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Snažíme Se, aby lidé doStali včaS 
pomocnou ruku a doStali šanci žít 
Svůj život i S komplikovanou nemocí.
Jedním z hlavních témat, o kterém v loňském roce poskytovatelé sociálních služeb hovořili, byla reforma psychiatrie. Její stav obecně však 
zatím není příliš uspokojivý. nicméně FoKUS Vysočina se na ni snaží být dostatečně připraven a jeho zaměstnanci neustále pracují na změnách 
v poskytované péči. I když vlastně mnohdy nejde o úplné novinky. „Domnívám se, že stále držíme svou hlavní linii, a tou je poskytování péče 
v přirozeném prostředí člověka. není to stále sice maintsream psychiatrické péče, ale doufám, že se to podaří v příštích letech změnit,“ říká 
v rozhovoru ředitelka FoKUSu Vysočina anna Šimonová.

Jaký byl vlastně pro FoKUS rok 2016? Kde za-
nechal výraznou stopu? 
Rok 2016 byl pro všechny naše týmy pracov-
ně dost náročný. Především jsme se snažili 
vytvořit multidisciplinární tým, který dokáže 
poskytnout kvalitní sociálně – zdravotní péči. 
Zanechali jsme tedy výraznou stopu v propo-
jování sociálních a zdravotních služeb. Poda-
řilo se nám spojit pracovníky „z obou světů“  
a propojit jejich práci v jeden tým, který dokáže 
účinně a rychle poskytnout podporu člověku 
přímo v jeho prostředí. Spojení různých přístu-
pů a profesí může klientovi přinést mnohem 

větší bezpečí, podporu a nové možnosti řešení 
jeho situace.  Na druhou stranu je nutné říci, 
že se nepodařilo nám a podobným organizacím 
vzbudit takový zájem společnosti a politiků, aby 
došlo ke změně v systému poskytování péče  
o duševně nemocné.  Nepodařilo se nám tedy 
zatím vzbudit zájem o komunitní psychiatrickou 
péči.

zdá se, že novým trendem v péči o klienty je 
„dostávat se ven, více do terénu“. Je to nové 
i pro naši práci, nebo jsme se stejným stylem 
ve velké míře naši klientům věnovali? 

Nemyslím si, že terénní práce je novým tren-
dem.  Terénní péče byla vždy pro nás základem 
práce s klientem. Vždy jsme byli přesvědčeni, 
že péče a podpora poskytovaná v prostředí, 
kde člověk žije a má sociální vazby, má mno-
hem větší dopad než péče ve „sterilním pro-
středí“ bez sociálních kontaktů.   

především v roce 2016 se začalo v hojné míře 
veřejně hovořit o reformě psychiatrie. Jaký je 
dle vašeho názoru nyní její stav v obecném 
měřítku? 
Stav reformy nevidím moc uspokojivě. Již 
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více než čtyři roky se nachází v rovině diskuzí 
a teoretických příprav. Stále se Ministerstvo 
zdravotnictví neodvážilo překročit tuto rovinu  
a pokusit se zrealizovat alespoň některé kroky. 
Zatím se nedaří převézt reformní prvky do pra-
xe, i přestože si myslím, že řada poskytovatelů 
zdravotní a sociální péče je zcela připravena 
realizovat cíle reformy. Stále však chybí potřeb-
ná legislativa a politická vůle reformu spustit  
a zrealizovat podle naplánovaných kroků.  

FoKUS Vysočina se ale snaží novým trendům 
přizpůsobit. Lze to vnímat tak, že chceme jít 
ostatním příkladem? Stav reformy sice není 
ideální, ale FoKUS Vysočina ji takřka předchá-
zí. Je tomu tak? 
Jak jsem již říkala, dlouhodobě se snažíme 
pomáhat duševně nemocným takovým způso-
bem, o jakém jsme přesvědčeni, že má význam 
a smysl. Děláme tuto práci již 25 let. Je zcela 
přirozené, že se komunitní péče pro duševně 
nemocné rozvíjí. Přesto se domnívám, že stále 
držíme svou hlavní linii, a to poskytování péče 
v přirozeném prostředí člověka. Není to stále 
sice u nás maintsream psychiatrické péče, ale 

doufám, že se to podaří v příštích letech změ-
nit. Nemáme v úmyslu být v čele reformy nebo 
jít někomu příkladem. Jsme regionální organi-
zace a pouze se snažíme, aby lidé na Vysočině 
dostali včas pomocnou ruku a dostali šanci žít 
svůj život i s komplikovanou nemocí.  

