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       Fokus v ČR  
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Fokus Praha - historie 

• únor 1990 - založení celorepublikového sdružení Fokus 
• prosinec 1992 vznikl samostatný Fokus Praha 
• právní forma – občanské sdružení 

• cílem: 
• poskytovat komunitní služby pro dlouhodobě  
   duševně nemocné 
• změnit systém psychiatrické péče  
   – snaha o deinstitucionalizaci 
• změnit systém financování psychiatrické  
   péče tak, aby podpořil rozvoj  
   komunitních služeb 
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Poslání Fokusu Praha 

Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností duševní nemoci ve 
spokojeném zvládání života a nalézání možností osobní realizace ve 
společnosti: 

 
• žít ve společnosti, tzn. mít sociální vztahy, rodinu, bydlení a práci 
• určovat si svůj životní směr, uplatnit svůj talent, přednosti a silné 

stránky 
• mít životní perspektivu a existenciální jistoty 
• mít uspokojené základní materiální potřeby 
• starat se o své zdraví a léčit se 
• využívat kulturních a volnočasových institucí, 
     vzdělávat se 
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Cílová skupina 

• Dospělé osoby (18+) 
• Osoby s duševním onemocněním, podle mezinárodní 

klasifikace nemocí (MKN 10) dg. F20 – F29  
   (schizofrenie, schizoafektivní poruchy,  
   apod.); jedná se o přibližně 65%  
   z celkového počtu uživatelů 
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Systém služeb Fokusu Praha 
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Systém služeb Fokusu Praha 

• Oblast sociální a pracovní rehabilitace 
 

• Oblast zdravotnických služeb 
 
• Svépomocné aktivity 

 
• Zaměstnávání 
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Základní metody a principy práce 
• Důraz na mapování potřeb klienta (používání CAN – 

Camberwelský dotazník potřeb) 
• Cyklus: mapování – ind.plán – realizace – hodnocení  
• Holistické pojetí – řešení celkové situace klienta 
• Spolupráce s ostatními zdroji (lůžková péče, PA, 

návazná rehabilitace, veřejné zdroje, rodina, ad.) 
• Pravidelné konzultace s psychiatrem 
• Sdílení v týmu 
• snaha o prevenci hospitalizace 
• Snaha o recovery přístup 
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Co je recovery? 

„Úzdrava je hluboce osobní a jedinečný 
proces změny postojů, hodnot, pocitů, 
cílů, dovedností a rolí. Je to způsob života, 
který je uspokojující, nadějný, přínosný, a 
to dokonce i s omezeními, která nemoc 
přináší. Uzdravení zahrnuje rozvoj nového 
smyslu a účelu v životě, jak se člověk 
vymaňuje z katastrofických dopadů 
duševní nemoci.“ (Anthony, 1993) 

Zdroj: Laurie Davidson, Recovery- Concepts 
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Co je recovery? 
„Úzdrava je hluboce osobní a jedinečný proces změny 

postojů, hodnot, pocitů, cílů, dovedností a rolí. Je to 
způsob života, který je uspokojující, nadějný, 
přínosný, a to dokonce i s omezeními, která nemoc 
přináší. Uzdravení zahrnuje rozvoj nového smyslu a 
účelu v životě, jak se člověk vymaňuje z 
katastrofických dopadů duševní nemoci.“ (Anthony, 
1993) 

„Převzal jsem nadvládu nad svoji nemocí a přijímám 
zodpovědnost za to, co dělám a nedělám. Nedovolím 
tomu, aby mne to ovládlo. …Není to celý můj život, 
ale nyní jen jeho část.“ 
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Komponenty recovery / úzdravy 

• Nalezení a udržení si naděje - důvěra v sebe sama, 
smysl pro osobní angažovanost, optimismus vůči 
budoucnosti 

• Znovunastolení pozitivní identity- nalezení nové 
identity, která zahrnuje nemoc, ale ponechává 
základní, pozitivní smysl sebe sama 

• Vybudování smysluplného života - najít v nemoci 
smysl, najít navzdory nemoci smysl života, zapojit se 
do života 

• Převzetí odpovědnosti a kontroly - mít kontrolu 
nad nemocí a vládu nad životem. 

