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v době covidu

})]}

(

ÚVODNÍK

Rok 2020 si určitě budeme všichni pamatovat. Všichni víme, že byl jiný. Hodně jiný. Přinesl s sebou něco, co mnoho z
nás vlastně nikdy nepoznalo. Pandemie COVID – 19 znamenala mnoho omezení a opatření, museli jsme se vyrovnávat
s určitou ztrátou osobní svobody a nezřídka bohužel i se ztrátou svých blízkých. Zároveň jsme ale také viděli velkou
míru solidarity, odvahy, nadšení a osobní odpovědnosti. Více než kdy jindy jsme přemýšleli nad otázkou vlastního duševního zdraví a začali se více starat sami o svoje tělo i svoji duši. A to je něco, co bychom si měli odnést dál.
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ROZHOVOR S ŘEDITELKOU FOKUSU VYSOČINA
ANNOU ŠIMONOVOU:

OVĚŘILI JSME SI, ŽE DOKÁŽEME VELMI RYCHLE
REAGOVAT NA ZMĚNY
Těžko se náš rozhovor s ředitelkou FOKUSu Vysočina, z.ú. Annou Šimonovou k loňskému roku nemohl točit okolo
pandemie COVID – 19. Společně asi všichni věříme, že si z letopočtu 2020 dokážeme odnést to pozitivní, co nám
přinesl. Nepříjemným a smutným zkušenostem navzdory. Loňský rok totiž přinesl do naší společnosti
i do FOKUSu Vysočina také mnoho poznatků, prožitků, příležitostí a příběhů.
Náš rozhovor k uplynulému roku asi nelze
začít jinak, než otázkou na COVID – 19.
Pandemie poznamenala náš život v takové míře, jakou mnoho z nás dosud nepoznalo - sociální služby nevyjímaje. Dokážete shrnout, jak velká úskalí pro práci
FOKUSu Vysočina přinesla?

Pandemie se dotkla života všech lidí a samozřejmě měla dopad i na sociální služby. Asi nejvíce zasáhla lidi v pobytových či
ústavních zařízeních velkokapacitního charakteru. A to jak celoplošným šířením nákazy v těchto zařízeních, tak i omezeními,
která musela být plošná. V naší organizaci
neprovozujeme žádné služby podobného
charakteru a to se ukázalo jako výhoda.
Žádní klienti v našich pobytových služ-
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bách, což znamená v chráněném bydlení,
nebyli omezeni více než ostatní lidé. Ambulantní i terénní služby běžely jako v jiných
letech, jen se omezily skupinové intervence a zvýšil se kontakt s klienty přes telefon
nebo online. Vybrané sociální služby byly
vládním nařízením po určitou dobu uzavře-

ny, ale jakmile byly restrikce ukončeny, klienti tyto služby opět začali využívat. Musím
konstatovat, že v době pandemie se ukázaly spíše výhody terénních individuálních
služeb. Služby byly poskytovány podobnému počtu klientů jako v předchozím roce,
za to ve větším rozsahu a počtu.
Změny v pracovních procesech organizace tak byly minimálně na některých pozi-
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cích patrné. Máte pocit, že nám pandemie
přinesla také něco nového a pozitivního?
Dokázali jsme zvýšit digitální schopnosti
našich zaměstnanců, kteří byli nuceni z důvodu snížení rizika v týmech komunikovat
mezi s sebou online. A troufnu si říci, že vlivem Covid-19 i řada klientů začala využívat
online služby a zvýšila tak své dovednosti.
Kromě toho jsme si ověřili, že umíme velmi
rychle reagovat na změny. Všichni zaměstnanci vnímali změny a potenciální rizika
dopadu pro naše klienty a ani na chvilku je
nenapadlo omezit služby. Naopak hledali
možnosti, jak je mohou poskytovat bezpečně pro obě strany a hlavně účinně a pomáhat tak lidem, kteří často zůstali v izolaci
a na celou situaci sami.
Na předním místě je také třeba zmínit
činnost našich dobrovolnických center.
Souhlasíte?
Dobrovolnická centra a aktivity dobrovolníků byly pro veřejnost a řadu lidí naprostou
nezbytností. Bylo vidět, že dobrovolníci
jsou obrovským darem a potenciálem v krizové době nebo v době zásadních změn.
Dokázali se během jednoho či dvou dnů
zaktivizovat a žádné činnosti pro ně nebyly problém. Obrovský počet dobrovolníků
se zapojil do šití roušek a jejich distribuce
mezi občany, zaměstnance nemocnic, sociálních služeb nebo obchodů a firem. Zajišťovali krizové linky pro seniory, nákupy
potravin a léků, anebo třeba venčení psů
v době nemoci člověka. Dobrovolníci byli
úžasnou silou především na začátku pandemie. Patří jim velké poděkování.
Mohou nově získané zkušenosti podle vás
nějak obecně ovlivnit oblast sociálních
služeb, potažmo probíhající reformu psychiatrické péče?
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Domnívám se, že zpětné hodnocení dopadu pandemie může a věřím, že ovlivní charakter sociálních služeb. Předně bychom se
měli zamyslet, zda velkokapacitní pobytové
služby jsou z hlediska rizik pro klienty vhodná zařízení. Dalším dopadem bude zvýšená
potřeba služeb v oblasti duševního zdraví,
protože již nyní se ukazuje zvýšený výskyt
duševních potíží u obyvatelstva České republiky.
Pojďme od pandemie pryč. Vždyť v minulém roce se jistě povedla spousta věcí,
které s ní nesouvisí. Co byste ráda zmínila?
Ráda bych zmínila, že jsme společně s dalšími organizacemi v České republice oslavili 30 let komunitních služeb. Komunitní
služby, a především celorepubliková organizace Fokus založená hned po sametové

revoluci, jsou ty, které nesou myšlenku a
vizi na zlepšení práv lidí s duševním onemocněním. Komunitní služby jsou hybatelem změn v péči o duševně nemocné a i
díky nim se podařilo rozjet reformu péče o
duševní zdraví. V rámci naší organizace se i
přes omezení, podařilo založit několik skupin pro duševně nemocné se svépomocnými prvky. Lidé mohou navštívit skupinu
zotavení v Hlinsku, recovery club v Pelhřimově nebo zajít na setkání Hearing voices
v Havlíčkově Brodě. V oblasti péče a podpory pro lidi s mentálním a kombinovaným
postižením jsme vytvořili nový prostor pro
relaxaci a cvičení ve středisku Chotěboř a
nadále jsme pokračovali v renovaci zahrady
pro nácvik zahradnických činností.
Symbolem naší letošní výroční zprávy je
„závorka“. FOKUS ale nezůstává uzavřen,

komu a jak se chce v dalších letech otevírat?
Závorka obvykle vymezuje nějakou vsuvku,
větu vloženou a já věřím, že pandemie Covid 19 bude v našich životech taky pouze
jen vsuvka, ze které si vezmeme to pozitivní a na to nepříjemné brzy zapomeneme.
Pro mne bude rok 2020 uchován jako obrovská schopnost zaměstnanců se přizpůsobit novým podmínkám. Uvědomění si,
že jdeme správnou cestou, když provozujeme služby v maximální možné míře propojené s běžným životem a s komunitou.
A kudy se budeme ubírat dál? Tady je takových možností! Máme snahu rozšířit
naše služby pro mladistvé, zaměřit se na
prevenci duševního zdraví, ale i na poskytování krizových online služeb. Však v dalších výročních zprávách si to budete moci
přečíst.
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CO FOKUS DĚLÁ TÍM, ČÍM JE?
JE TO ROVNOVÁHA!
Na počátku byly otázky.
Zkraje roku 2020 jsme ve FOKUSu Vysočina přemýšleli o našem poslání a hodnotách a položili jsme si několik základních
dotazů.
V čem jsme dobří, jedineční? Co chceme
našim klientům, partnerům i kolegům předávat?
A jsou naše stávající hodnoty tím, co nás
opravdu reprezentuje? A není čas je přehodnotit?
„Napříč celým FOKUSem v zimě a zjara zaměstnanci přemýšleli o tom, jestli ve své
práci nenachází další věci, které jsou pro
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ně podstatné a důležité a které v našich
hodnotách dosud chyběly. Z původního
záměru se nakonec stal mnohem větší
projekt, do kterého se zapojilo mnoho
pracovníků organizace a společně jsme
objevovali nové obzory a motivy, které
nám tato práce přinášela,“ říká fundraisingová specialistka FOKUSu Lucie Kunstová.
SHODA
A po mnoha podnětných rozhovorech,
debatách, ukázkách, kresbách i polemikách nakonec nastala shoda.
Management FOKUSu schválil na podzim
novou oficiální podobu hodnot organiza-
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ce. Tedy toho, co by naši práci mělo reprezentovat a toho, co je za námi vidět.
„Dospěli jsme k tomu, že naší hlavní hodnotou je rovnováha. Rovnováha mezi naší
profesionalitou, za kterou si vždy stojíme a lidskostí. Vždyť bez lidskosti se nejde naší práci naplno věnovat. Lidskost a
profesionalita tvoří pomyslné misky vah,
které by ve výsledku měly být vždy dokonale vyrovnány. A na každou z nich pak
přidáváme další naše vlastnosti, které nás
i samotné misky přesně balancují, a za
kterými stojí nejen naši zaměstnanci, ale
vlastně i naši klienti. Chceme tím ukázat
obě naše tváře. Tváře, bez kterých by naše
činnost nemohla být úplná,“ usmívá se Lucie Kunstová.
Seznamte se. Naše nejdůležitější hodnota
- ROVNOVÁHA.
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ROK 2020 NAPLNO UKÁZAL, JAK
JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ
Rok 2020 byl úplně jiný. Plný omezení a třeba i smutku, ale také nových šancí
a lidské dobroty. Dobrovolnická centra FOKUSu Vysočina měla opravdu plné
ruce práce. Nezištná pomoc ostatním byla třeba ještě více než kdy jindy
a slovo „dobrovolník“ rezonovalo společností. „V loňském roce se ukázalo,
že společně toho zvládneme hodně,“ říká Helena Štěpánková, vedoucí
koordinátorů dobrovolníků FOKUSu Vysočina.
Heleno, jaký byl loňský rok v našich dobrovolnických centrech?
Byl zvláštní, byl jiný, ale přesto velmi zajímavý. I přes nepříznivou dobu se ukázalo,
že dobrých a ochotných lidí chodí po světě dost. Koronavirová nákaza totiž přinesla
do našich životů mnohé výzvy.
Jak naše centra a samotní dobrovolníci
dokázali například na jaře zareagovat
na situaci, která byla pro všechny úplně
nová?
Covidová doba nám více než kdy jindy
ukázala, jak je dobrovolnictví důležité a že
má neoddiskutovatelný význam ve společnosti. A na jaře dobrovolníci zareagovali opravdu velmi promptně. Oproti některým jiným složkám či službám prakticky
okamžitě a hned.
Aktivit, do kterých se naši dobrovolnicí
zapojili, byla opravdu celá řada. Dokážete aespoň nějaké vyzdvihnout?
Samozřejmě musím zmínit roušky a jejich
šití. Naše centra jich díky dobrovolníkům
předala tisíce a to i mimo Vysočinu. Také
se zapojili studenti a společně jsme pořádali úžasné „Koncerty pod okny“ - a to doslova pod okny domovů pro seniory, LDN
a dalších organizací, kde byli klienti zavřeni
a jejich kontakt s vnějším světem byl minimální. Dobrovolníci pomáhali seniorům,
svým sousedům, ohroženým lidem s nákupy a zajištěním léků. Děti ze škol psaly

