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EDITORIAL
Vážení a milí čtenáři,
Vítám vás u letního vydání Pražských Fokusovin. Je před
námi konec školního roku, děti účtují se svými učiteli, dospělí
plánují dovolené a počasí nám konečně dovolilo odhodit teplé
oblečení.
A co že je nového ve Fokusu Praha? Jaké hodnocení by dostala na červnové vysvědčení reforma péče o lidi s duševním
onemocněním?
Fokus Praha hladce vklouzl 1. dubna do svého nového formálního statusu a stal se zapsaným ústavem. Všichni se už
ujistili v tom, že na naší práci, vztahu k našim klientům nebo
na výplatě se nic nezměnilo. Nezávisle na tom Fokus našel
novou výkonnou ředitelku Mgr. Hanu Urbanovou, která nyní

pozvolně přebírá agendu od Ing. Jana Votavy.
Jaro se neslo v duchu mnoha akcí oficiálních i přátelských.
Byli jsme na konferencích, veletrhu neziskovek, účastnili
jsme se festivalů – čarodějnice na Ladronce, Habrovka apod.
Organizovali akce vlastní – fokusácký fotbálek, pingpong na
Lehovci, rozlučka s ředitelem Honzou Votavou, výroční párty
Studia 27.
Připojili jsme se k destigmatizační kampani MHE (Mental Health Europe) – Each of us… (Každý z nás) a společně řešíme,
jak vlastně mluvit o duševním zdraví a problémech s ním.
Přeju vám krásné pohodové léto!
Eva Čižinská

TRANSFORMAČNÍ OKÉNKO
CO NOVÉHO V REFORMĚ
PSYCHIATRICKÉ PÉČE?
Na naše otázky odpovídal koordinátor Strategie reformy psychiatrické péče Ing. Martin Doležal z Ministerstva zdravotnictví.
1) Ve čtvrtek 16. června bylo podepsáno memorandum
o spolupráci s MPSV a VZP. Jak je v tuto chvíli nastavena
spolupráce s těmito subjekty, zejména vzhledem k vznikajícím centrům duševního zdraví ? Jak je v tuto chvíli
nastavena spolupráce s kraji?
Signatáři memoranda o udržitelném financování zdravotních
služeb se shodli na významu i obsahu. Teď proběhl společný
podpis memorand za účasti vedení psychiatrické společnosti, ředitelů zdravotních pojišťoven a vedení Ministerstva zdravotnictví.

Hmm.
Ale pořád ještě
je ČR předposlední
v % vynaložených nákladů
na psychiatrickou péči
v Evropě

V případě memoranda o udržitelném financování sociálních
služeb koordinuje Ministerstvo zdravotnictví s Asociací krajů
společný pohled na šíři problematiky, která bude společným
postupem pokryta. Spolupráce s těmito subjekty probíhá, a to
i v souvislosti s připravovaným vznikem center duševního zdraví,
prostřednictvím orgánů veřejné strategie, kterými jsou pracovní
skupiny a Řídící výbor. Stejně intenzivně probíhá i spolupráce
s kraji prostřednictvím
komunikace s představiteli
komise pro zdravotní a soA MPSV
ciální věci Asociace krajů.
se k Reformě zatím
Řada krajů navíc již přijala
nezná? Udržitelné financováprincipy SRPP a integroní sociální části Center duševního
vala je do svých krajských
zdraví bude přeci záviset na navýstrategií a akčních plánů.
šení objemu dotací na sociální
2) Jak, kdy a jakou
služby?
formou budou probíhat
pilotní projekty? Jak
bude řešeno financování zdravotních a sociálních služeb
v těchto pilotech?
Stále platí, že první projekty by měly
být spuštěny k počátku roku 2017.
Jedná se o první vlnu tvorby CDZ z celkového počtu 30ti, které budou financovány z prostředků evropských
strukturálních investičních fondů.

Sláva
!!!
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3) Připravuje se zákon o duševním zdraví. Co bude řešit?
Nedobrovolnou hospitalizaci nebo spíš reformu psychiatrické péče?
Zákon o duševním zdraví by měl být ucelenou normou řešící
celou oblast duševního zdraví. Nejdříve je však nutné provést
hodnocení dopadu regulace (RIA). Vyhodnocení naznačí, ve
které části regulačního rámce nejsou oblasti duševního zdraví
dostatečně ošetřeny, kde jsou slabiny a v jaké podobě. Teprve
poté dojde k formulaci zákona, neboť jen tak je možné zákon
připravit v návaznosti na další oblasti a legislativní regulace.

