhu
práce a tím se více začlenit do běžné společ-

nosti. přestěhováním si naši klienti upevnili
schopnost orientovat se v novém prostředí.
naopak lidem z denního stacionáře změna
přinesla možnost naučit se přijímat změny
a adekvátně na ně reagovat. pracovníci si
pak na mnoha zkušenostech ověřili, že i při
osamostatnění jedné ze služeb funguje mezi
týmy spolupráce.
Jaké plány máme v Bludišti do budoucna?
Chtěli bychom upravit prostory Denního
stacionáře tak, aby odpovídali poskytované službě a přáním našich klientů. v plánu

Změny v komplexu služeb Bludiště vnímám pozitivně. tím, že
se nejednalo o náhlý proces, ale postupně jsme se na ně mohli
všichni připravovat, tak se podařilo vše zvládnout. samozřejmě, že
pak když nastal den D, tak bylo nutné nad řadou věcí komunikovat
a ujasnit si je.
Za sebe jsem ráda, že obě služby fungují, tak jak mají, a navzájem
si pomáháme a společně plánujeme.
sociálně terapeutické dílně změna určitě přinesla možnost se
více prosadit a být samostatnou plnohodnotnou službou. velkou
změnou bylo rozšíření provozní doby.
Brzy nás čeká ještě velký úkol, a to je úprava zahrady, abychom na
ní mohli pěstovat ovoce, zeleninu, nebo bylinky.
Osobně vnímám sociálně terapeutickou dílnu jako příležitost
pro klienty, aby si udrželi a rozvíjeli svoje pracovní schopnosti a
dovednosti a učili se nově věci. po půl roce fungování můžeme
na základě zpětné vazby od klientů říci, že změnu zvládli a službu
hodnotí jako přínosnou. Ostatně na klientech vidím ještě větší
chuť a energii do práce.
Adriana Veselská - vedoucí Sociálně terapeutické dílny

je třeba úprava jedné místnosti, ze které by
se mohla stát tělocvična a relaxační koutek.
nabídku služeb Denního stacionáře chceme
poskytovat hlavně i klientům s vyšší mírou
podpory.
aktuálně také chceme zvýšit personální zajištění u Osobní asistence a tím rozšířit nabídku pro veřejnost.
v Osobní asistenci a Denním stacionáři navíc budeme od letošního roku do praxe více
zavádět koncept Bazální stimulace, který
podporuje vnímání, komunikaci a pohybové
schopnosti klienta. I

Osobní asistence:
Šance žít důstojný život.
někdy stačí jen myšlenka
nebo nápad využít věc,
kterou druzí nepoužívají,
a dáte člověku šanci žít
nadále důstojný život tam,
kde to má rád.
takovou možnost díky
dobrému nápadu dostala
v loňském roce i klientka
osobní asistence, kdy jí byla
zapůjčena kompenzační
pomůcka, kterou v poslední
době nikdo nevyužíval.
paní díky tomu dostala
šanci zůstat se svojí
rodinou a její potřeby jsou
zajišťovány vzhledem ke
zdravotnímu stavu důstojně
a bezbolestně.
Soňa - osobní asistentka

trénink

středisko PELHřIMOV

Jiří Rejman
sportovní komentátor
České televize

přípravný proces na závody se i v biatlonu
v posledních letech stal takovou
malou alchymií a zabere neuvěřitelné
množství času. v TRéNINKU je třeba
mít zpracovanou metodiku běžeckého
tréninku, střeleckého tréninku, musíte
se umět zaměřit na rychlost, vytrvalost
a na mnoho dalších věcí. Důležitá je
psychologie, protože k jednotlivým
závodníkům je třeba přistupovat
individuálně. I trenérský tým tak
musí být dobře připraven.

v lOňském rOCe Jsme HODně Času
věnOvalI TRéNINKU a vZDělávání.
měnIlI Jsme systém OrganIZaCe práCe
a OsvOJOvalI sI témata, která se v našICH
ČInnOsteCH Dříve tOlIk nevyskytOvala.
muselI Jsme tak natrénOvat, Jak se
nalaDIt na steJnOu vlnu, Jak prOpOJOvat
a sDělOvat sI InFOrmaCe a pOCIty. prO
někOHO můŽe Být pOměrně těŽké Otevřít
svOJI práCI Ostatním a trénInk tak někDy
OpravDu BOlí. ale Z Celé té DřIny máme
skvělý pOCIt, prOtOŽe víme, Že
Jsme neJen my ale I našI klIentI
DOBře přIpravenI na ZávOD.
Michaela Urbánková
vedoucí pelhřimovského střediska FOKUSu Vysočina, z.ú.

