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otevŘeli jSme!
v havlíčkově brodě 
vzniklo jedno z prvních 
center duševního zdraví. 
Havlíčkův Brod - Po dlouhém če-
kání na reformu péče o duševní 
zdraví přinesl rok 2018 velký posun 
v podobě vzniku Center duševního 
zdraví. V  rámci projektu Minister-
stva zdravotnictví jich vzniklo v re-
publice pět pilotních, přičemž do 
budoucna by měla být důležitým 
prvkem péče ve všech regionech. 
Centrum v Havlíčkově Brodě vznik-
lo jako společný projekt Psychia-
trické nemocnice a FOKUSu Vyso-
čina, z.ú.. 
„Tvoří jej sociální pracovníci, peer 
konzultant, sestry pro péči v  psy-
chiatrii, psychiatr, psycholog.  Pod-
statná je změna, kterou Centrum 
v  systému péče o duševní zdraví 
přináší,“ vysvětluje Eva Teclová. 
Jaké jsou hlavní rysy, které službu 
charakterizují? 
1) Klienta společně podporují so-
ciální a zdravotní pracovníci, kteří 
jsou součástí jednoho týmu.
2) Služby „jdou za lidmi domů“ 
– jsou poskytovány tam, kde se 
klient nachází, ať již se jedná o ne-
mocnici, ubytovnu či domov a kde 
si to přeje. Pouze část služeb je 
ambulantních.
3) Tým Centra aktivně pracuje 
s lidmi ohroženými duševní nemo-
cí, kteří sami pomoc nevyhledali. 
V  souvislosti s  duševní nemocí 
dochází k tomu, že člověk, který je 

ohrožen nemocí, tak svůj stav ne-
vidí, ale trpí jím jeho okolí a rodina, 
která nás kontaktuje. Kontaktovat 
nás v  této souvislosti může také 
praktický lékař, sociální pracovník 
obce či jiné organizace.
„Centrum duševního zdraví čekají 
v blízké budoucnosti další důležité 
úkoly a role související s pokra-
čováním  Reformy péče o duševní 
zdraví: transformace psychiatric-
kých nemocnic přinese potřebu 
úzké spolupráce s  lidmi s  dušev-
ním onemocněním, kteří jsou zde 
dlouhodobě hospitalizovaní. Další 
aktivity Centra budou směřovat 
k  prevenci dlouhodobých a opa-
kovaných hospitalizací a rychlému 
návratu pacienta do domácího 
prostředí a komunity. Jsme rádi, 
že můžeme být součástí důležitých 
změn v  péči o  duševně nemocné 
a přispívat k změně přístupu k těm-
to lidem,“ dodává Eva Teclová. 
Havlíčkobrodské centrum dušev-
ního zdraví najdete na adrese 
Havlíčkova 2034 v areálu Baukom-
plexu. Více informací naleznete na 
www.cdzhb.cz. 
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cyril höschl: „přeji si, aby se 
psychiatrie stala rovnocenným oborem medicíny.”

Praha - Známější 
jméno mezi čes-
kými psychiatry 
budete hledat jen 
těžce. Cyril Höschl 
se psyciatrii naplno 
věnuje už od polo-

viny sedmdesátých let minulého 
století. Je uznávanou autoritou, 
získal mnoho ocenění a byl i je čle-
nem významných řídících orgánů. 
V  současné době působí přede-
vším jako ředitel Národního ústa-
vu duševního zdraví v  Klecanech. 
V  krátkém rozhovoru pro FOKUS 
Vysočina zavzpomínal na to, jak 
vypadala psychiatrická péče před 
lety a popřemýšlel, kam v  posled-
ních desetiletích směřuje. 

Jak jste před třiceti lety vnímal 
péči o duševně nemocné? Kde 
byly její největší slabiny?
Vztah lékař-pacient byl paternali-
stický. Lékař rozhodoval, pacient 
měl pouze poslouchat. Obecně byl 
systém centralizován ve velkých 
léčebnách, ambulantní péče byla 
pouze státní na poliklinikách. Psy-
chiatrická zařízení byla vesměs 
zanedbaná, stála na chvostu inves-
tic do zdravotnictví. V  té době ani 
nebyla deklarována práva pacientů 
a jejich hlas byl oslyšen.
Dokážete popsat největší změny, 

kterých se během následujících 
let dosáhlo? 
Velká změna nastala především 
v diverzifi kaci možností a služeb, 
spuštění komunitní péče, osvě-
tě, edukaci veřejnosti, částečná 
destigmatizace. Vztah lékař-paci-
ent je nyní mnohde symetričtější. 
To znamená, že lékař není pouze 
vládce. Je to spíše konzultant, 
který svého pacienta informuje a 
nabízí mu volby, čímž zachovává 
jeho větší autonomii. Atmosféra 
v  léčebnách se namnoze význam-
ně zlepšila a podmínky uvnitř se 
humanizovaly. Rozšířilo se spekt-
rum služeb v terénu, klade se větší 
důraz i na tělesné zdraví duševně 
nemocných, i když ještě ne všude. 
Rozšířily se také možnosti psycho-
terapeutických výcviků. Mezi hlavní 
nedostatky nyní patří poddimenzo-
vání služeb v některých oblastech, 
nedostatek dětských psychiatrů 
a psychologů při současně narůs-
tající poptávce, stále nedostatečné 
relativní fi nancování oboru proti 
ostatní medicíně. 
A co přejete psychiatrii a péči 
o duševně nemocné do budoucna? 
Aby se psychiatrie ekonomicky 
i v  myslích lidí stala rovnocenným 
oborem medicíny, a zajistila tak 
svým nemocným adekvátní a dů-
stojnou péči.

Ú v o d n í  s l o v o

„život ve vzpomínce znamená žít dvaKrát.“
Vážení čtenáři,
citát latinského básníka Marcuse 
Martialise tak trochu může charak-
terizovat Výroční zprávu FOKUSu 
Vysočina, z.ú. za rok 2018, kterou 
právě držíte ve svých rukách. 
Právě letos totiž uplyne třicet let od 
výročí sametové revoluce a přecho-
du mezi dvěma politickými režimy. 
I my ve FOKUSu jsme si vzpomněli 
a alespoň částečně chceme připo-
menout, že od té doby již neúprosně 
uplynul čas celé jedné generace. 
Vaše vzpomínky vám možná vy-
voláme vizuálně. Asi jste si všimli, 

že naše výroční zpráva velmi ná-
padně připomíná noviny, které se 
u trafi k kupovaly před třiceti lety. 
Je to záměr. Záměr, který má uká-
zat, jak čas plyne. Nechceme dobu 
minulou v  žádném případě nijak 
adorovat, nesla v  sobě věci dobré 
a velmi mnoho věcí špatných. My se 
do podobné doby vracet rozhodně 
nechceme. A víme také, že kdo se 
nedokáže poučit z chyb v minulosti, 
je nucen je opakovat..
Vzpomínky jsme zčásti chtěli vy-
volat i v  textech, které najdete 
uvnitř. Někteří z  nás popřemýšleli, 

jaké byly jejich začátky ve FOKUSu 
a zavzpomínali i někteří naši klienti.  
Sobě i nám připomněli, jak oni před 
lety vnímali naši organizaci, jak jim 
pomohla, nebo co by nám vytkli. Za-
pátrali v paměti, jak se v naší zemi 
vyvíjela péče o duševně nemocné. 
Řekli nám, jak ji vnímají nyní. 
Zkrátka - v  naší Výroční zprávě si 
můžete připomenout minulost, ale 
dozvědět se mnoho i o současnosti. 
Snad srovnáním poznáte, že se sna-
žíme naši práci dělat dobře. 
A že kráčíme kupředu. 
Příjemné čtení. 

SKočila 
jSem do 
rozjetého 
vlaKU. 

a začalo 
mě to bavit! 

Vysočina - Ve FOKUSu Vysočina 
pracuje Anna Šimonová už dvacet 
let, a to není úplně krátká doba. 
V době svých studií si možná ani 
nedovedla představit, že jednou 
bude stát na pozici ředitelky or-
ganizace, která se zabývá prací 
s lidmi s duševním onemocněním.

„Moje původní představa byla 
trochu jiná,“ brouzdá s úsměvem 
nazpět svou pamětí. V začátku 
své práce ve FOKUSU měla sama 
obavu o to, zda dokáže naplnit 
očekávání, jestli bude prospěšná. 
Za dvě desítky let pak viděla, jak 
se péče o duševně nemocné vyvíjí 
a mění.

Zavzpomínejte prosím, jak jste se 
ke své práci vlastně dostala…
Studovala jsem sociální práci na 
Fakultě sociálních studii Masary-
kovy univerzity v Brně, ale mým 
hlavním oborem byla sociologie. 
Tehdy jsem měla představu, že 
budu pracovat pro komerční sub-
jekty zabývající se průzkumy trhu. 
Líbilo se mi jejich propojení se 
statistikou. Během prázdnin se 
ale v regionálních novinách obje-
vil inzerát, ve kterém FOKUS Vyso-
čina sháněl vedoucího střediska 
v Pelhřimově. Nejdřív se mi do 
toho moc nechtělo, měla jsem po-
cit, že nejsem vhodný člověk pro 
přímou práci. Měla jsem obavu, 

že bych nenaplnila očekávání, že 
bych lidem nedokázala pomoci. 
Ale nakonec jsem na konkurz šla, 
vybrali mě a začala jsem praco-
vat jako vedoucí střediska. Měla 
jsem odpovědnost za provozní 
část služeb, spolupracovala na 
jejich rozvoji a zároveň jsem pra-
covala v přímé péči v terénu. Již 
v té době jsme měli zkušenosti s 
chráněným bydlením, pracovní re-
habilitací a komunitní péčí. Chtě-
la jsem tomu všemu dávat vizi i 
směr . Prostě jsem skočila v roce 
1999 do naplno rozjetého vlaku a 
začalo mě to bavit. 
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Evropská unie
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Pokračování ze str. 1
Dá se obecně říci, jak práce ve FO-
KUSu tehdy vypadala?
V této době neexistoval Zákon o 
sociálních službách. Pracovali 
jsme s materiály, které jsme spo-
lečně vypracovávali napříč všemi 
Fokusy a které čerpaly ze zkuše-
ností ze zahraničí. Zároveň byla 
přímá práce založená na empatii, 
komunikaci s klientem v jeho pro-
středí a na navazování vztahu. 
Když o tom přemýšlím, nyní se k 
tomu zase více vracíme. FOKUS 
fungoval na vlně velkého nadšení, 
živelné energie a chuti pomáhat 
lidem, kteří to potřebují. Sami jsme 
si vlastně určovali hranice, jak a co 
máme dělat, kde všude můžeme 
člověku s duševním onemocněním 
pomoci.

Pak jste z osobních důvodů na ně-
kolik let práci ve FOKUSu přerušila. 
Jaký byl návrat zpět? Byl to znovu 
těžký skok na rozjetou mašinu?
Byla jsem šest let na mateřské 
dovolené a právě v té době (2006) 
vznikl Zákon o sociálních služ-
bách. To byl pro mě opravdu ra-
zantní skok. Mám pocit, že nový 
zákon celé práci dával jiný režim a 
řád. Podpora se začala více profe-
sionalizovat a cíleně se šlo po ur-
čité linii. Mělo to ale i svoji druhou 
stránku. Zároveň se totiž stavěly 

hranice mezi pracovníkem a klien-
tem. Svým způsobem jsme ztratili 
náhled na celkovou situaci lidí s 
duševním onemocněním, přestali 
jsme vnímat některé další signály, 
příliš jsme se soustředili na úzký 
okruh potřeb. Tento stav trval, dej-
me tomu, do roku 2012.

Pokud tomu dobře rozumím, v sou-
časnosti si z obou přístupů snaží-
me brát vždy to lepší. Je to tak?
Ano. Vnímám, že jsme si jistější 
ve formální části práce a zároveň 
se snažíme opět dívat na celkovou 
situaci člověka. Nemáme na očích 
profesní klapky a vnímáme, jak žije, 
co dělá a co chce. Jako sociální 
pracovníci jsme nyní mnohem blíž 
člověku. Vlastně hranice sociální 
pracovník a klient se tak trochu 
rozpouští, snažíme se o vzájemné 
pochopení a mnohem větší naslou-
chání a respektování člověka s du-
ševním onemocněním. Odmítáme 
cestu stereotypů, které člověka 
automaticky vedou k určitému způ-
sobu řešení situací. Na té práci je 
zajímavé, že s každým člověkem 
hledáte zcela jiná, nová řešení. Nic 
se neopakuje, pokaždé je to origi-
nální a jedinečná cesta, na které 
jsme v roli průvodce.