povzbudivé dopisy pro seniory v domovech i zdravotníky, dospělí pekli cukroví
pro podporu všech zaměstnanců v sociálních službách. Mnoho dobrovolníků se
zapojilo do pomoci s distanční výukou
dětí. Organizovali jsme dobrovolníky do
nemocnic a domovů a další a další. V roce
2020 byly přijímací organizace díky pandemii covid po většinu roku pro dobrovolníky
uzavřené.
Byly během loňského roku v dobrovolnictví vidět nějaké rozdíly mezi jednotlivými vlnami epidemie?
Rozdíly vnímám hlavně v ochotě lidí. Ta na
jaře z lidí úplně čišela. Na podzim byli již
lidé skeptičtí, řekla bych až trochu otrávení
dobou. Neznamená to však, že by na podzim dobrovolníci nebyli aktivní. Jarní doba

byla více soudržná, vnímali jsme tam velké
semknutí a spojení. Dobrovolníci nabízeli
svou pomoc denně v desítkách, telefony nám drnčely nepřetržitě. Poprvé jsme
zažili, že bylo více dobrovolníků, než bylo
v danou chvíli třeba.
Může být tedy rok 2020 pro dobrovolnictví nějakým způsobem přelomový? Může
snad v budoucnu snad vypadat jinak než
doposud?
Ano, myslím, že by mohlo být jiné. Domnívám se, že se obecně více ukázalo
lidem. Že slovo dobrovolník rezonovalo
mnohem více v médiích a tím se dostalo
do povědomí společnosti. Snad si všichni
uvědomili, že jeden bez druhého nic nedokážeme, ale společně se toho dá zvládnout moc. A třeba i jen malá sousedská
všímavost může leckdy znamenat velkou
podporu.
Odběhněme od C-19, jestli je to vůbec
možné. Je něco dalšího, co byste ráda
připomněla?
Nemohu opomenout naše stálé dlouhodobé dobrovolníky. Ti, tam kde bylo možné, stále docházeli a pomáhali. A o těchto
stálých aktivitách se vloni tolik mnoho nemluvilo. Přesto byly a jsou nesmírně důležité a je třeba za ně děkovat.

VÝVOJ POČTU VYKONANÝCH DOBROVOLNICKÝCH HODIN
7563

 2019  2020

8115

4193

3542
2676

Pelhřimov

Havlíčkův Brod
a Chotěboř

2076 2593

Hlinsko

1949

Humpolec
a Světlá nad Sázavou
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ROUŠKY KAM SE PODÍVÁŠ…
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Doma vyrobené textilní roušky se na jaře
2020 staly symbolem boje proti Covidu.
Do jejich výroby nebo distribuce se zapojily tisíce lidí a naše čtyři dobrovolnická
centra byla pochopitelně také u toho.
„Díky nim bylo dodáno 15 tisíc roušek do
105 organizací v celé republice, šilo zhruba 150 švadlen, nad šitím strávily kolem
11,5 tisíce hodin, spotřebovaly přes hektar
látky a cca 22 kilometrů tkalounů,“ spočítala vedoucí koordinátorů dobrovolníků
FOKUSu Vysočina Helena Štěpánková.
Roušky následně distribuovali nejen naši
koordinátoři, ale i dobrovolníci. „Kromě
jiných nám s rozvozem pomáhala parta motorkářů, kteří při distribuci roušek
najezdili 160 tisíc kilometrů,“ doplnila vedoucí koordinátorů.
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HUDBA JE LÉKEM
NA TRÁPENÍ DUŠE
O tom že hudba pomáhá v těžké době, dobře věděl už slavný římský básník
Horatius. A době to ví i studenti humpoleckého gymnázia – dobrovolníci
FOKUSu. Pomáhají hudbou. Proč? Jen tak, pro dobrý pocit.
Na jaře loňského roku vzali do rukou nástroje, rozjeli se po několika městech Vysočiny i Pardubického kraje a v době covidu
pod okny (doslova) domovů pro seniory
nebo nemocnic, tedy v místech přísných
bezpečnostních opatření, spustili malé improvizované koncerty. Během několika akcí
tak rozdali spoustu nefalšované radosti.
Se svým koncertem studenti vyrazili například do Háje u Ledče nad Sázavou, Hlinska, Humpolce, Břevnice nebo Havlíčkova
Brodu.

„Šlo o jejich iniciativu. My jsme jim pomohli
například vyjednat termíny a další záležitosti. A jsme strašně rádi, že se do této akce
pustili,“ vysvětlila krátce vedoucí koordinátorů dobrovolníků FOKUSu Vysočina Helena Štěpánková.
„Naše třídní učitelka nám navrhla, abychom
vytvořili malý koncert pro klienty domovů,
pro zpestření těžkých časů. Nám to přináší obrovskou radost z hudby a také dobrý
pocit z toho, že alespoň trochu nějak pomáháme společnosti,“ usmíval se dirigent
souboru Pavel.
Během zhruba čtyřicetiminutového vystoupení zazněla vždy státní hymna, ale
třeba také Škoda lásky, Růže z Texasu, Na
Okoř je cesta a další známé písně.
„Moc děkujeme. Klienti byli nadšení,“ shodovali se zaměstnanci domovů, kde kapela
vystupovala.Krásný příklad propojování generací, co myslíte?
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OBRÁZKY A DOPISY OD DĚTÍ TĚŠILY SENIORY,
ZÁCHRANÁŘE I POPELÁŘE
Jak udělat v těžké době radost lidem, na
které padá tíha všech omezení? Takovou
otázku si během loňského roku kladli koordinátoři našich dobrovolnických center.
Dobrou zprávou je, že přišli alespoň na
jednu ze správných odpovědí. Máloco přece udělá takovou radost jako vědomí, že si
na vás někdo vzpomene…
Koordinátorkám se podařilo do domovů pro seniory, složkám Integrovaného
záchranné systému, prodavačům, popelářům a mnohým dalším po celé České
republice zaslat tisíce obrázků a desítky
dopisů nebo drobných dárečků od dětí
hned několika základních a mateřských
škol, konkrétně pak ze ZŠ Konečná HB,
ZŠ Wolkerova HB, MŠ Havlíčkova Borová,
ZŠ Světlá nad Sázavou, ZŠ Hlinsko, ale ne-

chyběly obrázky a dopisy od dalších dětí
i dospělých z řad veřejnosti.
„Chceme udělat radost všem, kteří v této
nelehké době pomáhají, kteří se musí vystavovat riziku vzhledem ke své práci nebo
kteří se cítí osamocení. Proto posíláme
obrázky a výrobky od dětí, abychom Vás
všechny alespoň trochu potěšili,“ stojí například v přání, které se z Dobrovolnického
centra FOKUSu Vysočina v Hlinsku dostalo až ke zdravotníkům záchranné služby
Ústeckého kraje.
Dobrovolníky i koordinátory pak naopak těšila pozitivní zpětná vazba od lidí,
ke kterým se pozornost dětí obrátila.
Jde o další důkaz toho, že k potěšení druhých mnohdy stačí zdánlivé maličkosti.
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KRIZOVÉ LINKY:
NÁKUPY, LÉKY I VENČENÍ PSŮ
Jednou z aktivit, které v době koronakrize
ulehčovaly mnoha lidem život, byly krizové telefonní covid linky. Ve spolupráci
s několika městy byli naši dobrovolníci jejich součástí.
„Šlo například o město Pelhřimov, kde
naši dobrovolníci drželi služby na lince
a také nakupovali potřebným, nebo Humpolec a Chotěboř, kde chodili nakupovat,
lidem, kteří takovou možnost v danou
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chvíli neměli. Také pomáhali zaopatřovat
léky nebo venčit psy. S koncem roku se
přidala pomoc dobrovolníků s registrací
k očkování. Nedílnou součástí byla leckdy
i obyčejná podpora ve formě popovídání
si,“ vysvětlila Helena Štěpánková.