DOPIS ČT
– POŘAD O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ?
19. dubna se v Praze konala konference Na vlastní kůži
věnovaná aktivní účasti lidí se zkušeností na rozhodování
a plánování změn v oblasti péče o duševní zdraví (reforma
psychiatrie). Jedním z výsledků konference byl otevřený
dopis adresovaný řediteli ČT.
Na konferenci bylo 106 účastníků: lidí se zkušeností
s duševním onemocněním a jejich blízkých, pracovníků
sociálních a zdravotních služeb, zástupců veřejné správy
a dalších.
Více než šedesát z nich se podpisem dopisu připojilo k požadavku autorů – Ctibora Laciny, Břetislava Košťála a Milana
Sýkory, aby byl ve veřejnoprávní ČT věnován větší prostor
pro téma duševního zdraví a reformu psychiatrické péče.
V dopisu se mimo jiné píše: „Veřejnost prakticky vůbec
netuší, že lidé s duševními potížemi v naší společnosti často
živoří, a to nejen v důsledku svých psychických problémů,
ale právě díky společenskému stigmatu. O stávajícím, mnohdy vysoce nevyhovujícím, až nepřijatelném stavu některých
uzavřených psychiatrických oddělení pro chronické pacienty
se veřejnost nedozvídá také nic. Život duševně nemocných
je doposud velkým veřejným tabu a to bychom velice rádi
změnili.“
Nedávno jsme získali podrobnou odpověď (celý dopis zde).
Milan Fridrich, ředitel programu České televize v ní píše:
„…I když by se zdálo, že v tuto chvíli nemáme ve vysílání
pravidelný pořad a této problematice se málo věnujeme,
opak je pravdou. Česká televize se otázkami duševního
zdraví zabývá, ať už v cyklech nebo samostatných pořadech,
ve kterých se toto téma objevuje a to napříč všemi žánry….“.
Následuje podrobný výpis pořadů, které se v poslední době
dotýkaly duševního zdraví.

Ale samotná analýza
takového zákona měla být
podle Národního plánu podpory
rovných příležitostí pro OZP hotova
již do konce roku 2015, ale to
bylo asi opravdu příliš
ambiciozní.

Ale ve
většině pořadů se
místo cílené destigmatizace
tématu opakují stereotypní mýty
o lidech s duševním onemocněním.
ČT by se měla k tématu postavit
čelem a opravdu je
začít řešit!
Ctibor Lacina dopis komentuje: „ Jsem překvapený, kolik
pořadů, které nějak rezonují s tématem duševního zdraví,
ředitel ČT ve svém dopise zmínil. To je jistě dobrá zpráva.
Přesto by se mi nějaký pravidelný pořad specializovaný na
téma duševního zdraví zdál stále užitečný. Kdo dnes má čas
sedět celé dny u televize a chytat téma z různých relací?
Narazíme na něj spíš náhodou. Rovněž by stálo za zvážení,
aby v programu na internetu byly třeba tagy, aby bylo jasné,
jakého tématu se bude pořad týkat a aby si člověk kliknutím
na tag mohl najít, co ho zajímá. Myslím také, že je též potřeba soustředit pozornost na jednom místě, v určitý čas, pak si
lidé zvyknou na návaznost načatého tématu. Nikdy se přece
nestihne říci v jednom díle pořadu vše - a pokračování, to
bude zase úplně jindy, pod jiným názvem? To mi nedává
smysl!“

Co si
o tom
myslíte
vy?