Diskutovaným a ožehavým té-
matem je i role psychiatrických 

nemocnic. Lidé o jejich fungování 
mají zakódovány určitě představy.
Musím říci, že v tomto směru je 
za posledních dvacet let vidět 
velký skok kupředu. Došlo ke 
změně přístupu k pacientovi a 
řada oddělení se rekonstruovala 
a modernizovala. Přesto je v naší 
republice z pohledu člověka s du-
ševním onemocněním hospitaliza-
ce v psychiatrické nemocnici stále 
stigmatizující událost. Zároveň 
je délka hospitalizací velmi dlou-
há a znesnadňuje člověku návrat 
do běžného života. Snažíme se 
však společně s personálem psy-
chiatrických nemocnic na těchto 
oblastech pracovat, a to v rámci 
reformy duševního zdraví. Snaží-
me se o propojení zdravotní a so-
ciální péče. Uvědomujeme si, že v 
systému bez vzájemné spolupráce 
a koordinace péče se nemůže paci-
ent cítiti dobře. Během 20 let došlo 
k výraznému posunu v komunikaci 
a vzájemnému respektu mezi pra-
covníky sociálních a zdravotních 
služeb a především v posunu re-
spektování práv pacienta - člověka 
s duševním onemocněním.

Pojďme opět k současnosti. Jaké 
podstatné události zaznamenal 
FOKUS Vysočina v roce 2018?
Zmínila jsem se o spolupráci s psy-
chiatrickými nemocnicemi a jedním 

z příkladů té spolupráce je vznik 
Centra duševního zdraví v Havlíč-
kově Brodě. V srpnu jsme společně 
s Psychiatrickou nemocnicí Havlíč-
kův Brod sestavili tým sociálních 
a zdravotních pracovníků, který 
funguje na zcela nových principech 
a hodnotách. A i přesto, že se jed-
ná o zaměstnance dvou organi-
zací, pracují společně a poskytují 
komplexní péči lidem s duševním 
onemocněním v okrese Havlíčkův 
Brod. Snažili jsme se rozvíjet i další 
činnosti. V Humpolci jsme otevřeli 
nové dobrovolnické centrum, díky 
němuž můžeme v regionu humpo-
lecka a světelska zvýšit zájem o 
dobrovolnickou činnost. A v nepo-
slední řadě bych ráda zmínila spolu-
práci s Ministerstvem zdravotnictví 
v rámci reformy péče o duševní 
zdraví. Podařilo se společně s veřej-
nou správou, poskytovateli služeb 
a lidmi se zkušeností s duševním 
onemocněním nastartovat diskusi 
o vizi a hodnotách budoucí péče 
o duševně nemocné. Věřím, že v 
příštích letech se podaří většinu z 
našich plánů realizovat.

často spolu hovoříme o stigma-
tizaci lidí s duševním onemocně-
ním. Dnes se toto téma objevuje 
v médiích, tvoří náplň práce někte-
rých institucí. Ale jak se podle Vás 
pohled veřejnosti měnil či nemě-

nil během posledních dvaceti let?
Vlastně sama nevím, zda dokážu 
nabídnout objektivní názor. Pře-
ci jen se v tom pohybuji už delší 
dobu. Mám ale pocit, že se mi 
svými názory podařilo – v dobrém 
slova smyslu – určitě nakazit své 
okolí, moji rodinu a známé. Obec-
ně vzato se mi ale nedaří zbavit 
dojmu, že názory veřejnosti jsou 
stále poměrně silně stigmatizující 
a v prosazování lidských práv jsme 
stále pozadu. Navíc veřejnost čas-
to chce, aby lékaři a organizace 
přebírali za nemocné odpovědnost, 
to však není možné. Stále chybí ur-
čité prvky péče a lepší propojenost 
odborných profesí. Ale na druhou 
stranu, věci se skutečně hýbou ku-
předu. Vždyť dnes probíhají velké 
změny v péči o duševně nemocné, 
které by byly před dvaceti lety ne-
myslitelné. Jde o změnu myšlení a 
systému. A co je důležité, je k tomu 
i kladná politická vůle a zapojují se 
všechny potřebné subjekty. A v 
tom je veliká šance, že se změny 
podaří dotáhnout do zdárného kon-
ce. V médiích a veřejném prostoru 
mnohem častěji slyšíme diskuse 
a debaty o duševním zdraví. O du-
ševním zdraví se minimálně mno-
hem více mluví, a to je dobře. Lidé 
by měli znát techniky, aby dokázali 
pomoci sami sobě a aby věděli, co 
mohou udělat pro ostatní.

Kdo neprožije, těžko bude chápat…
Chotěboř - Asi jen málokdo si do-
vede představit, jak velkou pomocí 
mohou být některé naše služby 
nejen pro klienty, ale i jejich rodi-
ny. Příkladem v  našem středisku 
v  Chotěboři může být Osobní asi-
stence. Jejím posláním je umožnit 
lidem s postižením žít ve vlastní 
domácnosti životem, který se co 
nejvíce blíží běžnému standardu. 
Své dojmy o službě popsala dcera 
jedné z našich klientek. 
„Ráda bych se s  vámi podělila o 
zkušeností s  Osobní asistencí 
chotěbořského střediska FOKUSu 
Vysočina. 
Staráme se o maminku, které je 83 
let a v současné době je upoutaná 
na lůžko. Hned po rozhodnutí, že si 

maminku vezmeme z  nemocnice 
domů, jsem začala spolupracovat 
s  charitou a pečovatelskou služ-
bou. V současné době nám pomá-
hají děvčata z  Osobní asistence 
FOKUSu Vysočina, každý den mimo 
soboty a neděle. Domácí prostředí 
a vynikající péče osobních asisten-
tek zpříjemňují mamince poslední 
roky jejího života.
Děvčata jsou vyškolena na vhod-
né rehabilitace a bazální stimula-
ci, které mamince alespoň trochu 
odlehčí v  celodenním ležení na 
lůžku. Zajišťují celkovou hygienu, 
podávají jídlo, pití a polohová-
ní - no prostě vše, co je potřeba. 
Nemalou úlohu sehrává i to, že si 
s maminkou povídají a ta se ne-

cítí být sama. Komunikace mezi 
námi je buď osobním kontaktem, 
telefonem nebo si píšeme vzkazy, 
které se týkají jídla, pití, hygieny 
a podobně. Obě strany se snaží 
upozornit na každou maličkost, 
která by mamince zpříjemňovala 
den.
Bez tak významné pomoci by-
chom těžko takto závažnou situaci 
zvládali. Touto cestou bych ráda 
Osobní asistenci a celé organiza-
ci FOKUSu Vysočina poděkovala 
a obdivuji, s jakou péčí se o seniory 
a další své klienty starají.

Co říci na závěr? Díky, díky a ještě 
jednou díky! Kdo neprožije, těžko 
bude chápat……..“

Hlinsko - Už zhruba deset let je 
dnes šedesátiletý Bohumil z Chru-
dimska klientem střediska FOKU-
Su Vysočina v  Hlinsku.  Samotná 
nemoc se u něj ale projevila mno-
hem dříve. V 27 letech, tedy ještě 
před sametovou revolucí.  Dostal 
se až na psychiatrii, kam se ještě 
několikrát vrátil. Od jeho poslední 
hospitalizace uplynulo dvanáct let.  

„Hodně jsem pracoval. Velké vypětí 
všechno provalilo a prostě mi ode-
šly nervy. Mám schizofrenii. Myslel 
jsem, že mě někdo pořád proná-
sleduje. Při svých cestách jsem 
měl pocit, že mě sledují jiná auta a 
často jsem tak najel třeba desítky 
kilometrů navíc, než jsem se dostal 
do bezpečí,“ vzpomíná Bohumil. 

Nějakou dobu se sice pokoušel se 
svými běsy vyrovnat sám, ale poz-
ději se dostal až k odborníkovi. Do-
stal prášky a myslel si, že po nich 
bude vše dobré. Jenže medikace 
nezabrala tak, jak očekával.  
„Tak jsem si vzal další. Následo-
vala cesta do nemocnice, výplach 
žaludku a další cesta – tentokráte 
do psychiatrické léčebny,“ oklepe 
se s tím, že první zkušenost příjem-
ná nebyla. Pokračuje však smířlivě. 
„To bylo v roce 1987. Odborníci tam 
ale působili i tehdy. Pobyt měl svůj 
řád. Chodilo se do dílen a na psy-
choterapii. Určení diagnózy proběh-
lo bez problému, ale celkově jsem 
se necítil dobře. Přístup personálu 
v té době byl…různý.“
Bohumil se pak vrátil domů, cho-

dil k psychiatrovi, snižovaly se mu 
prášky. Jenže do léčeben se opa-
kovaně vracel, jeho život se měnil, 
později dostal invalidní důchod. 
Ale ne nadarmo se říká, že vše zlé 
je pro něco dobré. V  léčebně na-
šel Bohumil jednu z  nejcennějších 
věcí. Lásku. „Během jedné hospi-
talizace jsem poznal svoji budoucí 
manželku,“ vrací se do minulosti už 
s úsměvem.  
Pak Bohumil přidává zajímavý roz-

měr přechodu mezi dvěma režimy, 
se kterým se musela v  minulosti 
vyrovnávat i psychiatrická péče. 
„Bral jsem dlouho léky vyráběné za 
totality a moc jsem si na ně zvykl. 
Když se přestaly vyrábět, nezvládl 
jsem to a šel zpátky do nemocni-
ce…“ Lékaři později nasadili jiné 
léky. „Trvalo dlouho, než jsme přišli 
na správnou kombinaci. Ale nako-
nec? Od poslední hospitalizace je 
to už dvanáct let.“ 
A jak se vlastně Bohumil dostal 
k FOKUSu Vysočina? 
„Poradila nám příbuzná, docházím 
sem spolu s  manželkou. FOKUS 
mi opravdu moc pomohl. Nabízel 
dobré programy a spolupráce se 
sociálními pracovnicemi vždy fun-
govala. Hodně nám toho také po-

mohly zařídit,“ říká trochu stydlivě.
Na konci hovoru již dokáže lépe ho-
vořit o změnách, které se podle něj 
v psychiatrii za poslední tři desítky 
let udály.  „Za minulého režimu se 
mě nikdo na nic neptal. Mám pocit, 
že i lidé ve společnosti na dušev-
ně nemocné koukají lépe. Ostatně 
myslím, že lidí s  psychickými pro-
blémy přibývá. Řeší se věci, které 
by dříve nikdo neřešil, začíná to už 
u dětí. Je dobře, že se problémům 
věnuje větší pozornost.“ 
Ptát se Bohumila na jeho přání je 
možná trochu zbytečné. „Psychicky 
se cítím dobře, s  věkem přichází 
spíše zdravotní neduhy. Pokud by 
se však objevil problém, bylo by 
skvělé léčit se doma s  podporou 
FOKUSu.“

třicet let s nemocí. deset let s FoKUSem

Havlíčkův Brod - Psychotera-
pie je přístup, který pomáhá 
člověku vyrovnat se s  těžkost-
mi  a krizemi v životě, je to také 
způsob léčby duševních ne-
mocí.  Ještě donedávna nebyla 
psychoterapie pro naše klienty 
běžně dostupná. Byla spojena 
s  dlouhou čekací dobou, pro 
určitou skupinu lidí s duševním 
onemocněním nebyla dostupná 
vůbec. „Toto se nám podařilo 
změnit. V  Centru duševního 
zdraví pracuje psycholog, který 
psychoterapii ovládá a nabízí 

ji klientům. Stejně tak se  nám 
podařilo zajistit dostupnou psy-
choterapii i pro klienty Komu-
nitního týmu. Jsme tak schopni 
nabídnout psychoterapii fl exi-
bilně a rychle, s  lepším poro-
zuměním pro souvislosti, které 
známe díky častému kontaktu 
sociálních pracovníků (a ses-
ter) s  klientem a jeho okolím. 
Výhodou je, že psychoterapeu-
ti jsou v  obou případech členy 
týmu a mohou tak přinášet 
nové pohledy na práci s  klien-
tem,“ uvádí Eva Teclová.  

pSYchoterapie 
je  ve  FoK USU dostupná
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Společně pomůžeme lidem 
SamoStatně žít
Havlíčkův Brod - „Služba Chrá-
něné bydlení Havlíčkův Brod 
pomáhá lidem s duševním one-
mocněním, kteří nikdy nebydleli 
sami nebo v samostatném by-
dlení selhávali.“  To říká Martin 
Lukáš, vedoucí služby, kterého 
klienti FOKUSu Vysočina dobře 
znají. Už od roku 2015 totiž pra-
cuje v domě na havlíčkobrodské 
ulici 5.května, kde tehdy začalo 
fungovat takzvané Komunitní 
chráněné bydlení.