KONTAKTY
Dobrovolnické centrum v regionu
Havlíčkův Brod a Chotěboř
Tel.: +420 770 177 425
Email: dc.havlickuvbrod@fokusvysocina.cz
Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov
Tel.: +420 606 029 727
Email: dc.pelhrimov@fokusvysocina.cz
Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko
Tel.: +420 774 151 489
Email: dc.hl@fokusvysocina.cz
Dobrovolnické centrum v regionu
Humpolec a Světlá nad Sázavou
Tel.: +420 778 888 663
Email: dc.humpolec@fokusvysocina.cz
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VEDOUCÍ STŘEDISEK:

NAŠE SLUŽBY SE V ROCE 2020
PROMĚNILY, ALE POMOC
SE TOMU, KDO JI POTŘEBOVAL,
VŽDY DOSTALA
Pandemie COVID-19, která se v loňském roce rozjela prakticky po celém
světě, pochopitelně zasáhla také činnost sociálních služeb, FOKUS Vysočina
nevyjímaje. Hygienická opatření a omezení naše služby minimálně v roce
2020 částečně změnila. Zároveň otevřela prostor k diskusi nad některými
tématy a ukázala nové možnosti práce v organizaci.
„Ač jsme si mysleli, že to nebude možné,
individuální práce s klienty nebyla covidem v roce 2020 výrazně ovlivněna. Vstupovali jsme do neznáma a z obav o zdraví
klientů i pracovníků byly schůzky omezeny – služby jsme poskytovali především
lidem se zhoršeným zdravotním stavem.
Vždy se ale tedy dostala pomoc tomu,
kdo ji opravdu potřeboval,“ zamýšlí se například vedoucí pelhřimovského střediska
FOKUSu Markéta Křivánková.

do života. Myslím, že se nám v první vlně
podařilo včas zmobilizovat síly a být oporou pro naše klienty, kteří náročnou dobu
snášejí mnohem hůř a bylo třeba s nimi
řešit ryze praktické věci,“ vysvětluje Jana
Horynová z Hlinska.
Mnohde se zaměstnanci FOKUSu při první
vlně koronaviru zapojovali i do dalších aktivit. Třeba do organizace krizových linek,
zajišťování nákupů nebo třeba zasedali za
šicí stroje a vyráběli roušky.

JARO BYLO TĚŽŠÍ NEŽ PODZIM
S ní souhlasí i vedoucí střediska v Havlíčkově Brodě Martin Lukáš:
„Na jaře jsme s uživateli omezovali osobní
schůzky a byli jsme především v telefonickém kontaktu. Když přišel podzim a s ním
druhá vlna pandemie, tak už jsme víceméně normálně pokračovali ve své práci s uživateli, pouze se nekonaly skupinové aktivity. Nedošlo k takovému omezení kontaktů
jako na jaře. Samozřejmě jsme dále s uživateli řešili související témata jako běžné
fungování, nárůst stresových situací a podobně,“ říká.
Je jasné, že na takovou situaci, která nastala na jaře, se nešlo zcela dobře připravit.
„Zpočátku jsme si nedovedli představit, co
nás čeká a jak moc nám epidemie zasáhne

ONLINE SPOLUPRÁCE
Všichni vedoucí středisek se shodují, že
omezení nejvíc pocítili u skupinových aktivit, které logicky byly výrazně omezeny
nebo u navazování kontaktů s klienty v komunitě. Epidemie však postupně přinášela i zajímavé poznatky a zkušenosti.
„Znovu se nám potvrdilo, jak je výhodné,
že klient zná více členů týmu. Vzhledem
k častým nařízeným karanténám pracovníkům, případně k čerpání OČR, bylo totiž
často nutné zastoupit klíčové pracovníky.
V personálním zastoupení týmů se tedy
nevyskytl žádný větší problém. S některými klienty se podařila navázat také online
spolupráce. Ani individuální terapie nebyla
přerušena, protože v případě potřeby byla
taktéž poskytována online,“ říká Markéta

Křivánková. Právě online prostor se v době
epidemie stal fenoménem, který dokázal
– minimálně zčásti – zastoupit běžné pracovní kontakty. A to nejen s klienty, ale
i mezi zaměstnanci.
„I práce uvnitř týmu se proměnila. Zvykli jsme si k poradám více využívat online
prostředí,“ podotýká Jana Horynová.
„Z hlediska pracovníků bylo přínosné, že
online prostor nám více zpřístupnil vzdělávání formou různých webinářů, které
se staly dostupnější,“ připojuje se Martin
Lukáš.
„Online prostor jsme začali využívat především na porady. A musím říci, že se to
osvědčilo. Určitě jsme díky tomu o něco
efektivnější,“ přidává se vedoucí střediska
v Chotěboři Jitka Klepetková.
KLIENTI ZVLÁDALI SITUACI DOBŘE
A jak se s veškerými změnami a omezeními popasovali naši klienti? Podle vedoucích možná až překvapivě dobře.
„Obecně si myslíme, že klienti byli po celý
rok velmi stateční a zvládali celou situaci
velmi dobře. Hlavně v počátcích nás to
příjemně překvapilo. Ale samozřejmě některým z nich hodně chybělo společné setkávání s ostatními uživateli,“ uvádí Martin
Lukáš.
„V této nelehké době se náš kontakt s klienty zintenzivnil. Musím říci, že vše zvládali, minimálně zpočátku, opravdu dobře.
Až ke konci roku jsme začínali vnímat
zhoršování psychického stavu některých
z nich. Hlavně pokud sami prodělali Covid,
nebo zasáhl někoho z jejich blízkých. Naopak u někoho se díky epidemii zmobilizovaly síly a také se začalo do spolupráce
zapojovat i jejich okolí, hlavně rodina,“ doplnila Jana Horynová.
Je vidět, že i nepříjemné zkušenosti mohou být pro všechny strany přínosné.
„Také jsme se přiblížili více klientům. Snad
nyní více rozumíme tomu, jaké to je dlouhodobě zažívat pocity izolace, či úzkosti,“
zakončila Jana Horynová.
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RADY PRO DUŠI V DOBĚ COVIDOVÉ:
1.

Pečujte o sebe – po tělesné i duševní stránce.

8. Zapojte rodinu, podnikejte společné aktivity.

2. Dovolte si dělat to, na co normálně nemáte čas.
3.

9.

Uvědomte si, co Vám opravdu dělá radost.

10. Dopřejte si také nicnedělání.

4. Připravte si program dne.
5.

11. Dobře jezte.

V krizových situacích je normální prožívat
nepříjemné emoce (obavy, stud..)

12. Pokud to jde, běžte do přírody a na čerstvý vzduch.

6. Nevěnujte pozornost negativnímu zpravodajství
v médiích.
7.

13. Relaxujte a odpočívejte.
14. Nezapomeňte, že každá krize jednou končí.

Vyzkoušejte něco nového, najděte si nový koníček.
S chutí do toho.

[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({

Určete si životní priority – výkony, peníze, kariéra nebo
smysluplné mezilidské vztahy či hlubší prožívání života?

15. Berte krizi jako výzvu.
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RECOVERY KLUB V PELHŘIMOVĚ
JE PŘIPRAVEN
Mají klienti v Pelhřimově kam jít ve svém
volném čase? Existují prostory, kde by se
mohli společně potkávat, pořádat semináře, workshopy, skupinová sezení, kulturní
akce, nebo kde by si mohli dát kávu i čaj?
Místo, kde by měli prostor uskutečňovat
své nápady a přání, o která by se rádi dělili
s ostatními? Už ano.
Přání se totiž stalo realitou a recovery klub
je připraven ke spuštění.
„Myšlenka na jeho vznik náš tým provází už
od roku 2018. V loňském roce jsme si dali
za cíl zajistit pravidelné setkávání našich
klientů podporujících vznik recovery klubu.
Chtěli jsme zajistit vhodné prostory, kde
bude možné navazovat mezilidské vztahy
nebo pomoci s péčí o společné prostory.
Pro zotavení je totiž nezbytně nutná propojenost s komunitou,“ říká vedoucí pelhřimovského střediska FOKUSu Markéta Křivánková.
Bylo třeba hledat prostory, které podpoří
propojení všech sociálních skupin. Tedy
ideálně přímo ve městě. „Zároveň bylo

důležité pracovat s prostory, kde se každý
může podílet na jejich podobě. Jsme přesvědčeni, že právě to může napomáhat
k vytvoření zdravého vztahu k místu. Takové místo se nám podařilo najít na adrese
Pražská 1947 v Pelhřimově,“ pokračuje Křivánková.
V roce 2020 proběhlo několik setkání pracovníků a klientů, při kterých společně
diskutovali o aktivitách klubu. Mluvilo se

o přáních i obavách a plánovalo se, jak začít. „Během těchto setkání jsme viděli zájem několika uživatelů, kteří se pro nápad
nadchli, chtěli být u vzniku klubu a k nim se
přidávají další. Proběhlo několik workshopů, kdy uživatelé společně s námi a dobrovolníky restaurovali nábytek, malovali, uklízeli, šili polštáře a hledali možnosti co a jak
vylepšit. Je škoda, že nařízení související s
pandemií COVID-19 do velké míry ovlivnila
počátek fungování klubu,“ dodala vedoucí
střediska.
V současné chvíli je ale recovery klub již po
technické stránce připraven a čeká pouze
na své první návštěvníky.