KAŽDÝ Z NÁS
JE SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ
Fokus se připojuje ke kampani MHE (Mental Health Europe)
Each Of Us. Cílem kampaně je destigmatiace lidí s problémy
s duševním zdravím, a to v evropském měřítku. Kampani
předchází diskuze o slovníku, v jakém bude kampaň v ČR
vedena. Přemýšlíme o tom, jestli je lepší mluvit o problémech s duševním zdravím než o duševním onemocnění.
Nebo jestli psychiatrická péče vlastně není omezující
medicínský termín a jestli, když mluvíme o reformě, nemyslíme spíš změnu péče o lidi s problémy s duševním zdravím
v daleko širším měřítku.
Připravili jsme překlad kampaně. V tuto chvíli jednáme se
zástupci MHE o grafickém zpracování materiálů. A budeme
rádi, když se ke kampani, pokud vás téma zajímá, připojíte
i vy!
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NÁVŠTĚVA MATTA MUIJENA
Dne 8. 6. proběhlo na MZ setkání čelního představitele WHO
Matta Muijena se zástupci poskytovatelů psychiatrické péče
(komunitní i lůžkové či ambulantní) k průběhu Reformy. Matt
Muijen popsal, že ve všech evropských zemích proběhla
či probíhá reforma psychiatrické péče. Všude se budují
komunitní služby místo velkých kapacit lůžkové péče, a to
z důvodu kvality a efektivity péče. Sdělil také, že komunitní
služby v ČR, provozované neziskovými organizacemi, jsou
na velmi vysoké úrovni (uvedl jmenovitě i Fokus), ale je
potřeba je integrovat do uceleného systému péče všude, aby
byly dostupné pro všechny potřebné. Lůžka v nemocnicích
by se v ČR měla redukovat minimálně o 70 %, a to v období
pěti, maximálně deseti let. Obvyklé v Evropě je mít 0,3 lůžka
na 1000 obyvatel. Velikost lůžkového zařízení by mělo být
optimálně max. 80 lůžek.

To je na 100 000
obyvatel 30 lůžek!
My jich máme na 100 000
cca více než 100!

Hmm, to znamená,
že v Psychiatrické nemocnici
v Bohnicích by místo 1100 lůžek
mělo být 80. Čeká nás dost práce! Ale
transformační plány psychiatrických nemocnic mají být hotové až v prosinci
letošního roku. Jestlipak obsahují
takové zadání redukce
lůžek?

UPOZORNĚNÍ MINISTERSTVŮM
Jednota pro deinstitucionalizaci a Platforma pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR
upozornily MPSV, MMR a MF na to, že výzvy IROP č. 29
a 30 evropských strukturálních fondů vyhlášených MPSV
vytvářejí podmínky pro rekonstrukci a výstavbu velkokapacitních ústavních zařízení, která svou povahou odporují účelu sociálních služeb. To je v rozporu s účelem evropských
strukturálních fondů a zároveň se jedná o nehospodárné
jednání.
Otevřený dopis Evropské expertní skupiny
Evropská expertní skupina pro přechod z institucionální
do komunitní péče (EEG) zaslala dopis ministryni práce
a sociálních věcí a ministryni pro mistni rozvoj, ve kterém
reaguje na výše uvedené výzvy IROP. EEG zásadně
nesouhlasí s tím, ze služby institucionalního typu mohou
přijímat finanční podporu z uvedených programů a to
dokonce i domovy se zvláštním režimem, které nemají
omezen počet uživatelů v zařízení (lůžek). Přitom již
v „Common European Guidelines on the Transition from
Institutional to Community-based care“ je velikost zařízení
uvedena jako důležitý faktor. Menší a více individuálně
orientované podmínky bydlení lépe zajistí příležitosti pro
výběr a sebeurčení uživatelů a poskytnou služby vedené
jejich potřebami. V roce 2015 také Výbor pro práva lidí
s postižením při OSN vyzval Českou republiku k pokračování procesu deinstitucionalizace a vyčlenění dostatečných prostředků pro deinstitucionalizaci. EEG dále uvádí,
že směrnice Evropských strukturálních a investičních
fondů pro období 2014-2020 jsou jednoznačné v tom, že
tyto fondy nemohou být dále využivány pro renovaci nebo
stavění zařízení institucionální péče. EEG doporučuje
české vládě:

• revidovat výzvy 29 a 30
• revidovat dokument Materiálně technické standardy - včetně zahrnutí Domovů se zvláštním režimem

Bude
někdy materiálně
technický standard pro
psychiatrické nemocnice obsahovat
limit počtu lůžek? A bude to např.
25, jako se plánuje pro pobytové
sociální služby?