Chráněné bydlení umožňuje lidem 
začít od začátku. S podporou zdra-
votníků a sociálních pracovníků. 
Martin je jedním z těch, kteří s na-
šimi klienty ve službě pracují.
„Tato práce mě naplňuje. Líbí se mi 
být s lidmi v neustálém kontaktu, 
vidím výsledky jejich práce. Baví 
mě jejich pokrok, každý jde svoji 
cestou a i my se zároveň od klientů 
něco učíme. Je to o odvaze řešit 
na duševní úrovni podstatné věci 

a nespěchat, protože důležité věci 
uspěchat nejdou.“
„Chceme, aby se v chráněném by-
dlení osamostatnili a mohli začít 
žít vlastní život. Osvojí si nejen 
základní dovednosti ve vedení do-
mácnosti, hospodaření s penězi 
nebo třeba jednání na úřadech. 
Společně se také snažíme kom-
plexněji zaměřit na ustálení jejich 
zdravotní a sociální situace. Zdra-
votní oblast zajišťuje především 
Centrum duševního zdraví. Pokud 
uživatel dosahuje určité stabiliza-
ce, bývá již připraven na to, aby pře-
mýšlel o budoucnosti. O tom na co 
navázat poté, co došlo k přerušení 
životního příběhu vlivem nemoci. 
Znovuobjevení životních cílů má 
velký význam, bez toho to nejde, 
protože je motivací ke změně. Ta 
se projevuje i ve zvýšeném zájmu 
o běžné věci jako je třeba péče  
o domácnost. K tomu se tak vlast-
ně někdy dostáváme až sekundár-
ně, ale zkrátka se jedná o spojité 

nádoby,“ zdůrazňuje vedoucí služby.
„Dá se říci, že k stabilizaci a na-
startování vlastního rozvoje člově-
ka je potřeba co nejširší podpůrná 
síť. Tu FOKUS Vysočina tvoří na-
příklad v rámci okresu Havlíčkův 
Brod. Společně dokážeme pomoci 
našim uživatelům znovu začít sa-
mostatně žít. Úspěšnost se odráží 
i porovnání míst, odkud naši uži-
vatele přicházejí a kam odcháze-
jí,“ dodává závěrem Martin Lukáš  
s odkazem na graf.

Porovnání: místo pobytu - Chráněné bydlení Havlíčkův Brod

Místo pobytu 
při vstupu do služby

Místo pobytu 
při odchodu ze služby

hospitalizace            rodina            jiné            samostané bydlení
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Chotěboř - Prakticky od doby, kdy 
začal FOKUS Vysočina působit 
v  Chotěboři, jsme navázali spo-
lupráci s ambulantní psychia-
tričkou MUDr. Blankou Šťastnou. 
A toto spojení jde nám, ale pře-
devším našim klientům k  duhu. 
Spokojenost je totiž evidentně 
všestranná. Jak Blanka Šťastná 
říká, rozšíření služeb FOKUSu 
představuje významnou pomoc i 
v její práci. 

Jak vnímáte spolupráci s  FOKU-
Sem a jeho službou Komunitní 
tým nyní a jak tomu bylo třeba 
před deseti lety? 
Ano, změna je viditelná a je to 
změna určitě k  lepšímu. Jedná se 
například o rozšíření pořádaných 
volnočasových aktivit a pracovních 
možností pro klienty. Tím, jak se 
známe dlouho, probíhá komunika-
ce s pracovníky Komunitního týmu 
už spíše na přátelské úrovni.

Dostáváte od svých klientů zpět-
nou vazbu na naši službu? 
Ano, dostávám. A musím říci, že 
s  výjimkou jedné klientky jsou 
zpětné vazby opakovaně pozitivní.

Jak vlastně vnímáte rozšiřování 
našich služeb? Tým se totiž po-
měrně nedávno rozrostl o terénní 
zdravotní sestru a peer konzul-
tantku.
Terénní zdravotní sestra pro mě 

představuje úžasnou pomoc. Opa-
kovaně konzultujeme mnohé přípa-
dy a to je pro klienty velmi pozitiv-
ní. Iniciativa je oboustranná, někdy 
vychází ode mě, někdy přímo od 
zdravotní sestry. A vaše peer kon-
zultantka je skutečně výborná. Pro 
klienty, s  kterými pracuje, je vždy 
velkou oporou. Díky vlastní zkuše-
nosti s duševním onemocněním je 
s nimi takříkajíc na jedné lodi.

Vidíte u klientů, kteří spolupra-
cují s naším Komunitním týmem, 
posun vpřed? Dokážete uvést ně-
jaký příklad?
Komunitní tým například pomohl 
jednomu mladému klientovi na-
startovat zcela jiný život v  oblasti 
práce. U další klientky, která byla 
doslova vyčleněna ze společnosti, 
pomohla aktivizace. Pomohla jí 
možnost setkávat se s  ostatními 
klienty a porovnávat také své zku-
šenosti. Tato klientka nyní třeba do-
káže chodit na plánované schůzky. 
Příkladů je ale víc. Každý z klientů 
by uvedl něco pozitivního. I ti, kteří 
pracují v chráněných dílnách.

Uvítala byste ještě nějakou změ-
nu v naší spolupráci? 
Na dosavadní spolupráci bych 
vlastně nechtěla nic měnit. Ale 
uvítala bych rozšíření pracovních 
míst v  chráněných dílnách, aby 
ještě více lidí dostalo šanci získat 
zaměstnání. 

psychiatrička: 
FoKUS prochází 
změnoU K lepšímUPelhřimov - O FOKUSu Vysočina  

a jeho pelhřimovském středisku 
se čtyřiačtyřicetiletý Josef poprvé 
dozvěděl od svého ambulantního 
psychiatra. S  pracovníky, kteří 
k  němu domů dorazili, pak sdílel 
svůj příběh. 

„Před několika lety jsem v důsled-
ku svého onemocnění byl omezen 
na svéprávnosti. S tím jsem se ne-
smířil a pokusil se o sebevraždu,“ 
vzpomíná. 
Následovalo několik hospitalizací, 
Josef se dokázal částečně vrátit 
zpět do svého života a navštěvoval 
psychiatra.
Ale v  jeho životě stále něco chy-
bělo. 
„V té době jsem začal spolupraco-
vat s FOKUSem. Moc jsem chtěl 

začít znovu pracovat a byla mi 
nabídnuta možnost zaměstnání 
v  jeho chráněných dílnách. Lidé 
v  mém okolí mně nevěřili. Necítil 
jsem žádnou podporu, spíše na-

opak. Ale pracovníci FOKUSu ve 
mě věřili. Naslouchali mým přáním, 
podporovali mé silné stránky a do-
kázali mi vrátit zpět určité sebe-

vědomí. Úspěšně jsem absolvoval 
vstupní pohovor a nyní už třičtvrtě 
roku pracuji. Zase se cítím se jako 
plnohodnotný člen společnosti.“ 
FOKUS Vysočina v současné době 
s  Josefem pracuje na obnovení 
jeho svéprávnosti. Mluvíme s  ním 
o tom, co vše to obnáší. Josef 
pracuje na zvyšování svých schop-
ností.

„Díky FOKUSu i svému ambulantní-
mu psychiatrovi věřím, že všechno 
může dopadnout tak, jak bych si 
přál. FOKUS Vysočina mi dává pro-
stor vyjádřit své pocity a myšlenky. 
Můžu se se vším svěřit a vím, že 
mne vyslechnou a pomohou. Do-
kázal jsem poznat více i sám sebe, 
své onemocnění, kterému nyní do-
kážu více porozumět.“

doKázal jSem poznat Sám 
Sebe i Své onemocnění
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Skladba zaměstnanců 2018

Pracovní pozice dle úvazků k 31. 12. 2018 Počet

Sociální pracovník 32,5

Pracovník v sociálních službách 7,95

PEER konzultant 2,5

Zdravotní sestra 0,15

Koordinátor dobrovolnického centra 3,5

Administrativa 4,475

Vedoucí pracovníci 3,7

SOUčET 54,775

zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené k 31.12.2018 14,5
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Chráněné bydlení Havlíčkův 
Brod od roku 2015 opustilo 
24 uživatelů. V současné 
době v Havlíčkově Brodě 

nabízí služba celkem  
14 míst.

Další dvě místa  
v chráněném bydlení FOKUS 

Vysočina nabízí také  
v Pelhřimově.
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poprvé v pelhřimově na náměstí….

Pelhřimov - První školní den 
v  Pelhřimově rozhodně nebyl 
nuda. FOKUS totiž obsadil Ma-
sarykovo náměstí se svým Fes-
tivalem duševního zdraví, který 
nesl letos název Poprvé. Program 
se spoustou hudby, rozhovorů 
a workshopů přilákal návštěvníky 
všech generací. Od malých dětí, 
přes teenagery až po seniory.

Už dopoledne byly na náměstí vi-
dět stany, kde naši zaměstnanci 
připravovali nápadité workshopy 
a velké pódium, kde se během dne 
postupně vystřídaly čtyři kapely – 
Jakub Cermaque, Jakub Děkan, 
Nebe a Lanugo.
Lidé, kteří třeba jen procházeli ko-
lem, nebo šli cíleně za hudbou, se 
v přestávkách určitě nenudili. Moh-

li třeba v Psychomatu na Budku, 
který jel po celý den na plné obrát-
ky vnímat, jaké to je vidět a slyšet 
věci, které ostatní nevidí. „Skvělé. 
Ale zároveň mě to donutilo zamy-
slet se,“ říkal jeden z těch, kteří si 
Psychomat vyzkoušeli.
Každý si pak mohl zkusit zbořit 
svůj předsudek, najít si pomocí Zdi 
bláznů svoji diagnózu, procvičit 
své závity v Mozkové posilovně, či 
vyzkoušet hudební workshop. Kdo 
chtěl, hurónsky se pobavil na Józe 
smíchu, zkusil taneční workshop 
nebo mohl zakoupit výrobky z na-
šich chráněných dílen.
Na podiu - kromě hudby – probí-
haly (díky spolupráci s  regionální 
televizí I-vysočina) rozhovory s od-
borníky, kteří přítomným přibližo-
vali problematiku dobrovolnictví, 
duševních onemocnění a různých 
forem pomoci. A například téma 
festivalu - Poprvé - se dočkalo vy-
světlení.
„Mnoho příznaků duševních one-
mocnění se totiž POPRVÉ objevuje 
v  mladém věku. A my jsme chtěli 
poukázat na to, co dělat a jak po-
stupovat. A navíc mnoho worksho-

pů jsme si tu mohli vyzkoušet po-
prvé, možná poprvé slyšet některé 
kapely a třeba se i poprvé něco 
dozvědět o FOKUSu,“ vysvětlila 
vedoucí našeho pelhřimovského 
střediska Michaela Urbánková.
Vrcholem byla samozřejmě pro 
mnohé hudba a všichni účinkující 
si získali srdce přítomných i FO-
KUSu, protože s  těžko uvěřitelnou 
ochotou podporovali naše poslání 
a myšlenky. A třeba vystoupení 
Jakuba Děkana, který s úsměvem 
poskytl rozhovor a fotil se s diváky, 
bylo možná vrcholem celého dne.
„Letošní druhý ročník za mě splnil 
náš záměr a já se kochal plnými 
workshopy, v  ten moment jsem 
prožil úžasnou věc. Opět se mi po-
tvrdilo, že jdeme správnou cestou,“ 
radoval se třeba náš peer konzul-
tant a jeden z hlavních organizáto-
rů akce Jarda Kerouš.
„Ráda bych všem na tomto místě 
poděkovala. Účinkujícím, svému 
týmu, dobrovolníkům i divákům,“ 
dodala Míša Urbánková.
I letos, v roce 2019, vyjdeme s na-
ším programem v  Pelhřimově na 
náměstí.