• (Andersen, Pares & Caputi, 2003) 
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Pět stadií úzdravy 

• Moratorium-čas odtažení se charakterizovaný zjitřeným 
vnímáním beznaděje a ztráty 

• Být si vědom toho, že vše není ztraceno a že je možné vést 
naplňující život 

• Příprava-zvážení sil a slabostí týkajících se úzdravy a začátek 
práce na rozvoji dovedností potřebných k úzdravě 

• Přestavba-aktivní práce na pozitivní identitě, stanovení si 
smysluplných cílů a převzetí kontroly nad životem 

• Růst-vedení smysluplného života, charakterizované 
zvládáním vlastní nemoci, regenerace a pozitivním vnímáním 
sebe sama. 
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Klíčové charakteristiky praxe 
orientované na úzdravu 

• Otevřenost 
• Spolupráce jako se sobě rovnými 
• Zaměření na vnitřní zdroje jedince 
• Vzájemnost 
• Ochota „udělat něco navíc.“ 
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„top 10 tipů“ pro praxi založenou na úzdravě: 
Po každé interakci by se měl profesionál sám sebe zeptat, zda jsem: 

• Naslouchal jsem aktivně, abych člověku pomohl najít smysl jeho duševních problémů? 

• Pomohl jsem tomu člověku poznat jeho osobních cíle a udělat z nich priority ve vztahu k úzdravě 
- a ne k profesionálním cílům? 

• Dal jsem najevo důvěru ve stávající sílu toho člověka a zdroje ve vztahu v plnění těchto cílů?  

• Uvedl jsem příklady z mé vlastní „prožité existence“ nebo zkušenosti jiných uživatelů služeb, které 
je inspirují a dávají hodnotu jejich nadějím?  

• Věnoval jsem přiměřenou pozornost významu cílů, které dostávají člověka z „role nemocného“ a 
umožnil mu aktivně přispět do života jiných lidí?  

• Nalezl jsem zdroje mimo oblast duševního zdraví - přátele, kontakty, organizace, které mají vztah 
k dosažení jejich cílů?  

• Podporoval jsem samostatné zvládání duševních problémů (poskytnutím informací, posílením 
existujících strategií zvládání problémů, apod.)? 

• Prodiskutoval jsem s klientem, co sám chce v rámci terapeutické intervence, např. psychologické 
vyšetření, alternativní terapie, společné krizové plánování, s maximálním možným respektováním 
jeho přání? 

• Choval jsem se vždy tak, abych projevoval respekt k člověku a přání rovného partnerství ve 
společné práci, naznačující ochotu udělat „něco navíc“? 

• Přestože jsem akceptoval, že budoucnost je nejistá a problémy se objeví, stále jsem vyjadřoval 
podporu pro možnost dosažení těchto jím samým určených cílů - udržování naděje a pozitivního 
očekávání?  

• (podle Shepherda, 2007) 14 



Recovery Star – nástroj pro 
hodnocení míry úzdravy 

http://www.outcomesstar.org.uk/about-the-outcomes-star/ 

http://www.outcomesstar.org.uk/using-the-star/ 
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Systém služeb Fokusu Praha 
      - Oblast sociální a pracovní rehabilitace 
 

• Komunitní týmy 
• Dům na půli cesty 
• Centrum programů  
   podpory zaměstnávání 
• Dílny 
• Centra denních aktivit 
• Nízkoprahové programy  
  a krátkodobé poradenství 
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Systém služeb Fokusu Praha 
      - Oblast zdravotnických služeb 

• Psychiatrická a  
   psychoterapeutická  
   péče 
• Krizový tým 
• Expresivní terapie 
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Systém služeb Fokusu Praha 
      - Svépomocné aktivity 

 
• Vydávání časopisu Libušinka 
• Denní klubový program  
   Mosty mimo zdi ústavu  
   pro pacienty hospitalizované  
   v psychiatrické léčebně  
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Systém služeb Fokusu Praha 
     - Zaměstnávání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociální firma Jůnův statek                Sociální firma Zahrada  
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Regionální uspořádání 
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Region Sever 
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Region Jih 
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Region Západ 
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Region Střední Čechy 
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Odborná činnost 
    - vzdělávání I 

 
 • Tréninkové a vzdělávací středisko 

• kurzy pro profesionály a laickou veřejnost 
• kurzy pro jednotlivé  
   organizace 
• kurzy pro uživatele  
   služeb 
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Odborná činnost 
    - vzdělávání II 

 
 

• vzdělávací programy ateliéru Extraart 
• kurzy expresivní terapie  
   pro odbornou i laickou veřejnost 

• účast na odborných konferencích 
• odborné stáže 
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Odborná činnost 
    - ovlivňování systému psychiatrické péče,   
        zdravotní péče a systému sociálních služeb            
 

 

  
•  spolupráce s dalšími organizacemi 
 

• Spolek oborové Konference SKOK 
• AKS - asociace komunitních  
   služeb 
• Asociace denních stacionářů a  
   krizových center 
• Rada humanitárních organizací -  
   prostřednictvím Fokus ČR  
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Odborná činnost 
  - propagace otevřeného přístupu a tolerance k  
    lidem s duševní nemocí 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Týdny pro duševní zdraví 
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Odborná činnost 
    - mezinárodní spolupráce 

 
 

 
 

• Školní projekt 
• Blázníš ? No a! 