Jaké jsou nejdůležitější kroky, které jsme 
v tomto ohledu podnikli? 
Začali jsme více používat asertivní kontaktová-
ní, kdy pracovníci aktivně oslovují člověka s du-
ševním onemocněním, který by se jinak z růz-
ných důvodů nedostal k potřebné péči.  Zároveň 
jsme pracovali i na změně poskytované péče. 
Snažili jsme se vytvořit multidisciplninární tým 
složený ze sociálních pracovníků, psychiatra, 
psychiatrických sester a peer konzultanta. Celý 
rok jsme nastavovali pravidla spolupráce, sna-
žili se bourat komplikace pramenící z různých 
přístupů a jazyka a posílit silné stránky týmu.  

avšak velký kus práce je vidět i v jiných ob-
lastech činnosti FoKUSu Vysočina. například 
jsme v loňském roce plánovali rozšíření dob-
rovolnické činnosti. nemalým soustem je  

i Bludiště v Chotěboři, kde se také povedlo 
mnohé..
Naše organizace je historicky založená na dob-
rovolné aktivitě lidí. Vlastně by ani nevznikla 
bez lidí, kteří ze své vůle chtěli nabídnout i jiný 
druh pomoci  - komunitní péči. Proto je logické, 
že dobrovolnictví podporujeme a rozvíjíme ho 
vedle profesionální péče odborníků. Snažíme 
se dobrovolnictví rozšiřovat do nových organi-
zací. V každém regionu tak přibyla minimálně 
jedna organizace, kde dobrovolníci pomáhají. 
V oblasti péče poskytované lidem s mentálním 
postižením jsme konečně dokončili rekonstruk-
ci prostor pro denní stacionář. Trvalo nám dva 
roky - od sehnání potřebných financí, přes pro-
jekt a samotnou realizaci - než jsme otevřeli 
další místnost pro klienty. Probíhají zde aktivi-
zační činnosti jako je cvičení a relaxace.   

Jakou stopu by FoKUS Vysočina měl zanechá-
vat do budoucna? 
Hlavně si přeji, ať jsme i nadále pevnou orga-
nizací. To znamená organizací, která stojí na 
pevných základech, umí se rozvíjet a dokáže 
poskytovat podporu a jistotu.·

poSLání

Naším posláním je podporovat lidi 
s duševním onemocněním, případně 
jiným handicapem, v posílení jejich 
samostatnosti a sebedůvěry tak, aby 
mohli vést plnohodnotný život podle 
svých představ.

VIzE

Jsme významnou součástí dobře fun-
gujícího systému péče o duševní zdra-
ví ve společnosti, která nabízí stejné 
příležitosti zdravým i handicapova-
ným. 

HoDnoTY

RESPEKT – Jako důležité vnímá-
me vzájemné ohleduplné chování  
a vztahy, které ctí hranice, jinakost 
a možnosti druhých. Jsme tolerant-
ní k odlišným názorům vyjádřených 
v otevřené debatě s cílem najít nej-
lepší řešení.

ODBORNOST – Jsme přesvědčeni, že 
každý člověk na jakémkoliv pracovním 
místě v organizaci je důležitý. Podpo-
rujeme rozvoj a osobní růst jednotliv-
ců, ale i vzájemné uznání různých od-
borností, které se doplňují a tvoří tak 
smysluplný fungující celek.