Hlinsko - Zvláštní pohled se mohl 
naskytnout lidem, kteří 4. září pro-
cházeli okolo lyžařského areálu 
v Hlinsku. Pod sjezdovkou se totiž 
odehrávaly líté boje v  pétanque. 
Turnaj na podporu duševního zdra-
ví, nad kterým převzal záštitu radní 
Pardubického kraje Pavel Šotola, 
sdružuje organizace, které v  kraji 
pracují s  lidmi s  duševním one-
mocněním. Akce navíc na pardu-
bicku zahajuje Týdny pro duševní 
zdraví a letos ji pořádal právě FO-
KUS Vysočina.  

Akce měla za cíl propojit všechny 
přítomné a prohloubit vzájemnou 
spolupráci jednotlivých organiza-
cí. Zápolení se zúčastnilo celkem 
osm týmů složených z  klientů 
i zaměstnanců organizací. Přes-
tože byly na konci uděleny medai-
listům ceny, opravdovým vítězem 
turnaje byl ve skutečnosti beze-
sporu každý, kdo se zúčastnil. Tak 
o turnaji hovořili i členové nejlepší-
ho týmu. Na řádný průběh turnaje 
dohlíželi dobrovolníci z našeho hli-
neckého dobrovolnického centra. 

vítězem turnaje
byl vlastně každý

Havlíčkův Brod - Už několik let 
naše havlíčkobrodské středisko 
na podzim během Týdnů pro du-
ševní zdraví (TDZ) vychází na ha-
vlíčkobrodské náměstí. To samé 
se nám povedlo i v  roce 2018. 
nově jsme však do programu  za-
komponovali Kostel sv. Kateřiny, 
který se nám na několik dní stal 
zázemím i středobodem našich 
aktivit.

„Letošní Týdny v Havlíčkově Brodě 
byly určeny především mladým 
lidem. Tématem Světového dne 

duševního zdraví bylo totiž du-
ševní zdraví a nemoc u mladých 
lidí,“ vysvětluje na úvod zaměření 
letošního programu Eva Teclová 
– vedoucí havlíčkobrodského stře-
diska FOKUSu.
Nenápadná, avšak půvabná silue-
ta Kostela sv. Kateřiny, který leží 
na samém břehu řeky Sázavy, se 
stala místem, kde jsme se setká-
vali se studenty středních škol 
a veřejností.
„V  programu řekni to jsme se 
zaměřili na prevenci duševního 
onemocnění. Besedovali jsme 

se studenty o tom, jak to vypadá, 
když stres v životě přeroste únos-
nou míru a kde hledat pomoc, když 
si člověk nemůže pomoct sám. 
Program byl připraven společně 
s  hnutím Nevypusť duši, kampaní 
Dávám židli do kruhu a s  přispě-
ním lidí, kteří mají vlastní zkuše-
nost s projevy duševní nemoci ve 
studentském věku.“
Program v  kostele doplnila Jóga 
smíchu, povídání s  peer konzul-
tantem Tomášem Vaňkem a kon-
cert Jardy Svobody.   Ten zaplnil 
kostel do posledního místečka. 
Prazvláštní atmosféra sakrální 
stavby, která se dokonale prolínala 
s  originální hudbou, musela v  ka-
ždém vyvolat silné pocity.  A své 
kouzlo měla i kavárna u řeky, kde 
mohli příchozí vyčkat na začátky 
programů.

Maniak, Voxel i Psychomat
Další zářijové odpoledne pak pat-
řilo na havlíčkobrodském náměstí 
akci „Duševní zdraví – spojení 
navázáno!“ „Opět jsme hovořili o 
významu duševního zdraví i o tom, 

jak to vypadá, když o duševní zdra-
ví musí mladý člověk usilovat.  Hu-
dební vystoupení zajistili Swinging 
Chipsies, rapper Maniak a večer 
pak zpěvák Voxel. Každý si mohl 
vyzkoušet třeba i Psychobudku, 
která přibližuje, jak to vypadá, když 
člověk vnímá realitu jinak, než jeho 
okolí,“ dodala Eva Teclová.

Spolehněte se, že v  Havlíčkově 
Brodě se při Týdnech duševního 
zdraví nebudete nudit ani letos. 

prevence dUševního onemocnění v kostele i na náměstípocit, že jsem užitečný, 
je pro mě velmi důležitý, 
říká michal jančaŘíK
Chotěboř - Programy Týdnů pro 
duševní zdraví nabízí mnoho za-
jímavých akcí. Například v  Cho-
těboři jsme uspořádali v  sále Zá-
kladní umělecké školy besedu se 
známým moderátorem Michalem 
Jančaříkem. 
Moderátor otevřeně mluvil o tom, 
jak nemoc změnila život jemu 
i jeho blízkým, i o svém návratu na 
televizní obrazovku: „Bylo pro mne 
hodně motivující vědět, že televize 
se mnou počítá a že se mého ná-
vratu na televizní obrazovku nebá-
li. Možnost seberealizace a pocit, 
že jsem stále užitečný a zvládnu 
zajistit rodinu je pro mne velmi dů-
ležitý“, řekl.
„Toltécké motto - štěstí spočívá v tr-
pělivosti - mě v náročné situaci nej-
více posiluje, řekl na závěr besedy.“

na vlastní kůži 
k porozumění a empatii
Havlíčkův Brod - I v roce 2018 
jsme uspořádali společně s další-
mi organizacemi destigmatizační 
akci Na vlastní kůži. Ta se opět 
konala v prostorách Sociálních slu-
žeb města Havlíčkův Brod. Děti ze 
základních škol si díky spolupráci 
FOKUSu, oblastního spolku České-
ho červeného kříže, SeniorPointu 
a Domovem pro seniory Sociálních 
služeb města Havlíčkova Brodu 
mohli vyzkoušet, jak se mohou cí-
tit lidé se zdravotním či duševním 
postižením nebo senioři. „Empatie 
a porozumění je prevencí vylouče-
ní ze společnosti. Uvědomění si 
těchto situací vede k pochopení 
a prohloubení mezigeneračního 
dialogu,“ řekli shodně pořadatelé.

Svatoslava Klementová četla své básně a pokřtila jejich sbírku
Chotěboře - Zahájení týdnů pro 
duševní zdraví v  Chotěboři ob-
staralo autorské čtení básní Sva-
toslavy Klementové, jedné z  na-
šich klientek. 
„Chceme otevřeně a odborně mlu-
vit o tom, že s námi žijí lidé, kteří 
z  důvodu svého onemocnění či 
postižení nemají tolik příležitostí 
jako ostatní. Lidé, jejichž sebere-
alizace a uplatnění ve společnosti 
nejsou lehká i z důvodu předsudků 
a nálepkování,“ řekla Jitka Klepet-
ková, vedoucí našeho chotěboř-
ského střediska. 

Pozvání na tento podvečer přijala 
i básnířka Nina Karen, která hos-
tům představila svou krásnou sbír-
ku Naboso. „Se Sváťou nás spojuje 
společná touha vyjádřit své pocity 
a myšlenky slovem a podělit se 
o ně s ostatními. Obě jsme si splni-
ly sen, že jsme vydaly sbírku svých 
básní,“ uvedla před hosty.
Při čtení proběhl i křest Svátiny prv-
ní sbírky básní - Moje různostran-
ná cesta životem, kterého se ujal 
starosta ChotěbořeTomáš Škaryd, 
ředitelka FOKUSu Vysočina Anna 
Šimonová a právě Nina Karen.

t Ý d n Y  p r o  d U š e v n í  z d r a v í
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v hlinsku do terénu s novým autem. 
na koupi se podílela řada dárců
Hlinsko – Hlavní náplní naší práce 
je pomoc lidem s  duševním one-
mocněním v  jejich přirozeném 
prostředí. Aby i v našem středisku 
v  Hlinsku vše fungovalo jak má, 
bylo třeba zajistit odpovídající 
vozové vybavení a nyní už mohou 
sociální pracovníci za klienty no-
vým automobilem. 

„Nutno dodat, že nový vůz byl vel-
mi potřeba. Většina služeb je totiž 
poskytována především v  terénu 
– tedy třeba u klientů doma, nebo 
zkrátka na místě, které jim je pří-
jemné,“ vysvětlila vedoucí hlinec-
kého střediska FOKUSu Vysočina 
Jana Horynová.
Sociální pracovníci organizace 
totiž nepůsobí pouze v samotném 
Hlinsku, ale také v  jeho širokém 
okolí. „Naši klienti často žijí také 
v  okolních obcích. Naše spádová 
oblast se tak nachází v  okruhu 
zhruba dvaceti kilometrů,“ dodala 
Horynová a podobné je to i v na-
šich ostatních střediscích.
Na koupi vozu se velkou měrou po-
dílel Pardubický kraj, značnou část 
potřebných fi nancí pak věnovali 
také dárci. „Jmenujme například 
Tatru Hlinsko, Léčivé divadlo Gab-
riely Filippi, Spolek PROVAS nebo 

hlinecké Zdravíčko,“ vypočítává ve-
doucí střediska FOKUSU v Hlinsku.
Právě herečka Gabriela Filippi 
se v  rámci programu Týdnů pro 
duševní zdraví v  hlineckém mul-
tifunkčním centru představila se 
svým divadlem. Její představení 
Dar z  nebes bylo také darem pro 
FOKUS Vysočina. Gabriela totiž 
věnovala naší organizaci část 
peněz ze vstupného. na pořízení 
zmiňovaného automobilu. 
Konkrétně šlo o neuvěřitelnou 
částku 32.500 korun! Gabriela 
Filippi s FOKUSem Vysočina spo-
lupracuje již delší dobu. „Ráda 
pomáhám a FOKUS se věnuje li-

dem, kteří pomoc velmi potřebují. 
Onemocnění, se kterými pracují, 
nejsou snadná a možná pro mnohé 
i nerozklíčovatelná. Byla bych 
ráda, kdyby lidé pochopili, že po-
máhat můžeme úplně všude.  že 
je to to nejkrásnější a vlastně nej-
důležitější v našem lidském bytí,“ 
prozradila herečka v  rozhovoru 
pro hlineckou televizi.
řiďme se slovy jednoho z  hostů 
představení: „neberme se tak 
vážně a velmi se nám uleví.“ 

Díky dárcům a možnosti pořídit 
nový automobil se pomoc dostane 
k více lidem.

Pelhřimov - Aktivit, které podporují 
zotavení, není nikdy dost. I na to 
v  roce 2018 myslel náš komunitní 
tým v  Pelhřimově a například na-
bídka programových skupin tu byla 
poměrně široká. Každá nabízela 
něco jiného, ale v každé bylo mož-
né najít věci, které jsou pro zvládání 
onemocnění podstatné. Pomoci 
mohli nejen klientům, třeba i jejich 
rodinným příslušníkům. Více o nich 
říká Markéta Křivánková, vedoucí 
pelhřimovského komunitního týmu. 
„Podařilo se nám například rozjet 

svépomocnou skupinu. Její nápl-
ní byla vzájemná motivace a po-
vzbuzení účastníků, sdílení svých 
starostí i radostí. Cílem je posílení 
naděje v zotavení, posílení sociál-
ních kontaktů, vztahů.“  FOKUS ale 
chce, aby si členové do budoucna 
dokázali skupinu vést sami. I pře-
vzetí zodpovědnosti totiž zapadá 
do konceptu zotavení. „Bylo by 
dobré, aby do budoucna fungovala 
bez přítomnosti peer konzultanta, 
my samozřejmě rádi poskytneme 
prostory,“ doplňuje Křivánková.  