 
• Prostřednictvím  
   Fokus ČR členství v: 

• Mental Health Europe 
• Arge Ost-West 
• Social Firms Europe (CEFEC) 
• World Federation for Mental Health 
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Počty klientů ve službách 1 

Název služby Registrace dle zákona 108/2006 
Sb.

Počet klientů 
celkem za 

2011

Komunitní tým - chráněné bydlení Mělník Chráněné bydlení 6
Komunitní tým SZ Sociální rehabilitace 300
Tým bydlení Praha - Dům Chráněné bydlení 8
Krizový tým Krizová pomoc 109
Centrum psychosociální rehabilitace SAS pro seniory a OZP 52
Komunitní tým Střední Čechy - Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství 22
Komunitní tým Střední Čechy - Podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení 10
Centrum denních aktivit Mělník - SAS SAS pro seniory a OZP 23
Centrum denník aktivit Mělník - STD Sociálně terapeutické dílny 22
Komunitní tým Střední Čechy - SR Sociální rehabilitace 79
Tým bydlení Praha - byty Chráněné bydlení 9
Komunitní tým Jih Sociální rehabilitace 216
Chráněné bydlení Sedlec Chráněné bydlení 11
Centrum denník rehabilitačních aktivit - CEDRA Sociálně terapeutické dílny 96
Tým bydlení Praha - Podpora Podpora samostatného bydlení 26
Centrum denních aktivit Dům u Libuše SAS pro seniory a OZP 263
Dílna Hvězdáři Sociálně terapeutické dílny 31
Centrum programů podpory zaměstnávání Sociální rehabilitace 123
Centrum podpory zaměstnávání Sociální rehabilitace 68
CELKEM 1 474
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Počty klientů ve službách 2 

 
 

 Název služby   
Počet klientů 

celkem za 2011 
Denní stacionář zdravotni 72 
Zdravotní služby - ambulance zdravotni 392 
CELKEM   464 
      
SF Zahrada zaměstnanost 17 
SF Jůnův statek zaměstnanost 50 
SF Prádelna zaměstnanost 9 
CHD Šicí zaměstnanost 10 
CHD Tvůrčí dílna zaměstnanost 11 
CHD Výtvarná dílna zaměstnanost 27 
CHD Mělník zaměstnanost 17 
chráněná místa ve Fokusu Praha zaměstnanost 8 
CELKEM   149 
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Naše limity 
• Řešení zhoršeného zdravotního stavu raději řešíme 

domluvou hospitalizace – absence komunitní krizové 
služby 

• Nepřebíráme celkovou odpovědnost – nemáme 
vymezen užší region  

• Malá míra asertivity – obtížné v rámci stávající 
sociální legislativy 

• Nedostatečné zapojení zdravotníků přímo v týmu 
• Služby jsou dostupné pouze v pracovní dny, ne v 

noci) 
• Málo aplikujeme recovery přístup 
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Jaká se objevují nová témata? 

• Stárnoucí klienti 
• Potřeba návaznosti dalších – neexistujících služeb 
• Zadlužení klienti 
• Problém zaměstnávání 
• IT dovednosti klientů 
• Zvyšuje se počet klientů s duálními diagnózami 
• Zvyšuje se problém bydlení a problém existenčního 

minima klientů 
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ÚVAHA O ZMĚNĚ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

V CENTRU by měly stát:  
multidisciplinární komunitní týmy, navázané na program 
denních aktivit, krizové služby 
Principy služeb 
-převaha práce v terénu 
-asertivní přístup 
-koordinace odpovědnosti v reg. ( ≤ 150 tis.) 
-multidisciplinární, zejména soc.-zdravot. 
- na bázi recovery / zotavení 
- zajištění péče 24hodin / 7 dnů v týdnu (krize) 
-spolupráce a vstup do ústavů (PL, ÚSP) 
-rehabilitace – propojené návazné služby  

34 



Cílová skupina – lidé s duševním onemocněním 
stávající                           v budoucnu 

Dg. F2,F3,F4,F6    Dg. F2,F3,F4,F6   (SMI)                                              
    vymezení GAF, anamnéza > 2 roky 
Věk 18+               Věk 18+ 
sami vyhledají služby                aktivně vyhledáváme                                         
      asertivní přístup            
sociálně potřební 
ne závislosti                                 duální diagnózy 
ne závažná tr.činnost       nemůžeme se tomu  vyhnout 
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  Model komunitního centra 

Zdroj: Národní centrum pro podporu transformace, 2013 
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Spolupráce musí být klíčovým faktorem 
služeb !!!  