SPOLUPRÁCE – Je pro nás podstat-
ný partnerský postoj – být vstřícní, 
tolerantní, dávat a přijímat emoční 
podporu. Klademe důraz na vyjasně-
né role, včasné a přesné předávání 
informací, časový rámec plnění úkolů 
s prostorem pro samostatnost a flexi-
bilitu. Věříme, že práce na společném 
cíli potřebuje ochotu jít nad rámec 
individuálního úkolu a přispět svou 
jedinečností k práci celku.
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nejSpolehlivější, nejaktivnější, vytrvalí. 
takoví jSou dobrovolníci z řad Seniorů.
Dobrovolnictví rozhodně není jen doménou lidí v produktivním věku. V řadách dobrovolníků, které pro své přijímající organizace zajišťuje 
FoKUS Vysočina, je mnoho lidí, kteří chtějí nezištně pomáhat ostatním, i když už jsou sami v důchodovém věku. a FoKUS Vysočina si takových 
lidí nesmírně váží. 

povězte, jací jsou senioři dobrovolníci? 
Musím říci, že dobrovolníci senioři jsou jedni 
z nejaktivnějších dobrovolníků. Jedná se převáž-
ně o seniory, kteří byli velmi aktivní i v produk-
tivním věku a nyní ani v důchodu nechtějí přijít  
o pocit potřebnosti a užitečnosti. Dříve byli zvyklí 
například hodně pracovat, měli mnoho koníčků  
a přátel, tak si chtějí tyto aktivity zachovat a práci 
nahrazují dobrovolnickou činností. 

Mají dobrovolníci z řad seniorů nějakou společ-
nou charakteristiku? 
Jak jsem již zmínila, jedná se o aktivní lidi. Často 
dobrovolničí třeba bývalé učitelky nebo zdravotní 
sestry, pro které byla pomoc ostatním posláním 

celý život. Dobrovolníky seniory také hodnotím 
jako nejspolehlivější. Chodí na schůzky dle do-
mluvy, pokud nemohou přijít, omluví se předem, 
docházejí i na supervize a motivační akce. Senioři 
jsou také často nejvytrvalejší dobrovolníci. Když 
už se do dobrovolnictví pustí, zůstávají u něj dlou-
hodobě, na rozdíl například od studentů, kteří 
průměrně dobrovolničí jeden rok.

přicházejí senioři často s vlastními nápady?
Samozřejmě. Jsou mezi nimi tací, kteří se pouští 
do realizace skupinových aktivit a zajímavých pro-
jektů. Mohu zmínit například skupinové předčítá-
ní, počítačový a jazykový kroužek, nordic walking, 
přednášky a promítání.

Jakým oblastem dobrovolnictví se nejčastěji 
u nás věnují? Mají nějakou oblíbenou cílovou 
skupinu? 
Senioři a dobrovolníci pod našimi centry obecně 
nejvíce dochází za seniory. A to jak do domovů 
pro seniory, denních stacionářů, domů s pe-
čovatelskou službou, tak například i do senior 
center a senior pointů. „Senioři seniorům“ je  
u nás takový model dobré praxe, o kterém jsme 
také v listopadu přednášeli i na konferenci pro 
organizace, které se věnují dobrovolnictví v Kro-
měříži. Naši dobrovolníci se ale samozřejmě díky 
FOKUSu věnují i ostatním cílovým skupinám, 
jako jsou například děti, duševně nemocní nebo 
mentálně postižení. ·