Pro zotavení je nezbytné propojení s komunitou. V nově vzniklém recovery klubu
v Pelhřimově se FOKUSu Vysočina podařilo najít vhodné prostory,
kde se mohou setkávat prakticky všechny sociální skupiny.
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SKUPINA ZOTAVENÍ V HLINSKU ODSTARTOVALA
Jedním z nových projektů v roce 2020
v Hlinsku byla skupina Zotavení, kterou
vedl peer konzultant Jakub Červenka.
„Jednou za dva týdny jsme se na ni scházeli
nejen s našimi klienti, ale také s dobrovolníky nebo veřejností. Ti, kdo přišli, měli mož-

nost sdílet své radosti a zkušenosti se zvládáním duševního onemocnění. Vzájemně
se podporovali a řešeli své problémy. Dařilo se zde navazovat nové kontakty a přátelství. Bohužel nás zasáhla epidemická
opatření a skupinové aktivity byly zrušeny.

Nicméně se k nim vrátíme,“ říká Červenka.
V Hlinsku se během roku 2020 uskutečnilo
6 setkání skupiny, kterou průměrně navštěvovalo 9 lidí.
Dodejme, že skupiny ZOTAVENÍ fungují
i v dalších střediscích FOKUSu Vysočina.
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Peer konzultanti FOKUSu Vysočina

CO PRO MĚ OSOBNĚ ZNAMENÁ ZOTAVENÍ?
JAKUB ČERVENKA

JAROSLAV KEROUŠ

IVANA VOMELOVÁ

Pro mě znamená zotavení možnost být tím, kým
chci a vědomě si jít za
svými cíli. Dnes žiji život,
který jsem si na začátku
mé cesty zotavením nedokázal ani představit. Čím jsem však na cestě dál, tím
více vnímám, že možnosti jsou nekonečné a limity jsou pouze a jen v mé hlavě.
Pro letošek mám pro sebe nastavené důležité cíle. Pokud je splním, určitě se pozitivně promítnou v mém dalším životě. Ať
už osobním, tak v budoucnu i pracovním.

Pro mě aktuálně znamená zotavení žít radostný
život s vědomím, že já
sám si rozhoduji o tom,
jak se cítím. Dělám práci,
která mě baví a nedělám nic, co bych dělat
musel. Zotavení pro mě je život spojený
s rodinou, hudbou, malováním, přáteli
a je naplněno bezpodmínečností, svobodou i smrtí.

Díky zotavení jsem získala pevnou půdu pod
nohama. Zpětně vím, že
moje cesta zotavení začala již před dvanácti lety,
ale mnoho let, to byl spíše osamocený boj
než cesta. Zotavení je pro mě celoživotní směr, kdy neztrácím naději i v těžkých
chvílích. Díky zotavení jsem více otevřená
k sobě i k druhým. Mám se ráda a těším
se na další den. Zbavila jsem se stigmatu
z hospitalizací v psychiatrické nemocnici
a samu sebe jsem přijala se vším, co mi
život přinesl.
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SLYŠENÍ HLASŮ NA VYSOČINĚ 2020:

SKUPINU V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
ORGANIZUJÍ ZAMĚSTNANCI
FOKUSU

V posledních několika letech se v Česku začíná do povědomí dostávat hnutí
nesoucí název Hearing voices - v překladu Slyšení hlasů a v mnoha městech
vznikají mimo jiné i svépomocné skupiny Slyšení hlasů. Jedna z nich funguje
od února 2020 (byť je její činnost utlumena opatřeními v souvislosti s COVID
– 19) i v Havlíčkově Brodě a její vznik iniciovali někteří zaměstnanci FOKUSu
Vysočina.
„Skupina
nabízí
bezpečný
prostor
všem, kteří hledají možnosti, jak sdílet
vlastní neobvyklé osobní zkušenosti jako
jsou slyšení hlasů, vize nebo neobvyklé
myšlenky, které ostatní nevnímají. Někteří
lidé vnímají tyto prožitky jako obohacující,
nebo jim alespoň nevadí. Nicméně je řada
lidí, kterým velmi ztrpčují život – kritizují,
vyhrožují, nebo způsobují zmatek v životě. Teorií, které se to snaží vysvětlit, je celá
řada,“ vysvětluje jeden z organizátorů skupiny v Havlíčkově Brodě Jan Kučera. Ten

je, stejně jako další iniciátoři, zaměstnancem FOKUSu Vysočina.
Skupiny slyšení hlasů přinášejí možnosti, jak se na tyto neobvyklé jevy podívat
z různého úhlu pohledu. A nutno dodat,
že o účast je zájem.
„Ve skupinách je zastáván názor, že každý člověk je individuální a žádné vlastní
vysvětlení není zpochybňováno. Každý si
sám rozhoduje o tom, jak bude svým hlasům rozumět. Jedná se o místo, kde si lidé
naslouchají a vzájemně si poskytují po-

moc a podporu. Skupina nabízí lidem příležitost své vnitřní hlasy prozkoumat, dát
jim význam a žít s nimi způsobem, který
jim pomůže znovu nabrat sílu,“ dodává
Kučera.
Činnost skupiny narušila opatření v souvislosti s covidem – 19, ale organizátoři se
k setkáním vrátí ihned, jak to bude možné.
Skupina Slyšení hlasů Vysočina, probíhá v
příjemných prostorách klubu Oko v Havlíčkově Brodě. Skupina je zdarma a účast na
ní je dobrovolná.
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O tom, že pohyb velmi pomáhá k udržení duševního zdraví, asi není třeba
pochybovat. „Dlouhodobě vnímáme téma pohybu a sportu v kontextu
zotavování lidí s duševním onemocněním jako jeho důležitou součást,“ říká
odborná garantka služeb organizace Michaela Urbánková.
A od myšlenky nebylo v roce 2020 daleko
k činům. Na jaře totiž proběhlo historicky
první setkání sporťáků FOKUSu, kteří se
společně s klienty věnují pohybu a sportu. Připravují společná setkání, pomáhají
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uživatelům služeb se zapojením do sportovního života v komunitách a dodávají jim
potřebnou odvahu. „Vycházíme nejen ze
zkušeností lidí s duševní nemocí ale také
ze zkušeností vlastních. Význam pohybu
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jako součásti zotavení potvrzují i výzkumy
a studie. Chceme proto podporovat kolegy
a uživatele služeb v tom, aby se mu jakkoliv věnovali. Našli jsme v každém středisku
sporťáky – srdcaře, kteří budou téma přinášet do každodenní spolupráce s klienty. To
má dobrý vliv nejen na duševní zdraví klientů, ale také nás pracovníků FOKUSu a celé
komunity,“ doplňuje garantka služeb.
S nadšením se do nové role vložil třeba Vladimír Jaščeg z havlíčkobrodského střediska
FOKUSu. Toho doplňují Jakub Červenka
z Hlinska a Lukáš Goldman z Pelhřimova. „Byl jsem rád za možnost ujmout se této
role v našem středisku. Při sportu je totiž
krásně vidět snaha překonávat své možnosti. V kolektivních aktivitách pak narůstá
míra nepostradatelnosti každého z nás. Je
lepší se životem raději prosmát než protrápit. Zaměřuji se hlavně na zapojení lidí
s duševním onemocněním do běžného
sportování ve městě. Zpočátku každému
pomáhám více, poté by si měli organizaci
přebírat sami. Jsem jedním z nich – kámoš,
který si s nimi jde zasportovat. Protože,
když třeba kopeme do míče, nejsme klienti
nebo sociální pracovníci. Jsme jeden tým,“
vysvětluj Jaščeg.
I tyto aktivity bohužel covidová opatření na
čas utlumila, avšak rozhodně ne úplně. Pokud to bylo možné, individuální sportovní
aktivity se i nadále konaly, omezení se týkala především skupinových aktivit. „A i nadále počítáme s tím, že sporťáci do budoucna
budou nedílnou součástí nabídky a aktivit
ve FOKUSu,“ dodala Michaela Urbánková.
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PILOTNÍ PROVOZ
CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
BYL UKONČEN.
NYNÍ SE ZAMĚŘUJE NA SÍŤOVÁNÍ
V lednu 2020 skončila pilotní část projektu podpory vzniku CDZ I (Centra duševního zdraví) v Havlíčkově Brodě, která byla
spuštěna spolu s dalším čtyřmi centry
v České republice v roce 2018.
„Projekt nám pomohl navázat na spolupráci komunitního týmu FOKUSu Vysočina
a terénní ambulance Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Z těchto služeb díky
projektu v roce 2018 vzniklo Centrum duševního zdraví, které je rozšířilo a více propojilo,“ říká vedoucí CDZ Martin Lukáš.
Fungování služby se podařilo zajistit i po
zkušebním provozu a centrum tak nadále na havlíčkobrodsku poskytuje sociální
a zdravotní služby lidem s duševním onemocněním nebo ohrožených jeho vznikem.
„Po skončení projektu byla služba vloni personálně zajištěná psychologem, psychiatrem, peer konzultantem, šesti sociálními
pracovníky, šesti zdravotními sestrami a
jedním pracovníkem v sociálních službách,
v součtu tedy šestnácti zaměstnanci. Jeden ze sociálních pracovníků se specializuje
pouze na oblast práce, čehož se nám podařilo v loňském roce dosáhnout díky většímu
propojení části Týmu podpory v zaměstná-

vání FOKUSu Vysočina s CDZ. Specializaci
pracovníků bychom chtěli dále rozvíjet, a to
nejen kvůli individuální podpoře klientů, ale
také kvůli podpoře jejich vlastní svépomoci
nebo podpoře jejich nejbližšího okolí,“ vypočítává Martin Lukáš.
SÍŤOVÁNÍ JE DŮLEŽITÉ
Důležitou součástí práce zaměstnanců
CDZ je takzvané síťování.
„Společně s institucemi v regionu vyhledáváme potenciální zájemce a koordinujeme
postup při vytváření podpory šité na míru.
Mnoho lidí, kteří se potýkají s duševním
onemocněním, sami odbornou pomoc nevyhledávají,“ podotýká vedoucí CDZ.
„Vloni jsme kontaktovali dvacet obcí
a měst, sedm ambulantních psychiatrů,
pět psychologů a 28 praktických lékařů na
havlíčkobrodsku. Díky tomu jsme již mohli
pomoci lidem, kteří by se k ní dostávali jen
velmi složitě. Jako příklad za loňský rok by
mohla být situace, kdy jsme byli osloveni,
abychom pomohli matce v péči o její dítě.
Díky spolupráci OSPODu a CDZ se podařilo
zajistit pravidelné setkávání matky a syna,
který byl v té době v ústavním zařízení. Samozřejmě se na nás také obracejí lidé z okolí

potenciálních zájemců, které po zmapování
potřeb a provedení základního poradenství
pomáháme navázat na vhodnější služby.
Pomoc centra tak má ve společnosti další
přesah. V konkrétních číslech to dokládá
níže uvedený graf. Ten za rok 2020 ukazuje větší množství zájemců než samotných
klientů. A někteří z nich se stali klienty již
v roce 2019,“ zakončil Martin Lukáš. Dodejme, že 92 procent klientů CDZ v loňském roce bylo z okresu Havlíčkův Brod.