Těžko na cvičišti, o to lépe v terénu…
Žádný dobrý sportovec, o to méně biatlonista, nedosáhne kvalitních výsledků bez pořádného tréninku. A nároky
na přípravu se v posledních letech neustále zvyšují. Špičkoví sportovci se obklopují odborníky na jednotlivé profese a s nimi konzultují svůj trénink i regeneraci. A stejně tak, jako musí být výborně na závod připraven závodník,
musí spoustu času věnovat své přípravě také jeho tým. A trénink nepodceňují ani jednotlivé týmy FOKUSu.
například ve středisku FOkusu v pelhřimově se přípravě na závod věnovalo hodně
času. Jak sami zaměstnanci říkají, bylo to
možná trochu bolestivé. ale každý trénink
bolí…
„v naší práci, podobně jako ve špičkovém
sportu, musí tým táhnout za jeden provaz.
Je třeba, abychom byli naladěni na stejné
vlně. v praxi to znamená věřit stejné filozofii reCOvery, naladit se na nový koncept
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uvažování, v naší profesi nejde o žádné
bezduché čtení z papírů,“ říká vedoucí komunitního týmu v pelhřimově, markéta
severová.
kromě filozofie přístupu ke klientovi se mění
také organizace a metodika práce, péče
o klienty se tak stává aktivnější, modernější
a efektivnější. proměna stylu práce sociálních pracovníků FOkusu však nejde zařídit
ze dne na den, co takový trénink obnáší,

přibližuje vedoucí pelhřimovského střediska, michaela urbánková:
„věnujeme se změně organizace – zažíváme si FaCt model, kdy tým může pružně
reagovat na zhoršení zdravotního stavu
klienta, popřípadě na krizové situace. Důležité je, že si chceme osvojit témata, která
se v našich činnostech dříve tolik nevyskytovala. Jde o jiný pohled na celou problematiku. Chceme přemýšlet jinak o člověku,

o jeho příběhu, o jeho úloze ve společnosti.
Jde o komplexnější pohled. k tomu je třeba
osvojit si mnoho různorodých technik práce, protože každý člověk je jiný a každá situace s sebou přináší jiné postupy. věnujeme se vlastnímu vzdělávání, a to nejen na
teoretické bázi. Je třeba, abychom nejen
stejně přemýšleli, ale abychom se naučili
pracovat i s určitými nástroji. Změnila se
metodika práce – Care, která se oproti
předchozím standardním postupům soustředí na podporu silných stránek klienta,“
vysvětluje urbánková.
přiznejme si, že takový styl práce, který
přináší klientům/závodníkům výsledky,
zároveň klade vyšší nároky na pracovníky
v týmu. O práci je třeba více přemýšlet.
a to někdy, bez jakéhokoliv negativního
zabarvení, může být skutečně dřina. Je
totiž třeba reagovat na mnoho a mnoho
podnětů.
„týmová práce je klíčová, před problémem
nestojíme jako Já a můJ klIent. stáváme
se spíše koordinátory péče, v případě potřeby zapojujeme celý tým, můžeme volit
dle profese (sociální pracovník, zdravotní
sestra, peer konzultant), nebo vybíráme
dle silných stránek svých kolegů. propojujeme i jednotlivé služby (např. pracovní
konzultant – tým podpory v zaměstnávání,
psychiatr) a společně se snažíme podporovat klienta na jeho cestě k zotavení z onemocnění, popřípadě ho co nejdůstojněji
provést krizovým obdobím, nejlépe v jeho
přirozeném prostředí, bez nutnosti hospitalizace v psychiatrické nemocnici.
každý zná klienta z jiného úhlu pohledu,
když jednotlivé pocity a informace sdílíme
a propojujeme, můžeme společně hledat
východisko. pro někoho mohlo být velmi
těžké otevřít svoji práci ostatním, často to
mezi námi přinášelo i rozpory, ale je třeba
trénovat a připravovat se. myslím, že
se tímto přibližujeme ke standardům jiných
zemí. navíc za námi stojí další kvalitní tým
servismanů – ať už se jedná o vzdělávání
nebo třeba technické zázemí, “ dodává
urbánková. Jak sama dodává, každá
organizace volí jiné tréninkové metody.
„někdo na to jde pomaleji, my o něco
rychleji. Jsme ale přesvědčeni o tom, že
jsme efektivní a jsou za námi vidět úspěchy.
navíc nás povzbuzují i pozitivní ohlasy od
našich klientů,“ vysvětluje.
a tak jako ve sportu, i v sociálních službách
platí, že nový styl přípravy může přinést
pozornost a respekt ostatních.
„Je to vidět i na ochotě jiných subjektů, ať
už soukromých nebo veřejných. stáváme
se pro mnohé plnohodnotnými partnery,“
dodává markéta severová.
Obě vedoucí služeb se pak zamyslí.
Jejich závěr je společný a vlastně úplně
jednoznačný.
„trénink někdy opravdu bolí. ale máme
skvělý pocit, protože víme, že jsme nejen
my, ale i náš klient dobře připraveni na
závod.“ I