• prioritně vytvořit ucelenou strategii deinstitucionalizace,
která zahrne všechny cílové skupiny
• zajistit, aby byli do procesu přechodu z institucionální do
komunitní péče zahrnuti všichni aktéři (stakeholders),
včetně uživatelů, organizací, které je zastupují, poskytovatelů služeb, obcí, tedy aby byli zapojeni do programování,
realizace a vyhodnocování proces změny v dikci Principu
partnerství (evropská směrnice č.1303/2013).
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ROZHOVOR S…
Mgr. HANOU URBANOVOU
NOVOU VÝKONNOU
ŘEDITELKOU FOKUSU PRAHA
Oficiálně jste nastoupila na pozici výkonné ředitelky Fokusu Praha na celý úvazek od 1. června, ale už
v květnu jste začala Fokus poznávat. Jaké jsou vaše
první dojmy a zážitky?
Zatím velmi pozitivní. Měla jsem už možnost se setkat se
spoustou zaměstnanců a všemi řediteli, navštívila jsem
všechna centra, zúčastnila se několika porad i procesního
plánování. Byla jsem se také podívat na fokusáckém fotbálku a rozlučce Honzy Votavy, což byl opravdu povedený večírek. Zatím se prostě ve Fokusu cítím dobře a mám pocit,
že tu lidé odvádějí kvalitní a profesionální práci.
Co vás zaujalo? Překvapilo?
Líbí se mi holistický přístup k věci, kde se aktivně propojuje
pomoc zdravotní i sociální. A zároveň to odhodlání a snaha
spolupracovat s psychiatrickými nemocnicemi a snažit se
něco systémově změnit. Velmi se mi také líbí, že se Fokus
zasazuje o prosazení tzv. recovery přístupu. Zdá se mi, že
celý přístup se dá aplikovat dost univerzálně a že nejen v
oblasti duševního zdraví může vést k většímu zplnomocnění
a tím i svodě a odpovědnosti klientů.
Jaké máte ve Fokusu první plány?
Netroufám si moc plánovat do té doby, než budu mít dojem,
že do nějaké míry rozumím tomu, jak Fokus interně funguje.
Od začátku června máme předávku s Honzou Votavou,
který tu bude až do konce července - tento poměrně dlouhý
překryv je pro mě pro začátek velká pomoc. Pak určitě chci
navazovat a rozvíjet to, co se doteď ve Fokusu dělo.
Přicházíte z neziskovky Člověk v tísni. V čem vidíte
podobnost? V čem naopak odlišnost?
Myslím, že základní hodnotové nastavení je obdobné a to
mě moc těší. Taky se mi zdá, že lidé pracují s podobným
nasazením a zapálením pro věc.

Rozdílné je téma, cílová skupina. Postupně pronikám do
legislativy v oboru sociálních služeb a do vnitřních procesů
ve Fokusu. A dlouhodobě mě táhne psychoterapie. Mám
potřebu učit se stále něčemu novému.
Myslíte, že se vám předcházející zkušenosti z Afriky
budou ve Fokusu hodit?
Strávila jsem dva roky v Namibii. A byla to skvělá zkušenost
z hlediska profesního i osobního rozvoje. V rámci jednoho
z našich projektů jsme například rozvíjeli dílnu, ve které
pracovaly převážně ženy nakažené HIV a žijící v sociálním
vyloučení. Naše dílna čelila obtížím velmi podobným těm,
se kterými se potýkají sociální firmy Fokusu. Mimo to jsme
realizovali několik dalších projektů, které stály na podobných principech jako činnost Fokusu – inkluze a posilování
lidí žijících v sociálním vyloučení, sociální práce s vyloučenými komunitami, podpora vzniku svépomocných skupin
atd. – i když cílová skupina a prostředí se pochopitelně lišily.
Taky věřím, že se mi budou hodit manažerské zkušenosti,
které jsem během 8 let práce pro Člověka v tísni nabyla.
Jak se dnes vede dílně v Namibii? Byl to trvale udržitelný projekt nebo bez dotací a podpory nevydržel?
Mám velkou radost, že se dílna uchytila, i když my jsme
obdobně jako další velké neziskovky Namibii opustili. Dílna
samostatně pod vedením namibijského managementu funguje už více než 5 let, jen s minimální podporou z Prahy.
Původně dílna šila drobné textilní hračky a předměty, které
se prodávaly i v ČR. Postupně se více a více orientovala na
místní zakázky (například šití školních uniforem), jí pomohlo
zajistit udržitelnost.
Díky za rozhovor.