ZÁJEMCI A KLIENTI
CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
HAVLÍČKŮV BROD V ROCE 2020
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 Klienti, kteří započali spolupráci
 Klienti, kteří ukončili spolupráci
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OPATŘENÍ ZASÁHLA I DO ŽIVOTA
V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ
FOKUS Vysočina v roce 2020 a stejně tak i v současnosti provozuje služby
chráněného bydlení s celkovou kapacitou šestnácti míst. Dvě z nich nabízí
v individuálním bydlení v Pelhřimově, dvě individuální místa v Havlíčkově
Brodě a dvanáct dalších v domě na ulici 5.května v Havlíčkově Brodě. A i sem
zasáhla hygienická opatření spojená s epidemií koronaviru.
„Opatření se dotkla také provozu chráněného bydlení – například omezením společných aktivit. Prioritně jsme se zaměřili
na zajištění základních životních potřeb,
konkrétně nákupů, dovozu obědů nebo
praní prádla. Samozřejmě jsme byli s klienty v častém kontaktu při podpoře k užívání léků nebo podpůrných rozhovorech.
V případě pracovních neschopností našich zaměstnanců se nám podařilo díky
kolegům z Komunitního týmu Havlíčkův
Brod nebo Centra duševního zdraví zajistit zastoupení. Zaměstnanci pracovali
podle předem vytvořeného postupu,“
říká vedoucí služby chráněného bydlení
Michaela Kubátová.
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Rok 2020 s sebou přinesl také distribuci
ochranných pomůcek nebo testování klientů.
„Testování jsme připravili ve spolupráci
s Krajskou hygienickou stanicí. Klientům
jsme také zajistili ochranné pomůcky
a seznámili je s celkovou situací. Všichni
poctivě dodržovali nařízená opatření a za
to jim patří velký dík. Jsme rádi, že u nikoho v těžké době nedošlo ke zhoršení
psychického zdravotního stavu,“ dodala
vedoucí služby.
A jak vše vnímali někteří obyvatelé chráněného bydlení v Havlíčkově Brodě? „Když
byli nemocní naši pracovníci, přišli na zástup jiní a byli fajn. Když jsem byl já osob-
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ně v karanténě, vadilo mi, že nemůžu jít
ven, ale zvládl jsem to,“ říká jeden z nich.

STATISTIKA ODCHODŮ KLIENTŮ
Z CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
FOKUSu VYSOČINA ZA ROK 2020

1

6

(15 klientů)

8

 PRONÁJEM BYTU (soukromý, městský)
 BYDLENÍ U RODINY
 UBYTOVNA
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V CHOTĚBOŘSKÉM BLUDIŠTI
SE UDÁLA CELÁ ŘADA NOVINEK
Tak trochu specifickým komplexem služeb, které FOKUS Vysočina nabízí, je
chotěbořské Bludiště, do kterého patří sociálně terapeutická dílna, osobní
asistence i denní stacionář pro klienty s mentálním či kombinovaným
postižením. A i tady se v roce 2020 udála řada změn.
NOVÁ TĚLOCVIČNA NABÍZÍ DOSTATEK
SOUKROMÍ I BEZPEČNÝ PROSTOR
V prostorách na ulici Kosmonautů byla
jedna z méně využívaných místností upravena na tělocvičnu, která je nyní klienty
hojně využívána. Úpravy se bezesporu
povedly.
„V jedné části jsme udělali uzavřený relaxační koutek s prvky snoezelen (speciální měkký nábytek – lůžko, prvky optické
a sluchové stimulace - hvězdné nebe),
který je využíván pro bazální stimulaci, k
multismyslové stimulaci a relaxaci. Vznikla
samostatná oddělená část s lůžkem právě
pro bazální stimulaci. Díky tomu můžeme klientům zajistit dostatek soukromí a
bezpečný prostor. Obě tyto aktivity naše
klienty rozvíjejí, přinášejí jim pocit klidu a
umožňují jim vnímat sebe sama,“ říká vedoucí střediska FOKUSu Vysočina v Chotěboři Jitka Klepetková. A klienti si nově
upravený prostor opravdu pochvalují.

KDYŽ HUDBA POMÁHÁ…
Zajímavým projektem, který se v roce
2020 zařadil do nabídky aktivit v Bludišti,
je muzikoterapie.
„Na základě zájmu klientů jsme spolupráci
s externím pracovníkem zahájili na začátku roku 2020 a proběhlo 17 setkání. Hudba a zapojení klientů pozitivně ovlivňuje
pozornost a zlepšuje porozumění a viděli
jsme také pozitivní vliv v sociální oblasti –
aktivita přirozeně učila klienty navazovat
kontakt a spolupracovat. Novým klientům
zase pomohla se zapojením do kolektivu.
Navíc vede k rozvoji verbální komunikace
a sebevyjadřování,“ vysvětluje Jitka Klepetková.
Navíc podle ní u klientů, kteří verbálně nekomunikují, došlo k zlepšení prostřednictvím mimiky a haptiky.
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„Aktivita rozvíjí hrubou i jemnou motoriku
a koordinaci pohybů. Zaznamenali jsme i
významný vliv na prožívání klientů – zlepšuje jejich duševní stav a celkové psychické
naladění, pozitivně ovlivňuje jejich emoce
a náladu,“ dodala vedoucí střediska.
Je to jasné, hudba opravdu pomáhá.
ZAHRADNÍ TERAPIE SE V CHOTĚBOŘI
ROZVÍJELA I V ROCE 2020
I v loňském roce FOKUS Vysočina a jeho
zaměstnanci v Chotěboři pokračovali v zařazování zahradní terapie do služby. Upravený a do té doby nevyužívaný prostor
v areálu obchodní akademie, kde zahrada
vznikla, je k těmto účelům ideální.
Terapie byla do programu sociálně terapeutické dílny zařazována postupně – vysazováním květin, pěstováním zeleniny a
ovoce a péče o ně. To, co se klientům podařilo vypěstovat, pak mohli dál zpracovat
a využívat při jiných činnostech.
„V rámci projektu Implementace zahradní terapie do sociální služby proběhly dvě
konzultace přímo v naší službě, jejichž
výstupem byl zpracovaný návrh na další
dotvoření zahrady. Při druhé konzultaci již
proběhla výsadba půdokryvných rostlin a
ukázka programu zahradní terapie lektory,“
říká vedoucí Bludiště Lenka Chalupová.
„V srpnu proběhl pilotní program Zahradní
terapie v naší službě s názvem Bylinková
dílnička a projekt implemetnace byl ukončen zpracováním případové studie a konferencí, na které jsme prezentovali naše
zkušenosti se zavedením přístupu do
praxe. O našich zkušenostech se zaváděním metody jsme navíc poskytli rozhovor
pro organizaci Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání,“ dodala Chalupová.
A to nejdůležitější: klienti si práci na zahradě nemohou vynachválit.

COVID – 19 OVLIVNIL TAKÉ SLUŽBY
BLUDIŠTĚ
S restriktivními a hygienickými opatřeními
se v loňském roce potýkaly i služby denní stacionář, sociálně terapeutická dílna
a osobní asistence.
Od poloviny března takřka do konce května byly v důsledku vládního nařízení zcela
uzavřeny služby sociálně terapeutické dílny a denního stacionáře, pro klienty starší
50-ti let pak dokonce ještě o měsíc déle.
A i další opatření měla vliv na docházku
klientů do služby, ke konci roku ji využívalo
69% klientů. „I přesto se nám dařilo držet
trend ve službě a více se zaměřovat na individuální práci dle dohodnutých cílů spolupráce,“ uvedla Lenka Chalupová.