V září jsme na pelhřimovském náměstí připravili
Festival duševního zdraví.
Bohatý program 27. září snad zaujal každého, kdo dorazil. prostřednictvím
workshopů jsme se například snažili přiblížit, jak náročné mohou být běžné
denní situace pro někoho, kdo slýchává v hlavě hlasy. Další pomohl lidem
zamyslet se nad svými silnými stránkami a díky józe smíchu jsme rozesmáli
celé náměstí. největší zájem byl o psychomat na budku - simulátor
schizofrenie, kde si můžeme vyzkoušet, co cítí člověk, který prožívá
realitu zkresleným způsobem. mohli jsme se podívat na výstavu příběhy
bláznovství. ta poutavě přiblížila jednotlivé druhy duševních onemocnění
včetně příběhů lidí, kteří si touto zkušeností prošli. na náměstí vystoupilo
se skvělou hudební produkcí hned několik kapel – tereza Fantová & staff,
jazzpilgrim, efekt Band a na závěr klára vytisková se svou kapelou klara
& the pop. mezi vystoupeními na pódiu probíhaly zajímavé rozhovory –
například s autorkami výstavy či s pracovníky FOkusu.

Co se nám ještě povedlo v roce 2017
• v dubnu jsem rozšířili komunitní tým o další profese – peer
konzultant, zdravotní sestra. vznikl tak multidiciplinární terénní tým,
který dokáže klientům nabídnout komplexní pomoc. Jeho součástí je
od loňského roku také expert na zaměstnávání – propojujeme tak
naše týmy (komunitní tým a tým podpory v zaměstnávání).
• Začala fungovat první svépomocná skupina pro klienty zaměřená
za cestu k zotavení. vede ji peer konzultant a externí lektor s vlastní
zkušeností s duševním onemocněním.
• krom nových aut máme další možnost, jak se dostat za našimi klienty
– dvě zbrusu nová jízdní kola s celou výbavou.

podpora
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Jiří Rejman
sportovní komentátor
České televize

Bez PODPORY sponzorů si dnes
takřka není možné vrcholový sport
představit. v našich podmínkách jsou
sportovci také velmi často vázání na
podporu státu nebo třeba Českého
olympijského výboru. Z těchto financí
jsou zajišťovány prakticky všechny
potřebné činnosti, vybavení nebo
soustředění. Bez podpory státu nebo
soukromých subjektů by se obešel jen
málokdo a i to z velké části určuje, zda
bude závodník úspěšný či nikoliv.

Díky DOtaCím a Darům ZaJIšťuJeme CHOD
všeCH našICH sluŽeB. PODPORA nám
však umOŽňuJe také realIZOvat prOJekty,
na které nám Z BěŽnýCH ZDrOJů nestaČí
prOstřeDky. Díky tOmu se můŽeme neustále
rOZvíJet, pOskytOvat našIm klIentům
sluŽBy naD rámeC BěŽnéHO CHODu, ale také
se věnOvat ČInnOstem, které JsOu někDy
trOšku OpOmíJené: kvalItněJší preZentaCI
naší ČInnOstI, spOlupráCI na
DestIgmatIZaCI DuševníHO
OnemOCnění neBO ZaJIštění
kvalItněJšíHO vZDělávání.
Karolína Brožová
projektová manažerka FOKUSu Vysočina, z.ú.