Mgr. Hana Urbanová
Absolvovala Fakultu humanitních studií UK a poté obor
veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd. Ještě
během studií začala pracovat v neziskovém sektoru, kde
se věnovala především oblasti interkulturního vzdělávání
a rozvojové spolupráce. Pracovala mimo jiné v organizacích
ADRA, AFS Mezikulturní programy, jako lektorka a poté
vedoucí týmu lektorů se podílela na evropském programu
Glen. V letech 2008-2010 vedla misi Člověka v tísni v africké
Namibii a poté z pražské centrály zajišťovala vedení a podporu mezinárodním týmům v několika zemích, kde Člověk
v tísni působí. Na pozici výkonné ředitelky Fokusu Praha
pracuje od 1. června 2016.
Cvičí jógu, cestuje, čte (i když mnohem méně, než by chtěla)
a fascinuje ji možnost dívat se na svět očima čtyřletého
syna.
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ZE ŽIVOTA FOKUSU
LOUČENÍ S HONZOU VOTAVOU
Večírek s překvapením pro odcházejícího ředitele Honzu
Votavu uspořádali fokusáci v klubu Újezd. Jako překvapení
zahrála kapela Už jsme doma.

WORKSHOP S HOLANDSKÝMI
PEERY KEESEM VAN RESTEM
A DIRKEM DEN HOLLANDEREM

V neděli 1. 5. 2016 se konal v České společnosti pro duševní
zdraví workshop s holandskými peery Keesem van Restem a Dirkem den Hollanderem. Dozvěděli jsme se mnoho
nového a zajímavého – například místo pravidel mají tradice,
mají i principy peer podpory, třeba máme otevřenou mysl –
nesoudíme, neposuzujeme, nehodnotíme. Velmi přínosná
byla i diskuze, jak udržet peer práci a peer podporu nezávislou na systému psychiatrické péče, například v nemocnicích,
kdy peer práce není tolik jeho součástí, jako spíše doplňkem.
Mluvilo se i o svépomocných skupinách, jak je založit, jak
je financovat. Některé možnosti by se mohly uplatnit i u nás
v ČR.
Velké díky patří České společnosti pro duševní zdraví, která
zapůjčila zcela zdarma prostory pro worskshop!

PADESÁT TISÍC OD NADACE ČEZ
– DĚKUJEME

BESEDY O DUŠI

Díky Nadaci ČEZ jsme na akci Čarodějnice na Ladronce získali částku 49 947 Kč. Každé šlápnutí na oranžovém rotopedu bylo zpřevodováno na finanční pomoc pro Fokus Praha.
Děkujeme všem, co jste do toho šlápli s námi. A že vás bylo
hodně - na Ladronce bylo úplně plno a fronta na charitativní
šlapání byla nekonečná. DÍK!.
Výtěžek pomůže našemu osvětovému programu Blázníš?
No a!

V břevnovské pobočce Městské knihovny probíhá cyklus
přednášek o duševním zdraví pro nejširší veřejnost . První,
květnová, beseda byla věnována tématu „Péče o duši“ a vedl
jí psychoterapeut, klinický psycholog a ředitel Centra Břevnov, Petr Hudlička. V červnu zájemce čeká téma „Rodina
a závažné duševní onemocnění“. Přednášející Jaroslav Jirman pracuje ve Fokusu Praha jako psychoterapeut individuálně i skupinově, věnuje se párové i rodinné terapii. Zároveň
je to vysokoškolský pedagog.
Děkujeme za výbornou spolupráci vedoucí pobočky (městské knihovny) Břevnov paní Věře Filipové. Další besedu
(po těch 12. 5. a 15. 6.) připravujeme na období po letních
prázdninách, tématem bude sociální problematika.
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ROK STUDIA 27
Ve středu 8. června proběhla v kavárně Liberál oslava ročního působení Studia 27. Na programu byly krátké rozhovory
s aktéry i hosty Studia 27. Zavzpomínali jsme na besedy
díky krátkým sestřihům. Manažera Studia 27 Břetislava
Košťála jsem se zeptala:
Co ti dalo a vzalo Studio 27?