kde senioři pomáhají 
seniorům…
V klidném a příjemném prostředí městských sadů stojí pelhřimovský 
Domov pro seniory. Ten slouží pro zajišťování kompletních služeb pro 
celkem 101 osob. Do života v domově už neodmyslitelně patří také dob-
rovolníci, které zajišťuje FOKUS Vysočina. 
„Pomáhají zdejším klientům vyplnit volný čas. Ať už procházkou, povídá-
ním, četbou, hraním her, malováním, vedením kroužků nebo zapojením 
se do jednorázových akcí pořádaných domovem. Docházejí ke klientům 
buď individuálně, nebo i za celou skupinou,“ říká koordinátorka dobro-
volníků FOKUSu Andrea Kozojedová. 
 Do domova dochází celkem devatenáct dobrovolníků. Velkou část tvoří 
studenti, ale aktivně se zapojují senioři. Právě oni zajišťují především 
pravidelné aktivity a v domově jsou skutečně nepostradatelným člán-
kem. „Jmenujme například organizaci Mše svaté, donášku knih, předčí-
tání a vedení agendy domovní knihovny,“ vysvětluje Kozojedová. 
Zpestřením zdejšího života jsou vždy také návštěvy Evropských dobro-
volníků. Ti se s chutí zapojují do volnočasových aktivit, jako je například 
cvičení, doprovázení na různé aktivity nebo tvorba keramiky. 
 „Pořádají zajímavé přednášky o své zemi, prezentují místní tradice nebo 
zapojují klienty do vaření typických regionálních pokrmů, což je velmi 
oblíbené. Pracovníci domova vždy ochotně přizpůsobí denní program 
zahraničním dobrovolníkům tak, aby v něm měli právoplatné postavení. 
Jsou pro ně velice přínosní a inspirující,“ doplňuje koordinátorka dob-
rovolníků. 
Ve spolupráci s domovem FOKUS zajišťuje dobrovolníkům vzdělávání. 
Spolupráce s Domovem pro seniory byla započatá v roce 2009 a rok od 
roku se zkvalitňuje. 
Za rok 2016 tu bylo odpracováno 572 dobrovolnických hodin. ·

„SPOLUPRÁCI 
                STVRZUJEME 
                             STISKEM RUKY.“

pro dobrovolníky - seniory bývá pomoc ostatním 
celoživotním posláním
„obecně vzato – senioři patří mezi nejaktivnější dobrovolníky,“ říká vedoucí koordinátorů dobrovolníků FoKUSu Vysočina Iveta Krčálová. Jak sama  
tvrdí, u dobrovolnictví zůstávají často dlouhodobě, sami se mnohdy pouštějí do zajímavých projektů a pro většinu z nich je pomoc ostatním celoživotním 
posláním. „a navíc bývají nejspolehlivější,“ říká Krčálová. 

člověk se 
pořád musí 
dívat kolem 
sebe

Ve svém životě se věnoval mnoha věcem. architektuře nábytku, prodeji 
skla a porcelánu, navrhoval interiéry. „Každou práci, kterou jsem v živo-
tě dělal, jsem miloval,“ říká sedmašedesátiletý Jan Štorek z Hlinska. a se 
stejným zápalem se jako dobrovolník věnuje i pomoci ostatním. 

Doma se staral o své rodiče a chtěl pomáhat i dalším potřebným. Jako mnozí 
dobrovolníci ale zpočátku Jan Štorek nevěděl, jak vlastně začít. „Až jsem se 
před třemi lety dozvěděl, že v Hlinsku existuje FOKUS Vysočina, který se sta-
rá také o dobrovolníky. Koordinátorka Hana Chmelíková mi moc pomohla. 
„Rozhodl jsem se, že budu chodit do Domova seniorů Drachtinka. Dostal 
jsem na starost klientku a pravidelně jsem za ní každý týden chodil. Četli 
jsme knížky, které měla ráda už v dětství, a vždy jsem viděl, jak se jí rozzářily 
oči. To byl úžasný důkaz toho, že to má smysl.“ 
Výpis dobrovolných aktivit pana Štorka pak začal úctyhodně bobtnat. „Vy-
ráběli jsme ptačí budky, stavěli jsme ze stavebnic. Pracoval jsem také jako 
průvodce ve skanzenu na Veselém Kopci a pro ty, kteří se tam již dostat 
nemohou, jsme s Pavlem Rakušanem připravili virtuální prohlídky, stejně 
tak i ze skanzenu v Hlinsku. Ty jsme pak promítali na víc místech. Seniorům 
na internetu ukazujeme místa, kde vyrostli, připravujeme recitační dopo-
ledne. Navíc chodíme i do Denního stacionáře Motýl. Chodíme na výlety, 
pracujeme na keramice, čteme si. Také navštěvujeme zajímavé řemeslníky 
v Hlinsku a mnoho dalšího,“ jmenuje s širokým úsměvem Jan Štorek. 
„Člověk se musí pořád dívat kolem sebe, aby inspiroval svůj vlastní život. 
Dobrovolnictví mi dává smysl. Štěstí také je, že to moje žena podporuje,“ 
dodává. 
Podle něj má dobrovolnictví hodnotu pro obě strany. Cítím, že mě někdo 
potřebuje. Utvoříme s klientem vztah. Bez toho to nejde,“ dodává muž, 
který byl za své aktivity vloni oceněn cenou Křesadlo. 
Jeho zapálení pro věc by mu mohli mnozí závidět. ·
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k FokuSu vySočina neodmySlitelně patří 
také vzdělávání
nedílnou součástí práce ve FoKUSu Vysočina je také vzdělávání. a to nejen to vlastní, kdy zaměstnanci neustále vylepšují své znalosti  
a dovednosti, ale věnujeme se také destigmatizačním akcím pro veřejnost i přednáškám ve školách. V roce 2016 jsme se zaměřili na 
aktuální trendy v psychosociální rehabilitaci. zaměstnanci absolvovali v Hlinsku vnitřní vzdělávání v metodice Care. pro klienty připravila 
peer konzultantka dva debatní kluby na téma recovery. Ve všech střediscích probíhaly přednášky pro střední školy. Hlinecké středisko navíc 
pravidelně přednáší na zŠ Ležáků a na zŠ v Krucemburku. z ohlasů dětí je vidět, že se přednášky líbí.
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multidiSciplinární příStup k práci 
S klienty Funguje