PODÍL INDIVIDUÁLNÍCH ČINNOSTÍ
(vč. dopomoci při péči o sebe)
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JEDNOTA V RŮZNOSTI,
RŮZNOST V JEDNOTĚ
FOKUS Vysočina v loňském roce realizoval vlastní projekt, jehož zkrácený
pracovní název Jednota je v organizaci používám dodnes.
Jenže co se pod takovým zvláštním názvem vlastně skrývá?
„FOKUS Vysočina za poslední roky prošel velkým rozvojem. Týmy se rozrostly
o nové pracovníky a profese, přijali jsme
nové metody práce, pracujeme s různými cílovými skupinami ve dvou krajích a
čtyřech městech,“ začíná s vysvětlování
garantka služeb FOKUSu Michaela Urbánková a pokračuje. „Stále častěji jsme si
kladli otázky, co vlastně dělá FOKUS Vysočina právě FOKUSem a čím se odlišujeme
od ostatních organizací poskytující sociální služby. Ptali jsme se sami sebe, jaké
jsou společné charakteristiky a hodnoty
pro celou organizaci a naopak jaká speci-

fika v jednotlivých střediscích a službách
jsou žádoucí, potřebné a užitečné. Zajímalo nás, jak poznáme, že se vzájemně
dobře informujeme,“ vypočítává.
A právě tyto a podobné otázky se staly
hnacím motorem nového projektu, do
kterého se mohl zapojit úplně každý zaměstnanec.
„Společně s externím konzultantem Janem Syrovým jsme se pustili do projektu
Jednota v různosti, různost v Jednotě –
tedy do nastavení takových procesů, které
nám umožní zůstat jednotnou organizací
s respektem k autonomii a odlišnostem

jednotlivých středisek. V průběhu roku
2020 se s expertem setkávali pracovníci
napříč všemi našimi středisky a pracovišti. Výstupy společné práce se promítly do
našich procesů a vnitřních předpisů. Byly
aktualizovány a inovovány metodiky a nastaven nový systém řízení kvality i hodnocení služeb,“ říká Michaela Urbánková.
Celý, téměř roční proces, podle ní přinesl
hned několik pozitivních překvapení.
„Bylo pro nás příjemným zjištěním, že
napříč středisky i službami máme více
společného než rozdílného a že je jednota pro nás velmi důležitá. Pracovníci objevili mnoho inspirace dokonce i v týmech,
které pracují s odlišnou cílovou skupinou.
Pomyslnou třešničkou na dortu jsou také
nové hodnoty FOKUSu Vysočina (viz.
strana 3). Ty jsou výsledkem spolupráce
všech zaměstnanců, takže jsou opravdu
nás všech a naše! Jednota i různost tak
jsou stejně jako profesionalita a lidskost
v rovnováze.“
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TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ
SESTRA JE DŮLEŽITOU
SOUČÁSTÍ TÝMU
Multidisciplinární tým v Pelhřimově poskytuje lidem s duševním onemocněním
nejen sociální, ale také zdravotní služby.
Nedílnou součástí týmu je totiž i terénní zdravotní sestra, která se zaměřuje na
podporu zdraví i kvality života uživatelů
služeb. Stejně jako naplnění potřeb v sociálních oblastech vnímá u klientů jako
důležitou práci s fyzickým zdravím. Tento
pohled pak přirozeně přináší mezi další
členy týmu. Její role v multidisciplinárním
týmu je důležitým mezníkem mezi sociální
a zdravotní službou a podílí se na vytvoření systému návazných zdravotnických
institucí. Důležitost této specializace se
ukázala i v roce 2020 poznamenaného covidem. Lidé se totiž často obávali navštěvovat zdravotnická zařízení a naše terénní
zdravotní sestra tak poskytla 212 hodin
zdravotnické péče 23 uživatelům v jejich
přirozeném prostředí.

Bydliště klientů KT
Havlíčkův Brod a Chotěboř v %

Statistiky FOKUSu Vysočina, z.ú.
Počet klientů

FOKUS Vysočina, z.ú.

v roce 2020

Služby pro lidi s duševním onemocněním
Komunitní tým Havlíčkův Brod

88

Centrum duševního zdraví Havlíčkův Brod

80

Tým podpory v zaměstnávání Havlíčkův Brod

35

Chráněné bydlení Havlíčkův Brod

26

Komunitní tým Pelhřimov

64

Tým podpory v zaměstnávání Pelhřimov

31

Chráněné bydlení PE

4

Komunitní tým Hlinsko

55

Služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením
Denní stacionář

19

Osobní asistence

15

Sociálně terapeutická dílna

13

Celkem uzavřených smluv

388

Počet fyzických osob

316

Bydliště klientů KT
Hlinsko v %

Bydliště klientů KT
Pelhřimov v %

ORP Havlíčkův Brod

39

ORP Hlinsko

82

ORP Pelhřimov

60

ORP Světlá nad Sázavou

11

ORP Chrudim

11

ORP Humpolec

14

ORP Chotěboř

31

Mimo okres CR

mimo okres HB

19
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JEDNOTA

ORP Pacov

6

ORP Kamenice nad Lipou

8

ORP Počátky

6

Jiné

6
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TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ 2020:
VŠE PROŽITO NA VLASTNÍ DUŠI…
Už dlouhé roky FOKUS Vysočina na přelomu léta a podzimu pořádá v rámci
Týdnů pro duševní zdraví kulturně-osvětové akce pro širokou veřejnost. A
nejinak tomu samozřejmě bylo i v roce 2020. Ve čtyřech městech, kde má
FOKUS svá střediska, se v různých obměnách konal festival Na vlastní duši.

Návštěvníci si zde mohli vyzkoušet mnoho workshopů o duševním zdraví, slyšet
spoustu zajímavých rozhovorů a dobré
hudby. V Havlíčkově Brodě jsme se navíc
oficiálně připojili i k oslavám třiceti let od
vzniku prvních komunitních služeb v České republice, které pracují s lidmi s duševním onemocněním.
A i když se FOKUS aktivně zapojuje do
Týdnů pro duševní zdraví už řadu let, předvedl v roce 2020 návštěvníkům hned několik změn.
„Snažíme se například pracovat na jednotné identitě všech akcí. Proto nové
společné logo, proto společný název pro
všechny programy. V určitých intencích
se snažíme sjednotit i program a některé
workshopy se tak objevily ve všech městech. Společně tak můžeme bourat předsudky o duševním zdraví,“ vysvětlil PR manažer FOKUSU Vysočina Jakub Janáček.
„Vždyť každý člověk, který díky našim akcím začne přemýšlet o duševním zdraví
a o lidech se zkušeností s duševním onemocněním trochu jinak, se počítá! A o to
nám jde…,“ doplnila vedoucí pelhřimovského střediska FOKUSu Markéta Křivánková.

2020
městských sadů. Vzniklo tak i příjemnější prostředí pro rozhovory s návštěvníky
workshopů. I další ročníky bychom chtěli
pořádat v zeleni, která lépe koresponduje
s tématem duševního zdraví,“ zamyslela
se Markéta Křivánková. Úspěšná byla spolupráce se středními školami, kdy se studenti mohli zúčastnit workshopů v rámci
výuky. K příjemné atmosféře v Pelhřimově
bezpochyby přispěli i další účinkující z různých organizací nebo hudba žáků ZUŠ
Pelhřimov. Zlatým hřebem akce byl koncert písničkáře Pokáče.

VEN – VÍCE K LIDEM
Zatímco v Pelhřimově putoval festival
z náměstí do přírody, v Chotěboři FOKUS Vysočina vyšel s podtitulem akce Co
můžu ovlivnit já, co může ovlivnit mě? Co
můžu ovlivnit já! blíže veřejnosti – tedy na
místní náměstí.
A organizátoři posun rozhodně kvitovali.
„Rozhodně šlo o pozitivní krok. Otevřeli
jsme se více veřejnosti. Zastavit se, podívat a popovídat si může přijít každý,“
uvedla vedoucí zdejšího střediska Jitka
Klepetková. I tady se osvědčila spolupráce
se školou - konkrétně pak se VOŠ, OA a
SOUT Chotěboř. Někteří studenti školy se
totiž zapojili nejen jako diváci, ale také přípravou workshopu Programování robotů.

DO PŘÍRODY? PROČ NE!
Právě v Pelhřimově prošel festival, který
byli lidé zvyklí navštěvovat na náměstí,
velkou změnou.
„Přesunuli jsme se s naší akcí z náměstí do
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PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA…
V Hlinsku FOKUS Vysočina setrval u modelu, který se ve městě u podobné akce
osvědčil již v roce 2019 – tedy uspořádat
festival na Betlémské návsi a k prezentaci
pozvat i další organizace z regionu. Program byl znovu doplněn o poutavou be-

V HAVLÍČKOVĚ SE SLAVILO 30 LET
KOMUNITNÍCH SLUŽEB
V Havlíčkově Brodě se FOKUS Vysočina oficiálně připojil k oslavám třiceti let
vzniku komunitních služeb v oblasti péče
o duševní zdraví v České republice. Další
oslavy totiž proběhly ve stejný den i v dalších městech republiky. „A s naší akcí I
přes překážky nám to šlape, jsme se hrdě
připojili“ uvedl vedoucí havlíčkobrodského
střediska Martin Lukáš.
Jako symbol třicetiletého výročí si mohli lidé (a to nejen v Havlíčkově Brodě, ale
na všech akcích Na vlastní duši) připnout
zelenou stužku, která je mezinárodním
znakem pro povědomí o duševním zdra-

ví. Kromě toho během festivalu probíhala
řada rozhovorů nebo workshopů. A nechyběla v nich ani návaznost na epidemii
COVID – 19.
„Vycházeli jsme z toho, že lidé mají poměrně čerstvou zkušenost s omezením svých
práv a běžného života. Mohou si tak lépe
představit, jak omezení zažívají lidé s duševním onemocněním. To je dlouhodobé
a bohužel ve velké míře založené na iracionálních důvodech,“ doplnil Martin Lukáš.
Program v Havlíčkově Brodě doprovázela
také skupina BeNEBEnd a známé ATMO
Music.

sedu s naším peer konzultantem nebo hudební vystoupení skupiny Michael&Girls
Voices.
„Všude jsme poukázali na to, že je důležité
nebát se o duševním zdraví mluvit. Většina
z nás ho bere jako samozřejmost. Ale nyní
se - v době kdy se bojíme a více staráme
o svoje fyzické zdraví - ukazuje, že je velmi
potřebné se starat také o to duševní. Není
ostuda nebýt vždy v pohodě. Ale je dobré

se se svými starostmi podělit a nebýt na
ně sám,“ dodala Jana Horynová, vedoucí
střediska FOKUSu Vysočina v Hlinsku.
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PROJEKTY
REALIZOVANÉ V ROCE 2020
LAHŮDKY CHRÁNĚNÉ DÍLNY FOKUS
Projekt

Ministerstva:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Evropskou unií
VYSOČINA
spolufinancován
Evropskou
unií. FOKUS
Ministerstvo
vnitra
(podpora DC)
LAHŮDKYjeCHRÁNĚNÉ
DÍLNY
Záměrem projektu je vytvoření nové podnikatelské aktivity - Výroby studené kuchyně a lahůdek. Hlavním cílem je
zdravotnictví
vytvořeníMinisterstvo
nových chráněných pracovních místo
pro osoby se zdravotním postižením.
VYSOČINA
Projekt

je spolufinancován Evropskou unií.