Chtěl bych říci, že samotný koncept Studia 27 je dílem
Tomáše Vaňka a Michala Kašpara. Na mně bylo, abych pro
projekt získal podporu vedení, především Pavla Nováka.
Stálo to něco přemlouvání a vysvětlování. :-)
Projekt Studia byl pro mne příležitostí, jak uplatnit svůj
skrytý organizační talent. To se ukázalo již v počátku během
sepisování projektové žádosti a pak vykrystalizovalo organizováním našich besed, reportáží a dalších natáčení. Navíc
mě baví vystupovat na veřejnosti a prezentovat konkrétní
postoje, zážitky a stanoviska, ať už moje nebo skupiny lidí.
Práce na projektu si vyžaduje lepší organizaci, administraci a strukturovanost. Někdy je to docela obtížné se těchto
zásad držet, zvláště když třeba prožívám depresivní propad
(což mívám 2x do roka).

Jak se utvářel, upevňoval, měnil a kalil tým Studia? Jak
zkušenosti s duševním onemocněním ovlivňovaly práci
ve Studiu?
Původně jsme Studio 27 založili ve třech, spolu s Michalem
Kašparem a Tomášem Vaňkem. Ještě během psaní projektové žádosti v prosinci 2014 se k nám přidal Daniel Šebek,
schopný moderátor a překladatel z a do angličtiny. Pak
jsme během března sehnali do týmu ještě Davida Ašenbryla
bývalého rozhlasového redaktora a kamaráda Ondru, který
se měl ujmout kamery. V dubnu, první měsíc fungování oba
na vlastní žádost práci ve Studiu ukončili ze zdravotních
důvodů.
A tak jsme v květnu přibrali do týmu Kateřinu Málkovou,
která se věnovala přepisům, tlumočení a překladům z a do
angličtiny, s tím, že nechce před kameru.
Nakonec svůj ostych překonala a moderovala dva rozhovory
v angličtině (s Markem Raginsem a s Davidem Cromptonem).
V květnu k nám do týmu přišla i Eliška Marie Pražáková (Jindřiška Vlčková), schopná moderátorka, střihačka a kameramanka, která se stala mojí osudovou Láskou a partnerkou.
Jaké jsou plány Studia do budoucna?
Rozhodně budeme pokračovat v úspěšném cyklu besed.
Jako další hosty bychom rádi oslovili geologa Václava Cílka,
poutníka a kurátora Jiřího Zemánka, sinoložku Olgu Levou
a další.
Vedle toho budeme pro Fokus Praha a Fokus ČR natáčet
jak záznamy přednášek, tak propagační a informační videa
na jednotlivé akce, centra a služby. No a chtěli bychom také
svůj um a schopnosti dobře prodat i zájemcům mimo Fokus
(firmy, NNO, soukromníci).

NGO MARKET
V dubnu jsme se účastnili tradičního veletrhu neziskovek
NGO Market. Tentokrát Fokus reprezentoval tým Studia
27, který na svém stánku předváděl výsledky své práce.
Současně zde Studio představilo nový slogan - Videa bez
předsudků.
Cílem této propagace je nabídnout služby Studia i jiným
subjektům.
Studio 27 je tým filmařů a žurnalistů s vlastní zkušeností
s duševním onemocněním. Studio vzniklo ve Fokusu Praha
díky podpoře Norských fondů.
V prvním roce své činnosti členové Studia připravili a natočili
10 besed s výraznými osobnostmi veřejného života nejen
o duševním zdraví. Nad rámec
projektu natočili záznamy přednášek, krátké sestřihy, reportáže a rozhovory s osobnostmi
s tématikou duševního zdraví.
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LOUTKÁŘSKÁ DÍLNA

POBYT DOMU U LIBUŠE
Na přelomu května a června se tým Domu u Libuše vydal
s 22ti klienty na rehabilitační pobyt do Železné Rudy. Pobyt
plný výletů byl spolufinancován z loňské úspěšné sbírky na
crowdfundingovém portálu HitHit. Klienti společně s pracovníky týmu mimo jiné navštívili město Klatovy, byli na Čertově
i Černém jezeře a zdolali i výstup na Velký Javor.