(s klientem, zdroji v komunitě, dalšími sociálními či 
zdravotními službami). 

Při tvorbě nového systému péče o lidi s duševním 
onemocněním aktivně spolupracuje v Praze tzv.KOS 
(poskytovatelé soc.služ. Fokus Praha, Green doors, Bona o.p.s., 
Eset help, Vida, Baobab) s PL Bohnice a dalšími   
  
Následující slidy jsou výtahem presentace nazvané Pražský model péče o duševně 
nemocné, autoři: A.Lang, M.Hollý, P.Novák, O.Pěč, L.Broukalová a jsou výsledkem 
této spolupráce a ukazují možný vývoj psychiatrických služeb v Praze (ze semináře 
dne 9.10.2012 na MHMP v Praze). 
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Analýza poskytování komunitních 
služeb vzhledem k regionalitě 

1. Vrstva 
– Denní stacionáře s návaznou ambulantní 

psychiatrií 
– Terénní psychiatrické sestry 
– Terénní case management týmy soc.pracovníků 
– Smíšené týmy /asertivní tým, krizový tým/ 
 

2. Vrstva 
– Pracovní rehabilitace 
– Chráněné bydlení 
– Volnočasové aktivity, centra denních aktivit 
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Analýza „regionality“ komunitních služeb - 1.V. 

Fokus 
Praha 

Komunitní 
tým Jih 

Fokus 
Praha 

Komunitní 
tým S-Z 

Fokus Praha 
Denní staionář 
Komunitní tým 

ESET 
Denní 

stacionář 
Terénní 
psych. 
sestry 

Asertivní 
tým 

DPS 
„Ondřejov“ 

denní 
stacionář 

krizový tým 

39 



Komunitní služby – 2. vrstva 

BONA o.p.s. 
Podpora 
bydlení 

Programy 
zaměstnávání 

GREEN 
DOORS 

Tréninkové 
kavárny 

Aktivizační 
služby 

Fokus Praha 
Chráněná 
bydlení 

 Programy 
zaměstnávání 

Aktivizační 
služby 

ESET - HELP   
Programy 

zaměstnávání 
Chráněné 

byty 
Aktivizační 

služby 

DPS 
„Ondřejov“ 

Chráněný 
byt  

BAOBAB  
Podpora 
bydlení 
Podpora 

vzdělávání 
Aktivizační 

služby 

VIDA 
Uživatelské 
poradenství 
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Návaznost kom.služeb, lůžek a PA 

Fokus 
Praha 

Komunitní 
tým Jih 

Fokus 
Praha 

Komunitní 
tým S-Z 

Fokus Praha 
Denní staionář 
Komunitní tým 

ESET 
Denní 

stacionář 
Terénní 
psych. 
sestry 

Asertivní 
tým 

DPS 
„Ondřejov“ 

denní 
stacionář 

krizový tým 

PL Bohnice 

PO 
ÚVN 

PK 

PA PA 

PA 

PA 

PA 

PA 

PA 
PA 

PA 

PA 
PA 

PA 
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Další možný vývoj 

Fokus 
Praha 

Komunitní 
tým Jih 

Fokus 
Praha 

Komunitní 
tým S-Z 

Fokus Praha 
Denní staionář 
Komunitní tým 

ESET 
Denní 

stacionář 
Terénní 
psych. 
sestry 

Asertivní 
tým 

DPS 
„Ondřejov“ 

denní 
stacionář 

krizový tým 

PL Bohnice 

PO 
ÚVN 

PK 

PA PA 

PA 

PA 

PA 

PA 

PA 
PA 

PA 

PA 
PA 

PA KC 

KC 
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Věci se mění - můžeme  je změnit. 
 
Buďme  optimisté ! 
         
Děkuji za pozornost. 
 
Kontakty 

Fokus Praha, o.s. 
Dolákova 24 
181 00 Praha 8 
Tel: 233 553 303, 233 551 241 
E-mail: fokus@fokus-praha.cz 
  
Ilustrace: klienti Fokusu Praha 
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