Kraje:

Kraj Vysočina, Pardubický kraj

Města:

Pelhřimov, Hlinsko, Chotěboř, Havlíčkův Brod

Záměrem projektu je vytvoření nové podnikatelské aktivity - Výroby studené kuchyně a lahůdek. Hlavním cílem je
vytvoření nových chráněných pracovních místo pro osoby se zdravotním postižením.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

hodněním 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.

1. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Sociální terapeutická dílna Bludiště, je- PODPORA VZNIKU CENTER
jímž posláním je pomoci uživatelům při
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ I - CENTRUM
udržení, obnovení nebo získání základních
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ HAVLÍČKŮV
pracovních návyků a dovedností v chráBROD:
Cílem projektu byl osmnáctiměsíční pi- něném prostředí. Hlavní cílovou skupinou
lotní provoz Centra duševního zdraví jsou osoby s kombinovaným postižením.
v Havlíčkově Brodě. Během této doby do- Místo provozování je Chotěboř.
kázalo CDZ funkčnost propojení zdravotní
a sociální péče v komunitě a podílelo se na Osobní asistence Bludiště, jejímž poslápředání zkušeností dalším CDZ. Centrum ním je obohatit nabídku služeb pro osoby
Projekt
duševního zdraví Havlíčkův Brod funguje s mentálním, tělesným a kombinovaným
LAHŮDKY CHRÁNĚNÉ DÍLNY FOKUS
úspěšně i po ukončení pilotního projek- handicapem na Chotěbořsku. Nabídka
Projekt
VYSOČINA
tu Ministerstva
zdravotnictví. Projekt byl osobní asistence obsahuje úkony osobní
je CHRÁNĚNÉ
spolufinancován Evropskou
unií. FOKUS
LAHŮDKY
péče,
pomoc
realizován od
1.projektu
8. 2018
doDÍLNY
31. 1.aktivity
2020
Záměrem
je vytvoření nové
podnikatelské
- Výroby s
studené kuchyně
a lahůdek.
Hlavním cílemsje osobní hygienou, doprovytvoření nových chráněných pracovních místo pro osoby se zdravotním postižením.
VYSOČINA
finanční podporou EU v rámci Operačního vod do denních zařízení, jako je škola nebo
je spolufinancován Evropskou unií.
stacionář.
programu
Zaměstnanost
zHlavnímdenní
Záměrem
projektu je vytvoření
nové podnikatelské aktivity -financovaného
Výroby studené kuchyně a lahůdek.
cílem je
vytvoření nových chráněných pracovních místo pro osoby se zdravotním postižením.
Evropského sociálního fondu a dále z roz- Projekt je financován z podpory EU, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina.
počtu Ministerstva zdravotnictví.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

2. PODPORA VYBRANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ KRAJE
VYSOČINA, INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT VI:
Doba realizace projektu:
1. 1. 2019 - 31. 12. 2020
FOKUS Vysočina, z.ú. v rámci projektu
Podpora vybraných sociálních služeb na
území Kraje Vysočina - Individuální projekt
VI poskytoval v roce 2020 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 znevý-
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3. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
– OPERAČNÍ PROGRAM
ZAMĚSTNANOST (MAS PODHŮŘÍ
ŽELEZNÝCH HOR o.p.s.) - ZAPOJENÍ
PEER KONZULTANTA DO KOMUNITNÍ
PÉČE:
Projekt byl zaměřen na zvýšení funkčnosti
poskytované péče o duševně nemocné na
Chotěbořsku. Od 1.1. 2018 do 31. 12. 2020
jsme díky projektu zajistili pro multidisciplinární tým pozici Peer konzultanta. Práce
peera se odlišuje tím, že má osobní zkušenost s duševním onemocněním a dokáže pracovat s klienty na jejich motivaci
a na jejich cestě k úzdravě. Zapojení peer
konzultanta pomůže týmu oslovit více lidí
a pracovat s nimi komplexněji na jejich
podpoře a zapojení do komunity. Tento
projekt zahrnuje prostředky Evropského
sociálního fondu a prostředky ze státního
rozpočtu.
4. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ
FOND – OPERAČNÍ PROGRAM
ZAMĚSTNANOST (MAS HLINECKO o.s.)
– ASERTIVNÍ KONTAKTOVÁNÍ
NA HLINECKU:
Projekt asertivní kontaktování cílí na zvýšení funkčnosti poskytované péče o duševně nemocné v regionu Hlinska a jeho
okolí. Hlavním cílem je posílení multidisci-
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plinárního týmu přijetím dalšího sociálního pracovníka. Ten bude realizovat aktivity
v rámci poskytování sociální rehabilitace a
zároveň bude spolu s Peer konzultantem
asertivně kontaktovat lidi s duševním onemocněním, kteří neví, kam se obrátit nebo
nejsou motivováni ke spolupráci s odbornou pomocí.
Tento přístup spočívá v aktivním vyhledávání a dlouhodobém intenzivním kontaktování vytipovaných lidí, kteří by mohli mít
nebo mají zkušenost s duševním onemocněním. Sociální pracovník úzce spolupracuje se zástupci měst, obcí, praktickými
lékaři, sociálními odbory, psychology a
psychiatry a snaží se kontaktovat lidi ve
vážné životní situaci v důsledku duševního onemocnění ke spolupráci s odbornou
pomocí a péčí. Často se jedná o lidi, kteří
nemají důvěry v současný systém psychiatrické péče nebo se nacházejí v regionech, kde je péče hůře dostupná. Projekt
byl realizován už po celý kalendářní rok
2020 a jeho realizace pokračuje v roce
2021 a 2022.
Tento projekt zahrnuje prostředky Evropského sociálního fondu a prostředky ze
státního rozpočtu.
5. MĚSTO CHOTĚBOŘ: TĚLOCVIČNA
V DENNÍM STACIONÁŘI BLUDIŠTĚ
Díky individuální podpoře města Chotěboř
jsme v loňském roce vytvořili příjemnější
prostředí a prostor pro nové aktivity klientům denního stacionáře Bludiště v Chotěboři. Od léta probíhaly práce ve spolupráci
s architektem. Dříve nebyl vnitřní prostor
rozčleněn vhodně pro jednotlivé aktivity
a chybělo potřebné soukromí pro klienty.
Největší změnou je rozdělení původně
jedné velké místnosti na tři dílčí celky: zástěnou oddělené místo pro individuální
terapeutické aktivity a bazální stimulaci,
při kterých je třeba soukromí, aby se klienti cítili v bezpečí. Větší prostor pro skupinové pohybové a terapeutické aktivity,
kde probíhá cvičení s pomůckami a hudebně pohybová výchova. Třetím místem
je úplně oddělený relaxační koutek s prvky
snoezelenu, který vytváří celkové uvolnění
navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením.
Díky tomu se podařilo rozšířit spektrum
každodenních terapeutických aktivit pro
klienty. Mohou více posilovat své dovednosti a motoriku, cvičení jim rovněž pomáhá mírnit projevy jejich onemocnění
– křeče, ztuhlost.
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6. NADAČNÍ FOND AVAST:
FESTIVAL NA VLASTNÍ DUŠI!
Díky dlouhodobé spolupráci a podpoře
pana Fuky – pracovníka Avastu se nám
podařilo i v roce 2020 získat podporu NF
Avast. V roce 2020 jsme díky podpoře NF
realizovali v Pelhřimově celodenní kulturně destigmatizační akci: Festival Na vlastní duši. 11. září uspořádalo pelhřimovské
středisko FOKUSu Vysočina v městských
sadech celodenní multikulturní akci s důležitým přesahem. Kulturní program festivalu doplňovali po celý den workshopy,
kde naši pracovníci diskutovali s návštěvníky o jejich osobních prožitcích. Program
doplnili zajímavé besedy a diskuze s hosty.
Hlavním cílem celého festivalového dne
bylo rozšíření povědomí o duševním zdraví, duševním onemocnění a jeho prevenci,
možnostech pomoci duševně nemocným
a jejich rodinám a destigmatizaci duševně
nemocných kolem nás. Tématem tohoto
ročníku bylo propojení duševního zdraví,
pohybu a přírody.
7. NADAČNÍ FOND PRO
PELHŘIMOVSKO:
FESTIVAL NA VLASTNÍ DUŠI!
Na stejném projektu - festivalu Na vlastní duši! V Pelhřimově jsme spolupracovali
také s Nadačním fondem pro Pelhřimovsko. Díky jeho podpoře jsme mohli zajistit
pro návštěvníky festivalu lákavý kulturní
program a zajímavý workshop Mindball.
Při něm mohli návštěvníci vyzkoušet sílu
svého myšlení a ovládání.
8. POCHOD MEZI DVĚMA SVĚTY
V září roku 2020 uspořádal Pavel Šmíd
další ročník velmi zajímavé akce: Pochod
mezi dvěma světy, jejíž výtěžek podpořil aktivity FOKUSu Vysočina. Na rozdíl
od předešlého ročníku však nebylo kvůli
nemoci Covid-19 možné uspořádat společný pochod kolem rybníka Dářko podle
původního plánu. Vznikl tak zcela nový
model, kdy se jednotlivé skupiny výletníků
rozběhly po celé České republice a dokonce i v zahraničí a šli všichni společně pro
„FOKUS“. Během dvou dnů se zapojilo
neskutečných 360 lidí včetně domácích
mazlíčků a ušlo se úžasných 3 996 km.
Díky všem účastníkům letošní výtěžek
přispěl k vytvoření terapeutické tělocvičny
v denním stacionáři Bludiště v Chotěboři.
9. ŠKODA AUTO
– PROGRAM MOBILITA:
NOVÉ AUTO PRO TERÉNNÍ SLUŽBY
Díky Asociaci veřejně prospěšných organizací (AVPO), kde je FOKUS Vysočina členem a přes grantový systém NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) jsme
se v roce 2020 úspěšně zapojili do programu Mobilita společnosti ŠKODA Auto.
Ta se rozhodla, že daruje 100 nových automobilů pro zajištění lepšího fungování
terénních sociálních služeb především
v období rozsáhlé pandemie. Díky tomu
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jsme v době první vlny pandemie získali nový vůz pro poskytování terénní péče
sociálních služeb, který slouží nejen v mimořádných obdobích ale i v každodenním
fungování především na hůře dostupných
částech regionu Havlíčkobrodska.
10. FOND VYSOČINA: SVOZ KLIENTŮ
DO DENNÍHO STACIONÁŘE BLUDIŠTĚ
Díky podpoře dotačního programu Kraje Vysočina - Fond Vysočiny jsme v roce
2020 lépe zajistili každodenní svoz klientů
do denního stacionáře Bludiště. Sociální
služba je poskytovaná fakultativně - snaží se být co nejdostupnější - klient si však
hradí pouze cestu do stacionáře. Díky projektu jsme tak měli prostředky i na návrat
klientů zpět domů. Díky tomu byla služba
dostupnější a její organizace jednodušší.
11. FOND VYSOČINA:
MUZIKOTERAPIE V BLUDIŠTI
Prostřednictvím dotačního programu Kraje Vysočina: Fond Vysočiny - Celoroční aktivity handicapovaných 2020 jsme v roce
2020 zavedli v chotěbořském Bludišti novou denní skupinovou aktivitu pro klienty Muzikoterapii. Tato speciální terapeutická
aktivita využívá práce s různými podobami zvuků za účelem dosažení pozitivních
změn v psychickém a emocionálním stavu klienta, zlepšuje jeho motorické a kognitivní funkce a působí pozitivně na jeho
celkový zdravotní stav a dobrou náladu.
Projekt plynule pokračuje i v roce 2021.