MINISTERSTVA:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Evropskou unií
Ministerstvo vnitra (podpora DC)
KRAJE:
Kraj Vysočina
Pardubický kraj

INSTITUCE:
Úřad práce České republiky
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s.
Hodina H
Zdravé město Pelhřimov

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji:
FOkus vysočina, z.ú. v rámci projektu rozvoj sociálních služeb v pardubickém kraji poskytuje sociální službu komunitní tým - sociální
rehabilitace (dle § 70 zákona o sociálních službách). Jejím posláním je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které
jsou důležité pro zapojení duševně nemocných uživatelů do běžného života. uvedená sociální služba je poskytována na adrese karla
lidického 1213, 539 01 Hlinsko a v přirozeném prostředí uživatele služby na území okresu Chrudim. projekt trvá od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2018 a je financován z Operačního programu Zaměstnanost evropského sociálního fondu.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina
- Individuální projekt IV: FOkus vysočina, z.ú. v rámci projektu podpora vybraných sociálních služeb na území kraje vysočina- Individuální projekt Iv poskytuje vybrané registrované sociální služby.
Komunitní tým - sociální rehabilitace, jehož posláním je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou důležité
pro zapojení duševně nemocných uživatelů do běžného života.
Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním. místem provozování služby jsou Havlíčkův Brod a pelhřimov.
Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace, jehož posláním je poskytovat podporu lidem se zdravotním znevýhodněním
v získání a udržení si vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich znalostem, schopnostem a dovednostem.
Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním. místem provozování služby jsou Havlíčkův Brod a pelhřimov.
Sociální terapeutická dílna Bludiště, jejímž posláním je pomoci uživatelům při udržení, obnovení nebo získání základních pracovních
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návyků a dovedností v chráněném prostředí. Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením. místo provozování je
Chotěboř. projekt je realizován od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 a je financován z podpory eu, státního rozpočtu a rozpočtu kraje vysočina.
Dotace:

město Černovice
město Havlíčkův Brod
město Hlinsko
město Horní Cerekev
město Humpolec
město Chotěboř
město Jihlava
město kamenice nad lipou
město náměšť nad Oslavou
město pelhřimov
město počátky
město police nad metují
město přibyslav
město světlá nad sázavou
město Ždírec nad Doubravou
Obec kameničky
Obec krouna
Obec miřetice
Obec proseč pod křemešníkem
Obec studnice

Sponzoři:

Ciret, s.r.o.
emil kovář
gOlD servICe, s.r.o.
Jednota, spotřební družstvo Hlinsko
QuattrO IFC, spol. s r.o.
stampi, spol. s r.o.

Dary:
Do 10 000 Kč:
městys vilémov
Obec Bartoušov
Obec Bezděkov
Obec Čejov
Obec Čížkov
Obec Horní Bradlo
Obec Jilem
Obec kaliště
Obec kámen
Obec maleč
Obec putimov
Obec rynárec
Obec tis
Obec vysočina
aDOres centrum pojištění s.r.o.
Blueberry.cz apps s.r.o.
elpe s.r.o.
gIvt.cz s. r. o.
knihkupectví u vrány,
minibazar Hlinsko s.r.o.
mOtO styl
Oma Impex CZ, s.r.o.
studio365
tJ sokol libice nad Doubravou, z.s.
Waldviertler sparkasse Bank ag
anna matoušková
alena Daňkovská- Biovital

Daniel suk
Hana Zíková
Jitka mošničková
Jolana křikavová
Josef Jelínek (prostřednictvím nadace via)
lucie kunstová (prostřednictvím nadace via)
markéta Berdianu
natálie, markéta, anna a David (z putimova)
Ondřej Čapek
pavel Haruda
pavel Jelínek
pavel klepetko
petr nacházel (prostřednictvím nadace via)
přemysl Čapek
tomáš kunst
Zdeněk křikava
Zuzana Drachovská (prostřednictvím nadace via)
Nad 10 000 Kč:
město Havlíčkův Brod
Obec radostín nad Oslavou
Josef nejedlý
alza.cz a.s.
amylon, a.s.
dm drogerie markt s.r.o.
kpmg Česká republika, s.r.o.
prOvas HlInskO, z.s.
nadační fond avast
nadace České spořitelny
nadace ČeZ

tak, aby vyhovovaly potřebám lidí s mentálním i kombinovaným postižením, nakoupit
vybavení a rozšířit služby o novou formu Zahradní terapie.

těboři pomohla v roce 2017 nadace České
spořitelny. prostředky umožnily vzdělání pracovníků stacionáře v oblasti Zahradní terapie, a dále bylo pořízeno materiální vybavení
(mobilní zahrádky, zahradní náčiní, sazenice).
nová forma terapie umožní klientům nejen
rozvíjet své dušení i fyzické schopnosti, ale vypěstované plody budou například využívány v
denním stacionáři Bludiště.