komunitní chráněné 
bydlení – výrazná 
stopa na cestě 
k samostatnosti
V roce 2016 službu Komunitního chráněného 
bydlení, které bylo v Havlíčkově Brodě otevřeno 
v roce 2015, ukončilo osm uživatelů. Šesti z nich 
pomohli pracovníci najít samostatné bydlení. Dva 
uživatelé se vrátili domů ke svým rodinám. Jak je 
vidno, Komunitní chráněné bydlení tak zanechává 
u svých klientů pozitivní stopu na cestě k samo-
statnosti. 
K případné hospitalizaci by totiž mělo docházet 
méně a je zde velmi patrný posun vpřed. Hned 
pět z klientů totiž do Komunitního chráněného 
bydlení nastoupilo přímo z psychiatrických ne-
mocnic a nyní – taktéž pět bývalých uživatelů – již 
bydlí samostatně. 
Pouze jeden klient služby nebyl na odchod do 
vlastního bytu dostatečně připraven a došlo u něj 
k hospitalizaci, stejně jako jeden ze dvou uživate-
lů, kteří se vrátili ke svým rodičům. 
„Zpětnou vazbu dostáváme především od rodin 
našich klientů a opatrovníků, vždy je pozitivní, 
většinou jsou překvapeni z posunu uživatele ve 
službě. Rovněž uživatelé v hodnotících dotazní-
cích, které vyplňují při ukončení služby, posu-
zují naši službu jako přínosnou, nikdo neuvedl 
žádný návrh na změnu v poskytování služby,“ 
říká vedoucí Komunitního chráněné bydlení 
Martin Lukáš. ·

Komplexní přístup, kdy klienta (či chcete-li pa-
cienta) společně podporují odborníci různých 
profesí, má pozitivní vliv na kvalitu života lidí 
s duševním onemocněním.  Systém péče o lidi 
s duševním onemocněním je však stále roztříš-
těný a nesplňuje výše uvedený požadavek,“ říká 
vedoucí havlíčkobrodského střediska FoKUSu 
Vysočina Eva Teclová. 