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ LOKÁLNÍ
SKUPINY A MEXICKÝ RAUT

Do kusu dřeva vtělit výraz, z kousků látek dotvořit osobnost,
vdechnout loutce duši, rozehrát příběh, nechat postavu žít
na jevišti spolu s ostatními…
Takto tvoří v Centru Břevnov skupina lidí pod vedením
Hedviky Hrychové. Jejich inspirací jsou často jejich vlastní
prožitky a zkušenosti s duševní nemocí. Na jaře už na loutkách pracovali třikrát a další setkání budou následovat.
Tato tvůrčí skupina je otevřená novým členům z řad klientů
Fokusu. Na podzim se budou tvořit vedle loutek i kulisy,
natáčet videopozvánka, tvořit scénická hudba a zvukové
efekty. Takže prostoru k využití talentu každého je víc než
dost! Tak přijďte!
My ostatní se moc těšíme na výsledek – originální představení, jehož premiéru slibuje Loutkářská dílna už před
Vánocemi!

Poslední z řady setkání skupiny lokálního partnerství, která
se konají v rámci projektu z Norských fondů, proběhlo na
terase Centra Podskalí 19. května 2016. Za krásného počasí
byly představeny výstupy ze společné práce a účastníci
si pochutnali na vynikajícím mexickém rautu. Nálada byla
výborná a další setkání, již mimo projekt, se uskuteční v říjnu
2016 opět v Centru Podskalí.

KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ
VÝJEZD CENTRA PODSKALÍ

Kazuistické semináře organizované Centrem Podskalí se
těší pravidelnému zájmu sociálních pracovníků. Ten další se
bude konat v Centru Břevnov 21. 6. 2016 a bude se na něm
pracovat Bálintovou metodou. Seminář povede Mgr. Magdaléna Štochlová z organizace Bona o.p.s.

METODICKÁ SKUPINA
Skupina expertních pracovníků pracujících v rámci projektu
z Norských fondů na metodice multidisciplinárního týmu se
pravidelně schází, metodika dostala jasné obrysy a obsah
se pomalu finalizuje. Poslední setkání se konalo 9. června
v prostorách centra Podskalí za účasti pracovníků z Fokusu
Praha i dalších externistů.

Pracovníci centra Podskalí se v polovině června vydali na
třídenní společný výjezd do Posázaví. První, úvodní den byl
svěřen do rukou firmy Proakce, která se zabývá zážitkovou
pedagogikou. Po zbytek času tým výletoval, bavil se a došlo
i na společnou práci. Počasí se vydařilo, okolí bylo krásné
a večerní posezení u ohně s kytarou zpěvem nemělo chybu.
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FESTIVAL HABROVKA
V rámci Festivalu bloumající veřejnosti Habrovka ožila Zahrada kostela sv. Františka Assisi v Praze 4 skvělou hudbou,
divadlem a bohatým doprovodným programem. Festivalu,
který si klade za cíl oživit kulturu na Praze 4, se účastnili
i zástupci Center Podskalí a Karlín. Stánek Fokusu Praha
se těšil zájmu návštěvníku, zejména díky krásným výrobkům
vyrobeným v dílnách Hvězdářů a CEDRY.

ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍ DOBY
V CENTRU PODSKALÍ
Multidisciplinární tým Centra Podskalí v rámci projektu z Norských fondů od 1. června 2016 rozšířil svoji pracovní dobu,
která dosud byla od 8:30 do 17:00. Nově je na pracovišti
přítomna zdravotní sestra - od 8:00 do 16:30. Od 17:00 je
klientům Komunitního týmu na kontaktním telefonu k dispozici pracovník služby, po domluvě je možná i osobní konzultace. Prodlouženou pracovní dobu mohou klienti týmu využít
zejména pro situace, které nelze zajistit v běžné provozní
době, například v případě zhoršení jejich zdravotního stavu.

NOSIČ NA LAHEV
VELETROJKA
Na veletrhu sociálních a návazných služeb Veletrojka konaném před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí
Jiřího z Poděbrad se za Fokus Praha představili pracovníci
služeb z Centra Podskalí. Vedle prezentace služeb se na
stánku představily i výrobky sociálně terapeutické dílny
Hvězdáři.