Pelhřimov:
ADORES s.r.o.
GÁBL bistro
ELPE s.r.o.
Kerouš s.r.o.
Pekárna Adélka, a.s.
KESTOLU
Penzion Tichý mlýn
The Black Sheep Lounge
Kantýna & Kavárna ,,Na sadech“
Barbora Kučerová
Radka Jelínková
Kulturní zařízení Města Pelhřimov
Technické služby města Pelhřimov
Chotěboř:
GCE s.r.o.
Hotel Vysočina, Chotěboř
Chaloupky o.p.s. Baliny
Chotěbořské ECHO
J.S. Klas
Kar Mobil s.r.o. Chotěboř
Knihovna Ignáta Herrmanna
a Informační centrum Chotěboř
Kytkárna Chotěboř
Lesolg Rozsochatec
Město Chotěboř
MUDr. Blanka Šťastná
Nikey s.r.o. Chotěboř
Patchwork Iva Chotěboř
Plam s.r.o.
Pivovar Chotěboř s.r.o.
Psí útulek Chrudim

PODPOROVATELÉ

Řeznictví Stejskal, s. r. o.

(nefinanční):

T4 Building

Hlinsko

Zahradnictví Polívka Chotěboř

CDS Motýl - Domov seniorů
Drachtinka
Česká hasičská jednota
Gymnázium K. V. Raise Hlinsko
Ing. Martin Pavliš
Klub českých turistů
Linka důvěry Ústí nad Orlicí
MAS Hlinecko, o.s.
Městský kulturní klub Hlinečan, p.o.
Michael Holas & Girls‘ Voices
Pivovar Rychtář, s.r.o,
PROVAS z.s.
Rytmus Východní Čechy, o.p.s.
Řeznictví Švanda s.r.o.
Šárka Štefančíková

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Havlíčkův Brod:
Cesta Vysočinou		
DEJSIBIO s.r.o.		
COOP Družstvo Havlíčkův Brod
Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod
Havlíčkobrodský deník
Pekařství Žák
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Psychiatrická nemocnice
Havlíčkův Brod
Krajská knihovna Vysočiny
Havlíčkův Brod
Sociální služby města
Havlíčkův Brod

Turistické informační
centrum Hlinsko
Tyfloservis, o.p.s.
ZUŠ Hlinsko
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DOTACE

Město Ronov nad Doubravou

Jana Filipová

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Město Týnec nad Sázavou

Jana Pavlasová

Ministerstvo vnitra

Městys Uhelná Příbram

Jiří Jáchim

Ministerstvo zdravotnictví

Městys Vilémov

Jitka Mošničková

Kraj Vysočina

Obec Bartoušov

Josef Baloun

Pardubický kraj

Obec Dolní Krupá

Kamila Trojanová

Město Havlíčkův Brod

Obec Jeřišno

Karolína Brožová

Město Hlinsko

Obec Kejžlice

Luboš Kopřiva

Město Humpolec

Obec Klokočov

Lucie Kunstová

Město Chotěboř

Obec Maleč

Markéta Berdianu

Město Jihlava

Obec Obrataň

Martin Horcicka

Město Kamenice nad Lipou

Obec Olešná

Milada Borovicová

Město Pacov

Obec Podmoklany

Milena Bačkovská

Město Pelhřimov

Obec Polesí

Oleksij Chumak

Město Počátky

Obec Putimov

Ondřej Čapek

Město Police nad Metují

Obec Rozsochatec

Ondřej Hadrava

Město Světlá nad Sázavou

Obec Rušinov

Pavel Šmíd

Město Ždírec nad Doubravou

Obec Slavíkov

Petr Vlček

Město Žirovnice

Obec Sloupno

Přemysl Čapek

Obec Dolní Město

Obec Sobíňov

Radovan Štursa

Obec Krouna

Obec Ústrašín

Štefan Růžička

Nadační fond Avast

Obec Víska

Tomáš Kunst

Nadační fond pro Pelhřimovsko

Obec Vojtěchov

Václava Škopová

Obec Vysočina

Zuzana Drachovská

SPONZOŘI

Obec Žižkovo Pole

Ciret s.r.o.

Asociace veřejně prospěšných

Dary nad 10 000 Kč:

FIA ProTeam, s.r.o.

organizací ČR, z.s.

ACO Industries k.s.

GOLD SERVICE, s.r.o.

Česká spořitelna, a.s.

Amylon, a.s.

Jihlavské potraviny s.r.o.

GIVT.cz s. r. o.

Asociace veřejně prospěšných

QUATTRO IFC spol. s r.o.

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

organizací ČR, z.s.

Waldviertler Spakrkasse bank AG

Prokopův dům s. r. o.

Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Jana Horynová

DARY

VSP STAV s.r.o.

Josef Nejedlý

Dary do 10 000 Kč:

Anna Popelová

Město Ždírec nad Doubravou

Město Červená Řečice

Anna Šimonová

Nábytek Jelen s.r.o.

Město Horní Cerekev

Antonín Holfeuer

Obec Jitkov

Město Luže

Eva a Pavel Jelínkovi

ŠKODA AUTO a.s.

SLUŽBY FOKUSu VYSOČINA, z.ú. PODLE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V %
Typ služby

Město

Havlíčkův Brod
terénní služby
Pelhřimov
Hlinsko
služby bydlení

Havlíčkův Brod

Vysvětlivky:
CDZ = Centrum duševního zdraví
KT = Komunitní tým
TPZ = Týmy podpory v zaměstnáváná
CHB = Chráněné bydlení

[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({[({

Služba

Místo poskytování v %

Podíl práce v %

ambulance

terén

individuální

skupinová

CDZ

36

64

93

7

KT

38

62

86

14

TPZ

47

53
67

33

94

6

CHB			

70

30

Stav zaměstnanců org. k 31.12.2020

Fyzické osoby

KT

47

53

TPZ

43

57

KT

23

77

Přímá péče

Úvazky

47

42,55

3

2,20

Dobrovolnictví

4

3,50

Administrativa

12

9,98

Celkem

66

58,23

Zdravotní služby
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ZPRÁVA AUDITORA
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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]
]})]}(

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2_0_2_0

KONTAKTY
FOKUS Vysočina, z.ú.
Správní rada:
Předseda: David Burian, Místopředseda: Václav Průša, Členové: Martin Novotný, Pavel Hájek,
Dozorčí rada: Zdeněk Vacek
Ředitelství:
Ředitelka FOKUSu Vysočina, z.ú.: Mgr. Anna Šimonová, Mobil: 774 151 495
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +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
Transparentní účet: 1300006003/7940
Středisko Havlíčkův Brod:
Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod
Vedoucí střediska: Mgr. Jan Míka
Mobil: 778 735 610, jan.mika@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: Markéta Křivánková, DiS.
Mobil: 606 098 457, marketa.krivankova@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: Helena Štěpánková
Mobil: 778 888 663, dc.humpolec@fokusvysocina.cz

[

Odborný garant služeb:
Mgr. Michaela Urbánková
Mobil: 775 881 778, michaela.urbankova@fokusvysocina.cz