Vytváření multidisciplinárních týmů ze kterých by 
klient mohl těžit, je z finančních i organizačních 
důvodů velmi těžké. Přesto by například práce 
havlíčkobrodského střediska FOKUSu Vysočina 
mohla být v zavádění tohoto přístupu k práci pří-
kladem. 
„FOKUS Vysočina již léta úzce spolupracuje 
s havlíčkobrodskou Psychiatrickou nemocnicí  
a právě díky této spolupráci jsme se mohli vý-
znamně posunout směrem k multidisiciplinár-
nímu přístupu v práci s klienty. Na konci našeho 
snažení bude klienty na jejich cestě k úzdravě 
podporovat tým složený ze sociální pracovníků, 
zdravotních sester, psychiatra, psychologa a peer 
konzultanta,“ vysvětluje Teclová. 
Mnoho práce, která má vést k zavedení a uplat-
ňování multidisciplinárního přístupu, možná není 
hned viditelné. Učíme se vzájemně si rozumět, na-
slouchat, být zvědaví na názory a postoje ostatních 
členů týmu a vidět vzájemně silné stránky. Chceme 
se společně radovat, když se úzdrava klienta daří,  
a hledat, co příště udělat jinak, když se nedaří. 
„Cílem našeho snažení je prospěch klienta z čer-
pání komplexní podpory, která nesmyslně nerozli-

šuje, kde končí zdraví a začíná sociální fungování.  
Vždyť naše životy jsou prostoupeny předivem 
příčin a následků zasahujících do mnoha oblas-
tí. A naši klienti jsou stejní jako my,“ dodává Eva 
Teclová. ·

V průběhu loňského roku byla v havlíčkobrod-
ském středisku FoKUSu Vysočina obsazena 
zbrusu nová pozice takzvaného peer konzul-
tanta. Jaroslav Bedrníček, který má vlastní 
zkušenosti s duševní nemocí, se tak stal jed-
ním ze základních stavebních prvků multidis-
ciplinárního týmu.

Jeho náplní práce je setkávání se s klienty, kteří 
se mu svěřují se svými pocity i problémy. Jaroslav 
Bedrníček, který již na vlastní cestě k zotavení 

urazil kus cesty, často dokáže využít i svůj vlastní 
příběh. Ten může s klienty sdílet a už to samot-
né pomáhá. Za lidmi, kteří jeho pomoc potřebují, 
dochází a často dojíždí do jejich přirozeného pro-
středí prakticky každý pracovní den. Práce Jaro-
slava Bedrníčka, stejně jako všech ostatních Peer 
konzultantů v republice, spočívá v destigmatizaci 
duševních nemocí, upozorňování na předsudky  
a diskriminaci s tím spojenou. Na tomto nema-
lém úkolu „peeři“ pracují společně na neformál-
ních setkáních. ·

v roce 2016 jsme se směrem 
k multidisciplinaritě ušli 
pořádný kus cesty.
1. Přijali jsme do týmu člověka s vlastní 
zkušeností s duševním onemocněním – peer 
konzultanta –  a nabídli tak klientům možnost 
hovořit  s někým, kdo se s nimi může podělit  
o vlastní zkušenosti s úzdravou i nemocí. 

2. Klienti komunitního týmu mohou u sebe 
doma (či tam, kde si to přejí) konzultovat 
svůj stav s psychiatrickou zdravotní sestrou, 
která jim může pomoci s otázkami ohledně 
medikace, spánkové hygieny, zdravého 
životního stylu, fyzického zdraví a podobně. 

3. Někteří klienti mohou využít služeb Rozšířené 
psychiatrické ambulance, která je navázaná 
na FOKUS Vysočina v Havlíčkově Brodě. Lékař 
MUDr. David Hirman v této ambulanci usiluje 
o partnerský přístup k pacientům, vytváří si 
dostatek prostoru na porozumění situaci 
a řešení problémů každého z nich. Také 
úzce spolupracuje s pracovníky FOKUSu.

4. Pokud je potřeba udělat rozhodnutí, které 
ovlivní život klienta a jeho využívání služeb, 
pak se toto rozhodnutí snažíme udělat 
společně s klientem za přítomnosti 
pro něj významných osob. ·

jeden ze základních článků multidisciplinár-
ního týmu: peer konzultant
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Podobné příběhy zná nejen ve městech, ale i na 
malých vesnicích snad každý. Místní podivíni. 
Lidé se jich mnohdy bojí. Vyhýbají se jim na ulici. 
Netuší, proč nevycházejí z domu, proč nepracují, 
proč žijí sami. A takových příběhů jsou desítky, 
stovky, možná tisíce. 