Na NGO marketu byl poprvé představen univerzální nosič na
pet láhve - originální výrobek mělnické dílny Fokusu Praha,
který vyrábí pro Jáchymovskou stezku. Jeho prototyp byl navržen panem Pavlem Kuchařem, kolegou z Centra Podskalí.
Na procházky do jarní přírody je jako stvořený!

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA
SLUNEČNÍM NÁMĚSTÍ
v pondělí 30. 5. 2016 se od 13 do 18 hodin konal Veletrh
sociálních služeb Prahy 13. Pořadatelé - jmenovitě pan
Bc. Petr Syrový, vytvořil příjemnou atmosféru a zázemí pro
zástupce sociálních služeb, které působí na území Prahy
13. Po skončení veletrhu byly drátěné informační panely
organizací přeneseny do radnice, kde jsou ještě dva týdny
vystaveny, takže s širokou nabídkou sociálních služeb na
území Prahy 13 se můžete seznámit i tam.
Fokus Praha představil na stánku svůj Komunitní tým a také
nově vzniklou Krizovou službu.

PODPOŘTE NÁS
PŘES PORTÁL GIVT!
Kdykoliv nakupujete přes internet, můžete jít přes portál
GIVT.cz do svého oblíbeného e-shopu. I když vás to nestojí
nic navíc, můžete podpořit třeba Fokus Praha!
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Z TVORBY
TOMÁŠ VANĚK – OBRAZY
Tomáš Vaněk je ve Fokusu známý jako člen Studia 27, kde
moderuje besedy zejména o umění. Píše texty, povídky. Je
spoluautorem knihy Kam jdou lidé s nemocnou duší. Také se
věnuje výtvarné tvorbě. V současnosti jste mohli vidět jeho
výtvarná díla na výstavě v pobočce Městské knihovny na
Pohořelci. Výstava má název Skrumáž.
„Výtvarně tvořím asi 10 let, posledních 6 let se jedná o různé

počítačové manipulace fotografií. Starší díla vznikla tak, že
jsem fotil přes igelit monitor svého počítač a vzniklé šedavé
fotky zabarvoval v programu GIMP. Novější obrázky vznikly
prolínáním této starší tvorby s díly známých výtvarných
umělců. Tvořím, dá se říct, velmi nárazově, někdy na celé
měsíce tuto svou techniku odložím jako neproduktivní a věnuju se jiným věcem, pak zase během pár dnů udělám dva
nebo tři nové „použitelné“ obrazy, “ říká o své tvorbě Tomáš
Vaněk.

SOCIÁLNÍ FIRMY FOKUSU PRAHA

Jůnův statek

Penzion v Sedlci u Líbeznic
založený v roce 1999.
Postupně se rozrostl
o prostory pro semináře,
internetovou kavárnu,
obchůdek se smíšeným
zbožím a prádelnu.
Kontakt:
Sedlec 9,
Líbeznice u Prahy
restaurace@fokus-praha.cz
tel.: 284 891 328
www.junuvstatek.cz

Zahrada

Prádelna u Mandelíků

SF Rukodělná

Kontakt:
areál PNB,
Praha 8-Bohnice
zahrada@fokus-praha.cz
tel.: 774 804 933

Kontakt:
Podbabská 994/8,
Praha 6-Bubeneč
pradelna@fokus-praha.cz
tel.: 775 994 229

Kontakt:
Nám. Karla IV. 3359,
Mělník

Zahrada byla založena
v roce 2006 transformací
chráněné dílny. Sídlí v pražských Bohnicích a poskytuje zahradnické služby
údržby i realizace zahrad.

Vydal Fokus Praha, z.ú.,
grafická úprava: Štěpánka Koutná,
texty: Eva Čižinská,
kontakt na redakci: pr@fokus-praha.cz, www.fokus-praha.cz

Nejmladší sociální firma
Fokusu byla založena
v roce 2011. Sídlí v Praze 6
Podbabě a poskytuje klasické služby prádelny pro firmy
i pro veřejnost.

www.pradelnaumandeliku.cz

Sociální firma Rukodělná
navázala na činnost Chráněné dílny Mělník. Mezi její
hlavní činnosti patří šití textilních výrobků, kompletace
dle zakázek firem, balící
služby, žehlení atd.

dilny-melnik@fokus-praha.cz

tel: 773 073 936
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