Druhým programem byla skupina 
terapeutického charakteru zaměře-
ná na sebepřijetí a sebelásku. Tedy 
na věci, které mnohdy v lidské duši 
velmi scházejí. „Chtěli jsme podpo-
řit účastníky v jejich harmonickém 
a sebepodporujícím vztahu k sobě 
samotnému. Vždyť náš postoj 
k  nám samotným je základem 
pro formování vztahů ostatních 
a výrazně ovlivňuje naši celkovou 
životní spokojenost,“ vysvětluje 
Markéta. 
Jakýmsi protipólem pak mohl být 
program další skupiny. „Ta byla 
terapeutického charakteru a za-
měřovala se na asertivitu. Přítom-
ní se učili prosazovat, vyjadřovat 
efektivně své potřeby, umět odmí-
tat, rozdělovat pasivní, agresivní 
a asertivní komunikaci a její vliv 
na okolí. I to je v životě nesmírně 
důležité,“ říká. 
Uceleně pak působila další skupi-

na - tentokráte mířená na rodinné 
příslušníky lidí s  duševním one-
mocněním. I oni často podporují 
pomoc a podporu, aby mnohdy 
vypjaté situace dokázali zvládat.  
„V roce 2018 fungovala pod ve-
dením psycholožky komunitního 
týmu a za účasti hostů. Šlo o osm 
dvouhodinových setkání. Sdíleli se 
zde denní starosti a radosti v péči 
o duševně nemocné, podporovali 
jsme ty, kteří o ně pečují. Vzdělává-
ní rodinných příslušníků probíhalo 
v  určitých tématech – například 
psychiatrické minimum, medika-
ce, Recovery, komunikace v rodině 
a podobně. Věříme, že skupiny, 
které jsme nabízeli, měly pozitivní 
efekt,“ dodává na závěr Markéta 
Křivánková. 
V pelhřimovském středisku FOKU-
Su Vysočina bude možné i v  roce 
2019 v  obměněné podobě nalézt 
nabídku programových skupin. 

Umění ŘíKat ne. SebepŘijetí. 
poSílení naděje či Sdílení 
radoStí i StaroStí. 
to nabízely programy skupin v pelhřimově

Hlinsko -  V  říjnu 2018 se už po-
třinácté ve městě sešly neziskové 
organizace z regionu, aby se před-
stavily lidem. Na jednom místě tak 
příchozí mohli poznat subjekty, 
které pracují s  různými cílovými 
skupinami. Ukázaly se zájmové 
spolky pro děti i dospělé, volno-

časové kluby, neziskové i příspěv-
kové organizace působí v sociální 
sféře na Hlinecku. Vše se odehrálo 
v prostorách Multifunkčního centra 
a přilehlém okolí. Akci jako už tra-
dičně, navštívili také žáci místních 
škol. Poděkování patří všem, kteří 
se na akci podíleli. 

tadY neziSKovKY 
– vítejte v hlinsku už potřinácté –

Chotěboř -   Mezi aktivity Sociálně 
terapeutické dílny, jejímiž klienty 
jsou lidé s mentálním či kombi-
novaným postižením, jsme v  roce 
2018 zařadili exkurze do různých 
zaměstnání. „Jejich smyslem je 
bližší seznámení s reálným pracov-
ním prostředím. Exkurze probíhají 
buď skupinově, nebo individuálně. 
Klienti si mohou zvolit zaměření 

exkurze či konkrétní pracoviště, 
které by chtěli navštívit. V loňském 
roce se nám podařilo dojednat 
sedm individuálních exkurzí, napří-
klad do Autodílny Kopecký, Hobby 
Zoo Havlíčkův Brod nebo úklid na 
škole. Klienti tak mají možnost 
seznámit se a vyzkoušet si různé 
činnosti ve skutečném pracovním 
procesu. Díky této zkušenosti 
získávají ucelenější představu o 
pracovních pozicích.“ vysvětluje 
Jitka Klepetková, vedoucí našeho 
chotěbořského střediska. 

Sociálně terapeutická dílna: 

exkurze 
do zaměstnání

S l U ž b Y  /  z a m ě S t n a n c i

Přehled počtu klientů v obcích s rozšířenou působností 2018 Počet klientů podle trvalého bydliště (ORP) Celkem klientů

nové Město na Moravě 2

Chotěboř 88

Jihlava 8

Třebíč 2

Světlá nad Sázavou 22

Pacov 8

Humpolec 14

Pelhřimov 83

Havlíčkův Brod 99

žďár nad Sázavou 17

Velké Meziříčí 1
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Vysočina / Pardubicko / Havlíčkův 
Brod - člověk s  osobní zkuše-
ností s  duševním onemocněním 
– takzvaný peer konzultant, který 
předává dál své zkušenosti s ne-
mocí i cestou k úzdravě. Ve světě 
se stali běžnou součástí zdravotní 
péče již před více než třiceti lety, 
v české republice působí od roku 
2013. V  Centru duševního zdraví 
v Havlíčkově Brodě, které FOKUS 
Vysočina od roku 2018 provozu-
je společně s  havlíčkobrodskou 
psychiatrickou nemocnicí, pracu-
je také peer konzultantka Hanka. 
V jejím životním příběhu se možná 
může najít spousta z nás.

Hovoří o sobě velmi kultivovaně  
a vyzařuje z ní přirozený klid. 
„Vyrůstala jsem coby jediné dítě 
starších rodičů, kteří mi dávali hod-
ně lásky. Jejich vztah už však tak 
bezproblémový nebyl, především 
vinou otcova vřelého vztahu k  al-
koholu.“
Sama říká, že byla veselým a bys-
trým dítětem, neměla problém si 
najít kamarádky. Zdědila hudební 
vlohy a učení jí na základní škole 
nedělalo žádný problém.. Ale..
„V sedmé a osmé třídě jsem se ješ-
tě i s jinými spolužáky stala obětí 
šikany, kdy se nám někteří vrstevní-
ci posmívali kvůli prospěchu nebo 
třeba vzhledu,“ vzpomíná.
Po základní škole Hanka nastou-
pila na gymnázium, našla si kama-
rádky a v kolektivu se cítila dobře. 
„Studium mne bavilo a celé čtyři 
roky na škole jsem veškerý volný 
čas kromě své milované hudby vě-

novala jedinému cíli – dostat se na 
vysokou školu.“
V tom viděla možnost, jak se osvo-
bodit z prostředí, kterému otec de-
spoticky vévodil.   „Odmaturovala 
jsem sice výborně, na vytouženou 
školu jsem se však nedostala. 
Chtěla jsem ale co nejrychleji opus-
tit rodinné hnízdo, proto jsem se ne-
uváženě přihlásila na Vyšší odbor-
nou školu ekonomickou. Jen abych 
už nemusela být přítomna hádkám 
mezi rodiči.“ Jenže. Ve škole se jí 
nelíbilo.

PRVní POTížE
„Na konci prvního ročníku se za-
čaly objevovat první příznaky psy-
chických potíží, jako nervozita, 
podrážděnost, apatie a především 
problémy se spánkem. Navštívila 
jsem psychiatra, který mi po vyšet-
ření a vyhodnocení testů doporučil 
hospitalizaci na psychiatrickém 
oddělení jihlavské nemocnice. Do 
školy jsem už zpět nenastoupila, 
protože po měsíčním pobytu v lé-
čebně v rychlém sledu následovalo 
dalších sedm hospitalizací v Brně a 
Havlíčkově Brodě.“
Hance byl kvůli psychóze přiznán 
invalidní důchod a z dříve spole-
čenské a veselé dívky se stal jiný 
člověk. „Stranila jsem se lidí, nic 
mě nebavilo. V mé duši se téměř 
natrvalo usadil velký smutek.“ Na-
štěstí brzy nastala změna.
„V našem městě zakládal rodič 
jednoho psychotického chlapce 
klub pro takto nemocné. Ti tak do-
stali možnost sdílet své osudy. Do 
společnosti se mi po dlouhé době 

samoty nechtělo, bála jsem se. Ma-
minka mi však dodávala odvahu.  
A opravdu jsem vyrazila mezi tyto 
podobně osudem zkoušené lidi,“ 
říká.
Ostatní ji přijali přátelsky a její 
životní linka se začala opět narov-
návat.
„Konečně jsem se někde opět cítila  
s někým dobře. Viděla jsem, že 
práce sociálních pracovníků je zod-
povědná a náročná, avšak zároveň 
smysluplná. Podala jsem si proto 
přihlášku na obor Sociální a charita-
tivní práce, zvládla přijímací zkoušky 
a nastoupila na dálkové studium. Při 
praxi jsem zavítala i do Denního cen-
tra pro děti ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí. Byla mi tu nabídnuta 
práce a po ukončení vzdělání jsem 
nastoupila potom na vysněné místo 
sociálního pracovníka.“

PřEDáVá SVůJ PříBěH DáL
Hance se začalo dařit nejen pra-
covně, ale i v osobním životě.„Se-
známila jsem se s mým budoucím 
mužem. Začali jsme se scházet  
a po šesti letec jsme se vzali. Man-
žel je mi oporou, zejména nyní,  
v době stáří a nemoci mé maminky. 
Tatínek již zemřel.“ Vloni v  srpnu 
Hana nastoupila k nám do FOKUSU 
Vysočina v  Havlíčkově Brod. Svůj 
příběh tak může vyprávět dalším 
lidem.
„Denně se setkávám s klienty  
s duševním onemocněním, kterým 
se snažím předávat naději v jejich 
cestě k úzdravě. Dávám tak druhým 
lidem to, co jsem sama kdysi přijala 
- pokoru, lásku a sebepřijetí.“

peer konzultantka: dávám lidem to, co jsem sama kdysi přijala
Peer konzultanti FOKUSu Vysočina

Centrum duševního zdraví Havlíčkův Brod: 
Bc. Hana Kratochvílová 
peer konzultantka 
+420 770177783 
hana.kratochvilova@fokusvysocina.cz

Komunitní tým Havlíčkův Brod: 
Ing. Jaroslav Bedrníček 
peer konzultant 
+420 775 881 770 
jaroslav.bedrnicek@fokusvysocina.cz

Komunitní tým Pelhřimov:
Jaroslav Kerouš 
peer konzultant 
+420 770  127 774 
jaroslav.kerous@fokusvysocina.cz

Komunitní tým Chotěboř:
Monika Koutková 
peer konzultantka 
+420 770 100 771 
monika.koutkova@fokusvysocina.cz

Komunitní tým Hlinsko:
Jakub Červenka 
peer konzultant 
+420 778 403 864 
jakub.cervenka@fokusvysocina.cz
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Statistika sociálních a zdravotních služeb 2018

Středisko počet smluv 
(klientů)

počet služeb počet hodin poskytnuté péče 
a podpory (klientohodiny)

Havlíčkův Brod

Centrum duševního zdraví  58 2 993 2232

Komunitní tým - sociální rehabilitace  120 7 347 6913

Chráněné bydlení  20 11 326 3074

Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace  38 2 022 1051

               - podíl klientů, kteří získali pracovní zkušenosti 90 %

Chotěboř

Sociálně terapeutická dílna  13 2 022 2667

Denní stacionář  17 5 886 5451

Osobní asistence  14 7 178 1885

Hlinsko

Komunitní tým - sociální rehabilitace  56 2 669 2990

Pelhřimov

Komunitní tým - sociální rehabilitace  77 6 954 3557

Chráněné bydlení  4  284 103

Terénní sestra - očetřovatelská péče  37  239 242

Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace  29 1 972 621

               - podíl klientů, kteří získali pracovní zkušenost 62 %

Celkem  427 50 892 30 786

Počet klientů - fyzických osob ve službách 326

Chotěboř - Už v  roce 2017 jsme 
nechali vypracovat projekt tera-
peutické zahrady, která se nachá-
zí v  areálu obchodní akademie 
v Chotěboři. Právě tady totiž našla 
zázemí naše Sociálně terapeutická 
dílna Bludiště. V  roce 2018 jsme 
začali v dosud nevyužívaném pro-
storu s klienty pracovat. 
„V rámci nácviku pracovních do-
vedností jsme začali o zahradu 
pečovat – sekat trávu, vysázeli 
jsme keře, pěstovali jsme zeleninu 
a bylinky. Získali jsme tak skvělou 
možnost vyzkoušet si prakticky ně-
které zahradní práce. To, co jsme 
společně vypěstovali, jsme dále 
zpracovávali, například při nácvi-
ku vaření, bylinky jsme využívali 
při výrobě výrobků v dílně. A to 
dává našim klientům pocit smys-
lu,“ uvedla vedoucí chotěbořského 
střediska FOKUSU Vysočina Jitka 
Klepetková. 
V brzké době pak na zahradě pro-
běhnou terénní a další úpravy. Pro 
lidi s  mentálním a kombinovaným 
postižením tu tak vytvoříme místo, 
kde budou hlouběji rozvíjet své 
schopnosti a učit se nové věci.
Dodejme, že značnou část potřeb-
ných financí na projekt jsme získali 
díky naším partnerům a dárcům. 

na terapeutické 
zahradě v chotěboři 
už klienti pracovali



i v roce 2018 jSme pŘedávali KŘeSadla. 
SYmbolicKé cenY pro dobrovolníKY

Vysočina/Pardubicko - Jako ka-
ždý rok, tak i v  roce 2018 organi-
zovala naše dobrovolnická centra 
(DC) předávání ceny Křesadlo. To 
je udělováno po celé České re-
publice dobrovolníkům za jejich 

dlouhodobou práci ve prospěch 
druhých. Jde o symbolické podě-
kování lidem, kteří zdarma svůj 
volný čas věnují obecně prospěš-
ným věcem. Nominovat mohou 
každý rok organizace, které s dob-

rovolníky spolupracují, ale také 
jednotlivci z řad občanů. Mezi na-
montovanými najdeme celou řadu 
zajímavých příběhů, připomeňme 
si však alespoň ty, které byly po-
rotou oceněny.