Projekty podpořené v roce 2017:
1. Kraj Vysočina - Fond Vysočiny:
Zahrada zotavení – zákoutí pro duši
Díky podpoře Fondu vysočina vznikla za budovou ředitelství FOkusu vysočina terapeutická zahrada, která slouží především klientům, pracovníkům i veřejnosti. klienti zde
během Zahradní terapie nacvičují celou řadu
dovedností. prostor slouží jako klidné místo
k setkání s novými klienty. Jelikož je přístupný
veřejnosti, klienti si tu také nacvičují sociální
kontakty a pracují tak na svém začlenění do
společnosti.
2. Kraj Vysočina - Fond Vysočiny:
FOKUS Vysočina do terénu
rovněž díky Fondu vysočiny jsme mohli v létě
2017 pořídit nový vůz kia rio, který využijí
především pracovníci sociální rehabilitace
- komunitní tým a tým podpory v zaměstnávání v Havlíčkově Brodě. naši zaměstnanci tak
mohou přesunout ještě větší část poskytovaných služeb a aktivit s klienty z ambulantní
formy péče do terénu - přirozeného prostředí
klienta.
3. Nadace ČEZ:
S handicapem na školní zahradu
prostřednictvím mobilní aplikace epp - pomáhej pohybem a nadace ČeZ mohl FOkus vysočina rozšířit jednu ze svých služeb
- sociálně terapeutickou dílnu v Chotěboři.
ta se od září 2017 přestěhovala do nových
prostor, kde nově funguje každý den. Za získané prostředky jsme mohli prostory upravit

4. Nadační Fond Avast: Být lépe vidět
podpora nadačního fondu avast umožnila
FOkusu vysočina nakoupit prezentační vybavení přímo na míru jeho potřebám a identitě: prezentační stan, flipchart a další vybavení
s logy organizace, díky kterému se budeme
moci lépe prezentovat nejen na akcích pořádaných pro veřejnost. lidem se tak nyní můžeme představit ještě důkladněji a zvyšovat
povědomí o tématu duševního onemocnění.
5. Nadace České spořitelny:
Zbavme se závislosti
Cílem projektu je zajistit pro potřeby sociálních
služeb podporu specializovaného adiktologa.
to je velmi efektivní především u klientů s duální diagnózou, která spočívá v kombinaci duševního onemocnění s určitým typem závislosti.
takové případy vyžadují specifický přístup ke
klientům. propojení diagnózy duševního onemocnění a závislosti je specifickým zaměřením, které vede ke snížení a prevenci drogové
závislosti. adiktolog funguje pravidelně každý
týden v přímé péči o klienty.
6. Nadace České spořitelny: Zelený kout pro
Bludiště
se zřízením nové aktivity pro klienty Zahradní
terapie v Denním stacionáři Bludiště v Cho-

7. Zaměstnanecký grant KPMG: Kurzy CARe
Již podruhé podpořila společnost kpmg prostřednictvím svého Zaměstnaneckého grantu
vzdělávání pracovníků FOkusu vysočina. Díky
tomu jsme mohli zajistit kurz Care pro naše
sociální pracovníky. ten spočívá v osvojení si
přístupu recovery v práci s duševně nemocnými. Jde o speciální metodu, která se snaží
především o jejich zotavení (recovery) a následné začlenění do běžného života. koncept
je postaven na spolupráci sociálních pracovníků, zdravotních sester, peer konzultantů
a psychiatra.
8. Evropský sociální fond
– Operační program zaměstnanost:
Profesionalizace FOKUSu Vysočina
Cílem projektu je posílit odborné kapacity
pracovníků managementu organizace v oblasti strategie, financování a marketingu/pr
za pomoci konzultací a koučování od expertů.
tento projekt zahrnuje prostředky evropského sociálního fondu a prostředky ze státního
rozpočtu.

Děkujeme za věcnou a další formu podpory:
agentura Dobrý den pelhřimov, andrea svobodová, autoškola Doležán, Bentime, Best
Cycle Chotěboř, Borovská desítka, BOutIQue pICCOlO s.r.o. , Catus spol. s r.o. , COOp
Družstvo Havlíčkův Brod, Cukrárna Fontána přibyslav, Dárkové zboží p. kalinová, DejsiBio
s.r.o., eva vyšinská–Zajícová, Fiaproteam s.r.o., Haberská pekárna, Hotel vysočina,
Chotěboř, Chládek a tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Ing. martin pavliš- mias OC, Instav, a.s.,
J.s. klas, Jatky Český Brod a.s., Jihlavské potraviny, Jindřich kosina - řeznictví a výroba
lahůdek, kamila pilařová, knihkupectví u vrány, kOntakt ústí nad Orlicí o.p.s., krajská
knihovna vysočiny Havlíčkův Brod, kulturní zařízení města pelhřimova, květinářství
u vlčků Hlinsko, květiny Hanousková, kytice markéta Žáková, lahůdky svobodová, lukI
3,a.s., mas Hlinecko, městská knihovna pelhřimov, mlékárna Hlinsko a. s., muzeum
vysočiny Havlíčkův Brod, nakladatelství u Jakuba, Oblastní spolek ČČk Havlíčkův
Brod, p. málek Ždírec nad Doubravou, p. neuvirt Chotěboř, pan Jiří Hájek, paní alena
váňová, panský dům, papírnictví Iva krpálková, papírnictví mifka, partner BamBule,
patchwork Iva Chotěboř, pekárna vilém, pekařství Žák, pelhřimovský obchodník, petr
Čihák – grafik-ross, pivovar Chotěboř, pivovar rychtář, s.r.o., plam s.r.o., program
mládež v akci, příhoda s.r.o., psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, rain tiskárna,
rozvojový fond města pelhřimov, řeznictví stejskal, s. r. o., sodo Duo, spol. s. r. o.,
soukromý zemědělec Ondřej Čapek, sport club u Dubů, trafika mádlová, velkoobchod
papírem, Ing. Jan mikolášek, věra pochobradská, vks pohledští Dvořáci a.s., všeobecná
zdravotní pojišťovna České republiky, vytopilovo knihkupectví, Zuš Chotěboř.
Mediální partneři:
Havlíčkobrodský deník, Cesta vysočinou, Hlinecké noviny – turistické informační centrum Hlinsko, Chotěbořské eCHO, Chrudimský deník, kIs Hlinsko, pelhřimovské noviny,
I-vysočina.

Dárci:
„více než patnáct let učím
jógu. smysl života vidí
jóga ve správném konání,
sebezdokonalování
a pomoci potřebným,
proto pokud chci žít
jógovým způsobem života,
pomoc druhým je pevnou
součástí mého přístupu
ke každodenní realitě. po
prožitku velmi silné osobní
bolesti jsem si uvědomila,
že nemoci duše bolí daleko
více než bolesti těla. proto
jsem podpořila právě
FOkus vysočina a jeho
aktivity, které přináší úlevu
těm, jejichž nemocná duše
volá o pomoc.“
Hana Zíková

Dárci:
„projekt našeho benefičního plesu zde v Hlinsku vzniknul s cílem uspořádat ve městě jedenkráte
ročně ples „vyšší úrovně“ s rautem a účastí minimálně dvou známých zpěváků.
Zároveň s tím jsme se rozhodli, že budeme výtěžek věnovat dětem, zdravotně či duševně postiženým.
FOkus vysočina moc dobře známe a víme jak se věnujete duševně postiženým. snaží se je začleňovat
do společnosti a hledat pro ně naplnění běžného života. FOkus je pro nás jasná volba a víme, že
s penězi bude naloženo smysluplně a účelně.“
Pavel Dufek, PROVAS

18-19

FOKUS Vysočina, z.ú. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

peer

FOKUS Vysočina, z.ú.

není výjimkou, že špičkoví
biatlonisté mají ve svém
trenérském týmu bývalé
závodníky. ti mohou
předávat neocenitelné
zkušenosti z tratí. ví, jak
se chovat za určitých
podmínek, mají své vlastní
postupy, jak se vyrovnat
s nástrahami závodů. a to
může být opravdu důležité.
Jiří Rejman
sportovní komentátor
České televize

peer konzultant je člověk s osobní zkušeností s duševním onemocněním
a uzdravováním se z něj. ve světě se začali peer konzultanté objevovat
od 80. let minulého století a stali se běžnou součástí zdravotní péče
o duševní zdraví, vědeckými výzkumy prokázanou účinností jejich působení
na výrazné omezení opakování hospitalizace psychiatrických pacientů.
v běžné praxi v usa, kanadě, austrálii, Holandsku, anglii, Belgii a dalších
zemích. Od roku 2013 působí také v České republice.
v současné době pracuje peer konzultant v každém středisku
FOkusu vysočina, z.ú..
kOntakty:
Ing. Jaroslav Bedrníček
peer konzultant – středisko Havlíčkův Brod
+420 775 881 770
jaroslav.bedrnicek@fokusvysocina.cz

Monika Koutková
peer konzultantka – středisko Chotěboř
+420 770 100 771
monika.koutkova@fokusvysocina.cz