DC Hlinsko: Hlavní cenu převzal 
z  rukou starosty města Lubomír 
Šula - sám po léčbě mozkové 
mrtvice dojíždí z  Nového Města 
na Moravě do Hamzovy léčebny 
v Luži, aby stejně nemocným lidem 

dodával sílu a naději. Klienty na-
vštěvuje, povídá si s nimi, společ-
ně se procházejí v parku léčebny.
Zvláštní cenou města Hlinska byla 
oceněna paní Božena Hladká -  tři-
náct let vede v Centru Jana XXIII. 
výtvarné a rukodělné dílny pro 
dospělé.

DC Havlíčkův Brod a Chotěboř: 
Křesadlo za loňský rok převzala 
Hana Kodrlová. Ta svůj volný čas 
věnuje klientům ze Sociálních 
služeb města Havlíčkův Brod. Pra-
videlně za nimi dochází, předčítá 
z knih, s  klienty si povídá nebo 
s  nimi chodí na vycházky. Času 
jim věnuje opravdu velké množ-
ství.

DC Pelhřimov: Vítězem se stala 
dlouholetá dobrovolnice Marta 
Machová, kterou nominoval  Do-
mov pro seniory v  Pelhřimově. 
„Paní Machová chodí do našeho 
domova od jeho vzniku v roce 
2009. S  klienty tráví volný čas, 
povídá si s  nimi, předčítá oblíbe-
né časopisy nebo knihy, doprovází 
při procházkách klienty na vozíku, 
navíc hraje na klávesy při mši. 
Paní Machová je mezi klienty díky 
svému trpělivému jednání a umění 
naslouchat velmi oblíbená,“ řekla 
Lucie Vítů, sociální pracovnice 
v Domově pro seniory.
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Vývoj počtu dobrovolníků

S dobrovolnictvím začal už před lety. a nepolevil
Havlíčkův Brod – Kdy se vlastně 
začal organizovaně zapojovat do 
dobrovolnických činností, si už 
Martin Kubát úplně přesně ani ne-
pamatuje. 
„Letos tomu bude minimálně jede-
náct let,“ zapátrá nakonec v pamě-
ti. Tehdy začal v  pelhřimovském 
klubu Klíček, kde se staral o na-
plnění volného času postižených 
dětí. „Vlastně jsem zpočátku neměl 
dobré pocity. Byl jsem smutný z je-

jich životní situace a nevěděl jsem, 
jestli jim vůbec mohu být užitečný. 
Ale pak jsem viděl, jakou mají ty 
děti radost… To byl skvělý pocit.“ 
Užitečný byl a stále je. Dobrovolnic-
tví ho začalo bavit a všemožných 
projektů, do kterých se během dal-
ších let zapojil, byly určitě desítky, 
možná už stovky. Martin, který už 
roky působí v dobrovolnických cen-
trech FOKUSu Vysočina, pomáhá 
nejen na Vysočině, ale jednorázově 

třeba i v Praze nebo Brně. Jeho prá-
ce tak stojí za spoustou akcí, které 
jste možná navštívili, nebo alespoň 
zaregistrovali. 
Už roky se účastní i některých tra-
dičních akcí. „Pravidelně chodím 
na potravinovou sbírku nebo akci 
Čistá Vysočina. Chodím pomáhat 
do knihovny v  Havlíčkově Bro-
dě na akce pro děti,“ vypočítává 
havlíčkobrodský sympaťák ales-
poň malou část ze svých aktivit. 

A že to je opravdu skrovný výčet. 
Za svou neutuchající energii si 
Martin už dvakrát vysloužil cenu 
Křesadlo, která oceňuje dobrovol-
nickou práci. Poprvé v Pelhřimově 
a poté v  roce 2015 za práci v  re-
gionu Havlíčkobrodska a Chotě-
bořska. Tehdy jsme o Martinovi 
napsali: „Polevit ve svém nadšení 
nehodlá“. A to se do puntíku spl-
nilo. Dobrovolnictví ho pořád baví 
a naplňuje.

Hlinsko - V pozici koordinátorky dobrovolníků prožila Hana Chmelíková 
už celých 14 let. Za tu dobu mohla spatřit, kam se dobrovolnictví po-
sunuje a jak jej vnímá veřejnost. Jak říká, o dobrovolnictví se aktivně 
zajímá více lidí než před lety. A to je jen a jen dobře. 

Kdy jste do své pozici v  hlineckém dobrovolnickém centru nastoupila 
a jaká byla vaše prvotní motivace?  
Do FOKUSU Vysočina jsem nastoupila v  září 2005 na pozici koordinátorky 
dobrovolníků. Těšila jsem se na práci s lidmi, kteří mají touhu pomáhat ostat-
ním lidem. 
Ceníte si nějakého mimořádného úspěchu v dobrovolnictví obecně a přímo 
v našem hlineckém centru?
Za úspěch považuji skutečnost, že se dobrovolnictví v Hlinsku ujalo. Jsem 
vděčná za každého nového dobrovolníka, který chce potřebným lidem věno-
vat svůj čas. Dobrovolníky nominujeme na různá veřejná ocenění a několik 
z nich naši dobrovolníci skutečně získali. Největším úspěchem je ale přede-
vším to, když mezi klientem a dobrovolníkem dojde ke vzájemnému porozu-
mění a náklonosti, mnohdy i k přátelskému vztahu. Zkrátka dojde k naplnění 
myšlenky dobrovolnictví.
Jak vidíte změnu vztahu veřejnosti k dobrovolnictví? Angažují se lidé více, 
vnímají dobrovolnictví více pozitivně?
Myslím, že došlo k určitému posunu díky celkové propagaci dobrovolnictví 
v médiích a na sociálních sítích. Dobrovolnictví nebylo v Čechách tak známé, 
jako v jiných zemích. V současné době se podle mého názoru o dobrovolnictví 
zajímá více lidí od studentů po seniory.  
Co podle vás dobrovolnictví potřebuje do budoucna?
Stále nové nadšené lidi, kteří se rozhodnou pomáhat, ale i stálé dobrovolníky, 
kteří již několik let navštěvují klienty a svou energii jim předávají. 

největším úspěchem je, když je naplněna 
mYšlenKa dobrovolnictví
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Vroce 2004 jsme evidovali 95 dobrovolníků, v roce 2018 již 457 
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v roce 2018 jsme otevřeli nové dobrovolnické centrum. 
působí v regionu humpolec a Světlá nad Sázavou

Vysočina - Za třicet let prošla celá 
naše společnost určitým vývojem. 
FOKUS Vysočina nevyjímaje. I my 
jsme se někam propracovávali, vy-
mýšleli i tvořili. Někdy jsme možná 
stáli na místě a přešlapovali. Ale 
i konstruktivní kritiku chceme od 
našich klientů slyšet, abychom se 
poučili.  

Své o tom ví třeba i Petr. 
„Když jsem před lety začal spo-
lupracovat s  FOKUSem, tak jsem 
viděl, že někteří pracovníci nejsou 
připraveni opravdu tvořit. Spolu-
práce byla o tom, že jsem přišel a 
řeklo se: teď budeme dělat tohle a 
zapomínalo se na lidi. Nikdo se mě 
neptal, co bych chtěl já. Pracovníci 
nebyli otevření sdílet své zkušenos-
ti. Bariéra byla postavena a nešlo ji 
lehce přelézt ani zbourat,“ říká. 
Možná trochu chmurná slova ale 
zároveň jedním dechem mírní. 
„Nemyslím si, že zaměstnanci byli 
špatní. Prostě to dělali tak, jak po-
važovali za nejlepší. Jenže to mě ni-
jak neaktivizovalo. Opékání buřtů a 
výlety, to byla jen údržba, která stále 
stavěla zeď mezi klienty a FOKU-
Sem. Cítil jsem, že jsme bráni pro-
stě jako nemocní. Slýchával jsem, 
jak to mám těžké a že bude těžké 
žít svůj život. Cítil jsem, že jsem 
něco míň a veřejnost nás brala jako 
lidi, kteří nemohou pracovat a dělat 

to, co je baví,“ vysvětluje smířlivě a 
s dávkou pochopení v hlase. 
Petr však nyní cítí změnu. Změnu, 
která se mu líbí. 
„Pracovníci se otevírají lidem, sdílí 
i své zkušenosti a nevytvářejí barié-
ry mezi sebou a klientem. Ano, je to 
začátek, ale poslední rok je změna 
cítit. Na klientech. Na FOKUSu, kte-
rý se víc otevírá a já si nepřipadám 
jako něco víc či něco míň. Taková 
cesta je prospěšná. Líbí se mi, že 
je to o spolupráci. A taky se mi líbí, 
že je to více o nás - o lidech, kte-
ří na sobě chtějí pracovat. Ale ne 
kvůli tomu, že nám to někdo řekne, 
ale protože to chceme sami,“ po-
kračuje. 
FOKUS by prý takto měl dál dopro-
vázet lidi na jejich cestě. 
„V  tom vnímám onu potřebnou 
pomoc. Ne v  tom že budete dělat 
něco za nás. Je důležité tvořit vzá-
jemně a společně se inspirovat.  
Tak jako třeba fungují podpůrné 
nebo svépomocné skupiny, nebo 
vzniká skupina zotavení. Zapojuj-
me ostatní, aby se nebáli a necítili 
se méněcenní. Je dobré potkávat 
se i mimo FOKUS. Je třeba, aby 
nás bylo víc. Pak se můžeme víc 
cítit jako lidi. Jako lidi, kteří pra-
cují, cestují, žijí svůj život i přesto, 
že se občas cítí mizerně. Dnes vní-
mám lidi z FOKUSu a ostatní klien-
ty jako parťáky.“

já a FoKUS? 
Stali Se z náS parťáci. 
a ta změna Se mi líbí! 

naše nemoci nejsou tolik vidět. 
je důležité mít krytá záda

Chotěboř - Marie má za sebou osm 
pobytů v – jak sama říká – léčebně. 
Hlavně na ty první nevzpomíná ráda, 
ale od poslední hospitalizace uply-
nulo už deset let. Možná se zdá, že 
to je dlouhá doba. Jenže: říká se, že 
člověk zapomíná, ale paměť nikdy.
Při zhruba hodinovém povídání 
s pracovníky FOKUSu dojde na růz-
ná témata. Většina z  nich se točí 
okolo práce v  chráněné šicí dílně, 
které se Maruška věnuje dlouhé 
roky. 
Řeč ale přijde i na její nemoc a hos-
pitalizace. Když na to vzpomíná, 
dobrá nálada jde na malou chvíli 
stranou. „No, bývala jsem hodně ne-
mocná. Pořád jsem ležela v posteli, 
nic jsem nemohla dělat,“ vrací se 
k úplným začátkům jen stručně. Ale 
víc asi ani není třeba.