Jaroslav Kerouš
peer konzultant – středisko pelhřimov
+420 770 127 774
jaroslav.kerous@fokusvysocina.cz

Marcela Šulcová
peer konzultantka – středisko Hlinsko
+420 778 403 864
marcela.sulcova@fokusvysocina.cz

Nejsem žádná nemoc, říká peer konzultant
moje role je postavená na vlastním individuálním prožitku, respektování a vnímání
sebe sama. v hluboké podstatě a vlastního přijetí Jsem lIDská BytOst, která naplno žije svůj životní příběh. neJsem Jára,
nejsem ŽáDná nemOC! ano, zažíval jsem
hodně halucinací, depresivních stavů, kdy
jsem nebyl schopen vstát z postele. Chtěl
jsem umřít. kdo z nás občas nechce být?
všechny stavy jsem přijal jako součást své
duše. světe div se… Dýchám, žiju, jsem
peerem.
vidím jasné podobenství mezi peerem a biatlonem. také využívám mnoha běžeckých
technik. a stejné techniky využívám i mezi
lidmi s podobnou zkušeností. Jako jejich
kolega, partner i osobní trenér sdílím svou
osobní zkušenost v cestě zotavení. Zároveň
probouzím naději, že i přes jeden nepovedený závod se mohou znovu postavit na
trať, namazat si lyže a najít si novou stopu,
která dobře pojede. naději, kterou dokážeme společně probouzet, trénovat a hlavně
prožít v ZOtavení. Zapojit sebe sama do
vlastního závodu.

naplňuje mě ukazovat ostatním, že není
nutné být součástí diagnózy jako stavu,
který se bohužel ve společnosti prezentuje
jako trvalý, neměnný a smutný či tragický.
Daleko efektivnější je pracovat na svých
silných stránkách skrze své schopnosti.
v praxi to znamená, že klienti sdílí své radosti i jedinečnost. Zároveň sdílí své obavy
ze závodu, prožívají strach z trestných kol,
jestli dokážou trefit všechny terče a tím se
posunout dále.
v závěru chci sdílet zkušenosti na cílové
rovince. představte si pocit, když jedete cílem a najednou se cítíte příjemně, lyže vám
skvěle jedou a dobře se vám dýchá. Jste na
správné cestě. Cestě, která může být zpočátku nepředstavitelná a s cílem, který je
mi příjemný. tím myslím postupně zúžit
svůj realizační tým, opřít se o svou jedinečnost a respektovat své kvality. radovat se
ze života, být sám za sebe prospěšnou i nedílnou součástí naší zvrácené společnosti.
Jaroslav kerouš
peer konzultant FOkusu vysočina, z.ú.

statistiky

FOKUS Vysočina, z.ú.
sledování statistik a různých přehledů tvoří podstatnou součást přípravy v jakémkoliv
sportu, a to včetně biatlonu. třeba v kolektivních sportech se díky podrobným údajům dají
vysledovat jednak dispozice jednotlivých hráčů a tím zkvalitnit přípravu a pak také rozebrat
třeba i silné a slabé stránky protivníků. v biatlonu pak opravdu důležitou roli čísla hrají třeba
při rozboru tratí. každý dobrý trenérský tým zkrátka statistiky důsledně tvoří a sleduje. I to
přispívá k dobrým výsledkům.
Jiří Rejman - sportovní komentátor České televize

týmy podpory v zaměstnávání:
výsledek spolupráce s klienty při ukončení služby
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statistika sociálních a zdravotních služeb 2017
Středisko
Havlíčkův Brod
komunitní tým - sociální rehabilitace
Chráněné bydlení
tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace
- podíl klientů, kteří získali pracovní zkušenosti
Chotěboř
sociálně terapeutická dílna
Denní stacionář
Osobní asistence
Hlinsko
komunitní tým – sociální rehabilitace
Pelhřimov
komunitní tým - sociální rehabilitace
Chráněné bydlení
terénní sestra - ošetřovatelská péče
tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace
- podíl klientů, kteří získali pracovní zkušenost
Celkem uzavřených smluv
Počet klientů - fyzických osob ve službách

počet smluv
(klientů)
109
19
33
85 %

počet služeb
9 558
10 014
1 966

počet hodin poskytnuté
péče a podpory (klientohodiny)
9900:35
2962:45
1013:35

9
15
10

803
5 445
5 378

1189:05
5284:44
1649:45

53

2 838

3385:00

68
4
32
42
52 %
362

5 761
417
192
1 539

4294:45
197:32
162:30
892:15

43 911

30932:31

315

počty klientů (uzavřených smluv) sociálních služeb podle trvalého bydliště
OBCE VYSOČINY
nové město na moravě
Chotěboř
Jihlava
náměšť nad Oslavou
světlá nad sázavou
pacov
Humpolec
Bystřice nad pernštejnem
Havlíčkův Brod
Žďár nad sázavou
velké meziříčí
pelhřimov

5
1

5 jiné

51

11

1

287
1

s čím našim klientům pomáháme?
1. Bydlení - 4%

7. Sociální vztahy - 3%

2. Finance - 4%

8. Uplatňování práv - 4%

3. Jiné - 13%

9. Volný čas - 51%

4. Krize - 1%

10. Vzdělávání - 2%

5. Práce - 4%

11. Zdraví - 12%

6. Rodina - 2%

Celkem
4
65
6
2
16
5
23
1
71
10
2
82

Zpráva auditora

20-21
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účetní závěrka

Marie Šmídová
ekonomka FOKUSu Vysočina, z.ú.

„Zpráva nezávislého auditora
je pro nás velmi důležitá.
auditor v tomto případě
funguje v podstatě jako
rozhodčí, který posuzuje naše
konání na závodní trati.“

22-23
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cíl

FOKUS Vysočina, z.ú.

v každém biatlonistovi se v cíli mísí spousta pocitů. euforie, radost, slzy štěstí.
někdo je ale taky zpočátku nespokojený s umístěním, zklamaný, chtěl dojet lépe.
ale nakonec ve všech převládne štěstí, že závod zvládl. Že s podporou svého týmu
dojel do CÍLE. Je to skvělý pocit, ale i závazek pokračovat v své cestě dál.

Jiří Rejman
sportovní komentátor České televize

Honza s námi dojel do cíle
není tomu tak dlouho, kdy se třicetiletý
Honza z pelhřimovska dostal do jihlavské
psychiatrické nemocnice. s úzkostnou poruchou mu byl přiznán invalidní důchod.
Honza ale nechtěl sedět s rukama v klíně,
chtěl najít pomoc a kontaktoval nás.
Noční děsy
„když jsme začali spolupracovat, byl nemocí úplně zavalen. trpěl silnými úzkostmi, ze
spánku ho budily noční děsy, bál se lidí, nedokázal se nikomu dívat do očí,“ vzpomíná

vedoucí našeho pelhřimovského střediska
míša urbánková.
mladík se s námi začal pravidelně scházet.
Bylo třeba v něm odbourat strach z lidí.
„Začali jsme spolupracovat s psycholožkou
a všichni jsme pracovali na překonávání
jeho strachů,“ říká míša. Honza si začal znovu uvědomovat, jaké jsou jeho role v životě.
Že je synem, partnerem, že má přátele.
Zase se začal zapojovat do života a my jsme
už přestávali být třeba.
naše úloha byla splněna.

Znovu si našel práci
„Dokázal v sobě znovu najít své schopnosti,
načerpal sebevědomí a bylo možné mu snížit důchod. sám si našel práci a naplno se
vrátil mezi lidi,“ dodává míša.
Od začátku naší spolupráce uplynulo tři
čtvrtě roku.

Honza svůj závod zvládl.
Dojel s námi do cíle.

kOntakty
FOKUS Vysočina, z.ú.
ředitelství:
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
tel, fax: +420 569 421 845, email: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
IČO: 15060306, DIČ: CZ 15060306, číslo účtu: 18631521/0100, spisová značka: u 100 vedená u krajského soudu v Hradci králové, ID schránky: zesaak7
Středisko Havlíčkův Brod:
Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod
vedoucí střediska: Ing. Mgr. Eva Teclová
mobil: 775 151 497, eva.teclova@fokusvysocina.cz
Středisko Chotěboř:
kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř
vedoucí střediska: Mgr. Jitka Klepetková
mobil: 777 151 499, jitka.klepetkova@fokusvysocina.cz
Středisko Pelhřimov:
Humpolecká 736, 393 01 pelhřimov
vedoucí střediska: Mgr. Michaela Urbánková
mobil: 725 893 485, michaela.urbankova@fokusvysocina.cz
Středisko Hlinsko:
karla lidického 1213, 539 01 Hlinsko
vedoucí střediska: Bc. Jana Horynová
mobil: 777 151 494, jana.horynova@fokusvysocina.cz
Dobrovolnická centra:
vedoucí koordinátorů dobrovolníků: Iveta Krčálová, Dis.
mobil: 774 151 493, iveta.krcalova@fokusvysocina.cz