Už od roku 2001 má Marie smlou-
vu v  chráněných dílnách FOKUSu 
Vysočina, mezi tím byla několikrát 
hospitalizována v psychiatrické ne-
mocnici.
První pobyt, před mnoha lety, byl prý 
nejhorší. „Na každého to možná pů-
sobí jinak, ale já se z toho dostávala 
dlouho,“ vypráví.  
Pobyt v  léčebně byl podle ní určitě 
prospěšný v  tom, že se daly vy-
zkoušet různé kombinace léků. „Je 
potřeba vyzkoušet, které zabírají. 
K tomu to tam je dobré.“ A medikaci 
postupem času lékaři vychytali i u ní 
a přidává i důležitý poznatek, který 
si sama denně prožívá.
„Moc mi pomáhala i práce v  díl-
nách, kde jsem našla skvělý kolektiv 
i vedoucí, která nám vychází vstříc. 
Vyhovuje mi i pracovní doba. Moje 

lékařka mi říká, že málokdo se schi-
zofrenií je tak dobře zaléčený jako 
já,“ povídá sebevědomě. 

Do rozhovoru vstupuje další za-
městnankyně dílny: „Abyste doká-
zali fungovat a třeba se ještě starat 
o dítě, léčba musí být vychytaná. 
Já změnila psychiatra a nakonec 
jsme na to také přišli. Já zpočátku 
brala jedenáct léků! Teď beru dva 
nebo tři. Předtím, než jsem si na to 
zvykla, měla jsem pocit, jako bych 
padala pod vlak..“

Její slova jsou důkazem o prospěš-
nosti propojení služeb FOKUSu 
Vysočina s  našimi chráněnými 
dílnami. 
Marie má s  FOKUSem uzavřenou 
smlouvu o službě sociální rehabi-
litace. „Jsem moc spokojená, že 
mám sociální pracovnici. Moc mi 
pomáhá i s praktickými věcmi, jako 
je práce na počítači. I nemoci se 
dají se sociálním pracovníkem zvlá-
dat lépe. Prostě je fajn, když vám 
někdo kryje záda,“ směje se. 
Se svojí nemocí i s FOKUSem Ma-
ruška už zažila hodně. Má po všech 
těch letech pocit, že se veřejnost na 
duševně nemocné dívá jinak? 
„Myslím, že se o nás více ví. Ale 
těžko se to hodnotí. Naše nemoc 
totiž na nás vlastně skoro není vi-
dět.“

DOBROVOLniCKé 
CEnTRUM 
v regionu Humpolec 
a Světlá nad Sázavou

Helena Štěpánková
koordinátorka dobrovolníků 
e-mail: 
dc.humpolec@fokusvysocina.cz 
telefon: +420 778 888 663

Kontaktní pracoviště: 
5. května 319, Humpolec 
 
Světlá nad Sázavou 
(místo setkání dle dohody)

Humpolec / Světlá nad Sázavou 
- To byla dobrá zpráva. Dobrovol-
nická centra FOKUSu Vysočina se 
v  roce 2018 dočkala nového pří-
rustku. Na jaře jsme totiž otevřeli 
nové centrum v regionu Humpolec 
a Světlá nad Sázavou. 
Dobrovolníků i přijímajících orga-
nizací totiž evidujeme stále více  
a rozšíření našich služeb pro dob-
rovolníky už bylo tak trochu nut-
ností.
 

„Nejcennější na 
světě je, když 

člověk člověku 
pomáhá.“

Jan Werich

„Dobrovolnictví v  Humpolci bylo 
sice zajišťováno koordinátorkou 
z Pelhřimova, ale objem její práce 
stále rostl. Stejně tak jsme evido-
vali zájem ze strany organizací 
v okolí Světlé nad Sázavou, a proto 
jsme se ve FOKUSu Vysočina roz-
hodli založit nové centrum, které 

by svojí spádovostí pokrývalo prá-
vě tento region, uvedl PR manažer 
FOKUSu Vysočina Jakub Janáček. 
A zájem o dobrovolnictví byl v oko-
lí těchto měst hned od počátku 
nemalý. „Především v  Humpolci 
a jeho okolí již má dobrovolnictví 

dobrý zvuk, z  velké části i díky 
našim koordinátorům z  Pelhřimo-
va. Ve Světlé byl od počátku jistý 
zájem ze strany přijímajících orga-
nizací, které by služby rády využí-
valy. Věříme však, že do budoucna 
se nám podaří získávat stále více 

dobrovolníků z řad veřejnosti. Pře-
ci jen byla Světlá v  tomto ohledu 
trochu polem neoraným. Avšak 
jsem přesvědčeni, že zájem o po-
moc druhým se bude postupem 
času zvyšovat, “ dodal Janáček. 
Dobrovolníci, které od jara loňské- 

ho roku 2018 koordinuje nové 
centrum FOKUSu Vysočina, se již 
zapojili do mnoha akcí. Jmenuj-
me například potravinovou sbírku, 
uklízeli při akci Čistá Vysočina 
nebo pomáhají v  domovech pro 
seniory. 
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Podíl sociální/zdravotní péče z pohledu 
odpracovaných hodin týmu CDZ Havlíčkův Brod

Sociální péče  Zdravotní péče

51 % 49 %

Podíl 
terénní práce týmu

FOKUS                    terén

39 % 61 %

c e n t r U m  d U š e v n í h o  z d r a v í  /  S l U ž b Y  /  b l U S i š t ě

den pro dárce v roce 2018:
příjemný podvečer v cukrárně čistá duše

Vysočina / Hlinsko – Nyní už tradič-
ní, ale stále neformální setkání pro 
partnery a dárce FOKUSu Vysočina 
jsme v roce 2018 uspořádali už po-
čtvrté. Poprvé jsme ale zavítali do 
Hlinska – konkrétně do Cukrárny 
Čistá duše, kterou provozují Chrá-
něné dílny Fokus Vysočina s.r.o. 
V  sychravém listopadu jsme zde 
našli příjemné útočiště.
Cílem akce, která se ve FOKUSu již 
stala pravidlem, je především získá-
ní prostoru, kdy si můžeme s našimi 
partnery v klidu popovídat. Chceme 
je seznámit s  našimi výsledky, ale 
i cíli a vizemi do budoucna.
„Moc nás těší, že za námi stojí ros-
toucí základna dárců a partnerů. 
A vážíme si toho, že jsme mnohým 
z nich mohli opět osobně poděko-
vat za jejich podporu v příjemném 
a neformálním prostředí,“ konstato-
vala s radostí fundraisingová speci-
alistka FOKUSu, Lucie Kunstová.

A opravdu. Prostory cukrárny přesně 
takové prostředí poskytly a všichni 
přítomní si je velice pochvalovali.  
U vynikajících zákusků a dobrot, kte-
ré připravil gastroprovoz Čistá duše, 
se totiž hned hovoří lépe. 
Přítomní pak obdrželi také děkovné 
certifi káty, které alespoň symbo-
licky podtrhují jejich význam pro 

organizaci. Jak Kunstová zdůraz-
nila, partneři a dárci jsou totiž pro 
FOKUS velice důležití.
„Díky nim mohou naši pracovníci 
denně pomáhat našim klientům 
k samostatnosti a sebedůvěře, aby 
se mohli začlenit do společnosti 
a žít plnohodnotný život dle svých 
představ,“ dodala.

Chotěboř – Příkladů, kdy se města 
i obce, nebo pořadatelé sportovně 
– kulturních akcí fi nančně podílejí 
na vylepšování našich služeb, je 
hodně. Jmenujme například ne-
malé výtěžky z cyklistického zá-
vodu v Libici nad Doubravou nebo 
běžeckého klání v Havlíčkově Bo-
rové.  Dalším příkladem může být 
i soutěž Baterkománie, do které 
radnice v Chotěboři přihlásila náš 
projekt Tělocvična pro Denní sta-
cionář Bludiště. 

Organizátoři Baterkománie, který-
mi byly Kraj Vysočina a nezisková 
společnost ECOBAT, slíbili, že za 
každý kilogram baterií odevzdaný 
během soutěže měst věnují 10 ko-
run na charitativní projekty. Z dva-
ceti měst zapojených do soutěže 
se Chotěboř se umístila na čtvr-
tém místě.  Náš projekt Tělocvična 

pro denní stacionář Bludiště, který 
si město do soutěže vybralo, tak 
získal deset tisíc korun na úpra-
vu stávajících prostor. Ty bychom 
v brzké době rádi upravili tak, aby 
vyhovovaly potřebám našich kli-
entů. 
„Mezi pravidelné denní aktivity 
patří pohybové činnosti a ranní 
cvičení, Bazální stimulace a rela-
xace. Tyto činnosti naše klienty 
rozvíjejí, udržují jejich kondici a 
přispívají k jejich psychické poho-

dě. V současné době nemáme pro 
tyto aktivity vhodné prostory. Sou-
částí úprav bude i vybudování rela-
xačního koutku s prvky snoezelen, 
který bude využíván pro Bazální 
stimulaci, k multismyslové stimu-
laci a relaxaci,“ uvedla vedoucí 
chotěbořského střediska FOKUSu 
Vysočina, Jitka Klepetková.

deset tisíc pro tělocvičnu 
denního stacionáře 

blUdiště

Spojení zdravotních a sociálních služeb je super věc, chválí klient centra duševního zdraví
Havlíčkův Brod - Už od listopadu 2018 je Petr klientem Centra duševního zdraví (CDZ), které bylo v srpnu téhož roku otevřeno v areálu Baukomplexu (Havlíčkova 2034) v Havlíčkově Brodě. 
A Petr službu, o které jste se již mohli dočíst na straně 1, chválí. „Je super, že jsou propojeny zdravotní a sociální pracovníci. Mohu tak být v kontaktu se všemi, kteří v Centru duševního 
zdraví pracují. Hodně využívám služby terénní sestry. Ta mi například pomáhá s medikací. Kromě všeho ostatního, bych do budoucna také chtěl využívat službu psychologa, který tam 
je také k dispozici,“ říká. Dodejme, že Petr je zároveň klientem havlíčkobrodského chráněného bydlení, má svého klíčového sociálního pracovníka a našel si práci v Bistru Čistá duše, 
které spadá pod Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. Důležité propojení několika služeb je tak v jeho případě velmi patrné. Klienti Centra duševního zdraví při ukončení služby dostávají 
symbolický palubní lístek na plavbu vlastním životem (na snímku). 
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projeKtY realizované v roce 2018:
MiniSTERSTVA:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci 
s Evropskou unií 

Ministerstvo vnitra (podpora DC)

KRAJE: 

Kraj Vysočina

Pardubický kraj

inSTiTUCE:

Úřad práce

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s.

Hodina H

 

Ministerstvo zdravotnictví - Podpora vzniku Center duševního zdraví i - Centrum dušev-
ního zdraví Havlíčkův Brod:
Cílem projektu je osmnácti měsíční zkušební provoz CDZ. Během této doby musí pilotní 
provoz dokázat funkčnost propojení zdravotní a sociální péče v komunitě a nastavit pravi-
dla i způsob pro fungování dalších center. 
Podpora vzniku tzv. Center duševního zdraví (CDZ) je jedním ze základních kamenů Strate-
gie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlav-
ním záměrem reformy je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním 
do jejich přirozeného prostředí. V případě CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o 
lidi s duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospita-
lizováni, pobývají doma, fungují pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni 
do společnosti.
Projekt je realizován od 1. 8. 2018 do 31. 1. 2020 s fi nanční podporou EU v rámci Ope-
račního programu Zaměstnanost fi nancovaného z Evropského sociálního fondu a dále 
z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji:
FOKUS Vysočina, z.ú. v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji po-
skytuje sociální službu Komunitní tým - Sociální rehabilitace (dle § 70 zákona o sociálních 
službách).
Jejím posláním je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou dů-
ležité 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 fi nancován z Operačního programu Zaměst-
nanost 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 provo-
zování služby jsou Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace, jehož posláním je poskytovat podpo-
ru 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 provo-
zování služby jsou Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Sociální terapeutická dílna Bludiště, jejímž posláním je pomoci uživatelům při udržení, 
obnovení nebo získání základních pracovních 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 fi nancován z podpory EU, státního 
rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina.

1. Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost: Profesionalizace FOKUSu 
Vysočina:
Cílem projektu bylo posílit odborné kapacity pracovníků managementu organizace  v oblasti 
strategie, fi nancování a marketingu/PR za pomoci konzultací a koučování od expertů, poří-
zení potřebného vybavení pro tyto aktivity a zajištění podpůrných propagačních služeb pro 
organizaci. Tento projekt zahrnoval prostředky Evropského sociálního fondu a prostředky ze 
státního rozpočtu. 

2. Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost (MAS Podhůří železných hor 
o.p.s.) - Zapojení peer konzultanta do komunitní péče:
Projekt je zaměřen na zvýšení funkčnosti poskytované péče o duševně nemocné na Chotě-
bořsku. Od 1. . 2018 do 31. 12. 2020 můžeme díky projektu zajistit pro chotěbořský komu-
nitní tým pozici Peer konzultanta. Práce peera se odlišuje od ostatních členů týmu tím, že 
má osobní zkušenost s duševním onemocněním a dokáže prostřednictvím svého příběhu 
pracovat s klienty na motivaci k jejich úzdravě. Jeho role je jedinečná ve sdílení prožitku. 
Zapojení peer konzultanta pomůže týmu oslovit a pracovat s lidmi, ke kterým by se jinak 
pomoc nemusela dostat a zapojit je zpět do společnosti. Tento projekt zahrnuje prostředky 
Evropského sociálního fondu a prostředky ze státního rozpočtu. 

3. Kraj Vysočina – Fond Vysočiny: Společně do terénu:
Díky podpoře Fondu Vysočina jsme mohli v  létě roku 2018 pořídit nový vůz pro sociální 
službu Komunitní tým sociální rehabilitace Havlíčkův Brod – odloučené pracoviště v Cho-
těboři. Pracovníci sociální služby získali spolehlivý vůz, díky kterému mohou realizovat více 
jak polovinu aktivit pro klienty v terénu - přirozeném prostředí klienta. Nejedná se pouze o 
doprovázení k lékařům, úřady a další instituce, ale také běžné kontatkní schůzky s klientem 
nebo jeho rodinou probíhají v přirozeném prostředí. Pracovíci mohou zároveň lépe reagovat 
v krizových situacích. 

4. nadační fond pro Pelhřimovsko: Psycholog pro multidisciplinární tým:
Cílem projektu bylo zajistit co nejširší spolupráci psychologa pro multidisciplinární tým pra-
covníků v Pelhřimovském středisku. Prostřednictvím podpory NF se podařilo zajistit pokrytí 
náklady na kratší období spolupráce s psychologem. Díky podpoře jsme mohli doplnit tým o 
tolik potřebnou pozici a přiblížit se tak o další krok k vytvoření týmu podle standardů modelu 
centra duševního draví. Podstatou takového týmu je spolupráce je koordinovaná spolupráce 
několika odborných profesí: psychiatra, psychologa, sociálních pracovníků a terénních zdra-
votních sester. 

5. nadační fond Avast: Spolu s rodinami:
Díky podpoře zaměstnaneckého grantu a několikaleté spolupráci se zaměstnance společ-
nosti Avast panem Fukou se nám podařilo v roce 2018 spustit dlouhodobý projekt na své-
pomocné skupiny pro rodiny a blízké lidí s dlouhodobým duševním onemocněním. Na tyto 
rodiny je kladem kvůli nemoci jejich člena opravdu velký tlak. Cílem skupin je pomoc odborně 
vyškolenými pracovníky, kteří realizují pravidelná svépomocná setkání jako bezpečný prostor 
a pro setkávání a sdílení zkušeností pro klienty a jejich rodiny. Skupiny jsou zaměřené na 
různá potřebná témata.  

6. Pardubický kraj – Komunitní tým do terénu:
Díky podpoře Pardubického kraje jsme mohli v létě roku 2018 pořídit do Hlineckého střediska 
FOKUSu Vysočina nový automobil. Cílem bylo zajistit co největší mobilitu pro pracovníky so-
ciální služby Komunitní tým – sociální rehabilitace, aby mohla být služba co nejvíce dostupná 
pro klienty sociální služby. Pracovníci potřebují za klienty dojíždět i do odlehlejších obcí, kam 
není možné se dostat v požadovaný čas hromadnou dopravou. Aby mohli pracovníci plnit 
standardy služby, potřebují být pro své klienty časově i místně dostupní.   

7. nadace české spořitelny: Zbavme se závislosti
Cílem projektu je zajistit pro potřeby sociálních služeb podporu specializovaného Adiktolo-
ga. Tato podpora je velmi efektivní především u klientů s duální diagnózou, kterých je ve služ-
bě Chráněné bydlení, většina. Duální diagnóza spočívá v kombinaci duševního onemocnění 
s určitým typem závislosti. Takové případy vyžadují u klientů specifi cký přístup na jejich ces-
tě k úzdravě. Propojení diagnózy duševního onemocnění a závislosti je v rámci adiktologie 
specifi ckým zaměřením, které vede ke snížení a prevenci drogové závislosti. Specializovaný 
adiktolog doplňuje tým sociálních pracovníků v péči o duševně nemocné. Aktivně se zapojil 
do přímé práce s klienty prostřednictvím individuálního přístupu, terapeutické skupiny, pre-
vence drogové závislosti a poradenstvím zaměřeným na konkrétní závislost. Pracuje pravi-
delně každý týden v přímé péči o klienty. 

8. Zaměstnanecký grant KPMG: Zajištění kurzu CARe
Již poněkolikáté podpořila společnost KPMG prostřednictvím svého Zaměstnaneckého 
grantu vzdělávání pracovníků FOKUSu Vysočina. Z darovaných peněz jsme zajistili odborné 
vzdělávání pro naše sociální pracovníky - Kurz CARe pro naše sociální pracovníky. Tento 
kurz 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 bezproblémové za-
členění do společnosti a běžného života. Celý koncept je postaven na spolupráci sociálních 
pracovníků, zdravotních sester, peer konzultantů a psychiatra.

Evropská unie
Evropský siciální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský siciální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský siciální fond
Operační program Zaměstnanost

p r o j e K t Y
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DOTACE:
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Město Havlíčkův Brod 
Město Hlinsko
Město Humpolec
Město Chotěboř
Město Kamenice nad Lipou
Město Náměšť nad Oslavou
Město Pelhřimov
Město Počátky
Město Police nad Metují
Město Přibyslav
Město Skuteč
Město Světlá nad Sázavou
Město Ždírec nad Doubravou
Město Žirovnice
Obec Krouna
Obec Lučice

SPOnZOři:
ACO Industries k.s.
Ciret s.r.o.
DUP – družstvo
GOLD SERVICE, s.r.o.
QUATTRO IFC, spol. s r.o.
StaMPi, spol. s r.o.
Waldviertler Sparkasse Bank AG

DARY:
Dary do 10 000 Kč:
Město Golčův Jeníkov
Městys Havlíčkova Borová
Městys Vilémov
Obec Bezděkov
Obec Dolní Sokolovec
Obec Horní Ves
Obec Jilem
Obec Kámen
Obec Maleč
Obec Miřetice
Obec Moraveč 
Obec Proseč pod Křemešníkem
Obec Putimov
Obec Rynárec 
Obec Studnice
Obec Tisovec
Obec Veselá
Obec Veselý Žďár
Obec Vysočina
Obec Zachotín
ADORES centrum pojištění s.r.o.
Catering Chotěboř s.r.o.
CATUS spol. s r.o.
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
JATKY Český Brod a.s.
Jednota, spotřební družstvo Hlinsko
Mias OC spol. s r.o.
Mlékárna Hlinsko, a.s.
OMA IMPEX CZ, s.r.o.
ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o.

Pivovar Chotěboř s.r.o.
SELATO s.r.o.
Sirla s.r.o.
TJ Sokol Libice nad Doubravou, z.s.
Zemědělské družstvo Maleč
Bohumila Jermlová 
Dagmar Pátková
Denisa Vrbová 
Eva a Pavel Jelínkovi
Gabriela Procházková 
Hana Maříková (prostřednictvím Nadace VIA)  
Jan Čapek
Jitka Mošničková 
Josef Baloun 
Karel Kukulín 
Ladislav Polánský
Luboš Ledvinka
Lucie Kunstová (prostřednictvím Nadace VIA)  
Marie Hubená 
Marie Ulrichová
Markéta Berdianu
Martin Kunc 
Ondřej Čapek
Ondřej Hadrava 
Patrik Vidlák (prostřednictvím Nadace VIA)  
Pavel Klepetko
Petr Jelen
Petr Nacházel (prostřednictvím Nadace VIA)  
Přemysl Čapek
Soňa Pospíchalová 
Šárka Štefančíková 
Tomáš Kunst 
Věra Kočová
Zuzana Drachovská (prostřednictvím Nadace VIA)  

Dary nad 10 000 Kč:
Město Golčův Jeníkov
Město Havlíčkův Brod
Amylon, a.s.
ECOBAT s.r.o.
PROVAS HLINSKO, z.s.
Josef Nejedlý
Léčivé divadlo Gabriely Filippi
Nadace AGROFERT
Nadační fond Avast
Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond

PARTnEři A PODPOROVATELé (nefinanční):
Havlíčkův Brod  
Týdeník Cesta Vysočinou  
DEJSIBIO s.r.o.  
COOP Družstvo Havlíčkův Brod  
Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod
Havlíčkobrodský deník  
Pekařství Žák
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, přísp. org.
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 
Krajská knihovna Vysočiny 
Sociální služby města Havlíčkův Brod
Pelhřimov
Agentura Dobrý den, s.r.o. 
BOUTIQUE PICCOLO s.r.o.
dm drogerie markt s.r.o. 
I-Vysočina (pHmedia Czech Republic s.r.o.)

FIA ProTeam s.r.o.
Knihkupectví U Vrány
Kulturní zařízení města Pelhřimova, přísp. org.
Svobodová Hana - Lahůdky
Město Pacov
Městská knihovna Pelhřimov
Miloslav Pejša - Nakladatelství U Jakuba
Obec Kaliště
Pekárna Adélka a.s.
Pelhřimovské noviny
RAIN tiskárna s.r.o.
Studio 365 s.r.o.
Tabák Mádlová
Velkoobchod s papírem, Ing. Jan Mikolášek
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zdravé město Pelhřimov
Chotěboř
Alena Palánová
Antikvariát Štáflova chalupa
Autodílna Kopecký Jaroslav
Borovská desítka
Best Cycle s.r.o.
Dagmar Pátková
Eva Černá
Haberská pekárna
Hobby ZOO Havlíčkův Brod
Hotel Vysočina, Chotěboř
Chotěbořské ECHO
Jatka Perknov, s.r.o.
JS KLAS
Květinářství Plantica
Kytice Markéta Žáková
MUDr. Blanka Šťastná
Okolo Libice
Patchwork Iva Jouklová
Penzion U Zmátlů
plam s.r.o. 
Pleas a.s.
Řeznictví Stejskal s.r.o. 
TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.
Tolla CZ s.r.o.
VOŠ, OA a SOUT Chotěboř
Zahradnictví Polívka Chotěboř
Zahradnictví Křesťan Havlíčkův Brod
ZŠ a MŠ Rozsochatec
ZUŠ Chotěboř
Hlinsko
Autoškola Tomáš Doležán
Eva Vyšinská–Zajícová
Turistické informační centrum Hlinsko
Kamila Pilařová
KIS Hlinsko - regionální televize
KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.
Květinářství u Vlčků Hlinsko
MAS Hlinecko, o.s.
Město Hlinsko
Městský kulturní klub Hlinečan, p.o.
Petr Čihák – Grafik-Ross
Pivovar Rychtář, s.r.o.
SKI Restaurant
Věra Pochobradská
Zdravíčko Hlinsko
ZŠ Ležáků Hlinsko
JUDr. Martin Pavliš
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Správní rada FoKUSu vysočina, z.ú.
Předseda: Jaroslava Kadlecová, kadlecova@domov-vez.cz

Místopředseda: Václav Průša, prusa@chotebor.cz
členové: Martin Novotný, novo.mar@seznam.cz, David Burian, burian.david73@gmail.com, Magda Kufrová, kufrova@ssmhb.cz

dozorčí rada
člen: Zdeněk Vacek, zdenek.vacek@fokusvysocina.cz

KontaKtY
FOKUS Vysočina, z.ú.

ředitelství:
Ředitelka FOKUSu Vysočina, z.ú.: Mgr. Anna Šimonová

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: 
Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř, Dobrovolnické centrum v regionu Humpolec a Světlá nad Sázavou

Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko, Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov 
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