„Velmi často dotyčný nemá náhled na to, že není 
něco vpořádku, případně ani nikdy sám nevy-
hledal pomoc nebo odbornou službu. A právě 
ty bychom rádi ve spolupráci s lékaři či úředníky 
vyhledali a naši pomoc jim nabídli,“ vysvětluje 
vedoucí komunitního týmu FOKUSu v Pelhřimo-
vě Markéta Severová. 
Osobní kontakt je tady to nejdůležitější. „Musí-

me hovořit třeba se starosty na menších obcích 
a ptát se, zda ví o někom, kdo naši službu po-
třebuje. Kontaktují nás příbuzní lidí, kteří onu 
pomoc potřebují, ale vyhledat je musíme sami,“ 
říká Severová. 
Je to takřka detektivní práce. Ptát se, vyhledá-
vat a pak jet na konkrétní místa, ke konkrétní-
mu domu, zazvonit na zvonek, zaťukat na okno.  
A velmi důležitou roli hraje, možná trochu pře-
kvapivě, improvizace. 
 „Musíme mít nápady, jak se k takovým lidem 
dostat. Snažíme se být neformální, píšeme 
osobní dopisy, necháme u dveří lístečky, chodí-
me za nimi se sušenkami. Mnohdy je to i přes 
podporu rodin velmi těžké a odmítnutí rozhod-

ně není žádnou výjimkou. Ale musíme vytrvat  
a na konkrétní místa se vracíme,“ podotýká Mi-
chaela Urbánková. 

Bariéry je třeba bourat
Navázání spolupráce tak trvá mnohdy velmi 
dlouho. Zpočátku bývají dveře zavřené, i když je 
dotyčný doma. Postupnými krůčky se ale bariéry 
dají zbourat. 
„Například jedna paní s námi vůbec nekomuni-
kovala. Při dalších návštěvách se nám ozvala ale-
spoň přes dveře. Později je alespoň pootevřela 
a nyní už absolvovala se sociálními pracovníky 
několik schůzek. Důležité je propojení celého 
týmu. „Spolupracují vlastně všichni kdo mohou 
nějak pomoci, sociální pracovníci, tým podpory 
v zaměstnávání, peer konzultant, zdravotní sest-
ra a další. Ideální bude, až bude k dispozici také 
psychiatr. To bude další významný krok k úspěš-
nému plnění reformy psychiatrie,“ vysvětluje ve-
doucí střediska. 
„Děláme to, co je v našich možnostech. Naším 
cílem je, aby člověk alespoň nějak vykročil z ne-
moci a žil život podle jeho představ. Třeba ani 
pomoc FOKUSu nepotřebuje, ale naším úkolem 
je ho navázat na další instituce. Chceme, aby 
svoji nemoc alespoň nějak řešili, už to je pro 
společnost velké plus. Důležité je nevzdávat se, 
přestože jsme s tímto způsobem práce teprve na 
začátku,“ doplňuje Markéta Severová. ·

PRÁCE V TERÉNU. Asertivní kontaktování představuje pro naše sociální pracovníky především práci v terénu. S klienty je třeba nejdříve navázat kontakt. 
Když se to podaří, mohou další setkávání probíhat tam, kde to je pro klienty příjemné. Třeba ve městě na lavičce, nebo v parku. 

„Je to velká změna v naší práci. Dříve klient musel nějakým způsobem naši službu vyhledat sám a vždy to bylo dané jeho osobní motivací. Měl jasnou 
zakázku. ale my jsme si řekli, že sami musíme klienty aktivně vyhledávat. oslovovat lékaře nebo úřady s tím, že poskytujeme tuto službu pro lidi, kteří 
si sami často svoji nemoc nepřipouštějí,“ říká vedoucí pelhřimovského středisku FoKUSu Vysočina Michaela Urbánková o jednom z nových způsobů 
práce sociálních pracovníků. asertivní kontaktování se tak pomalu ale jistě stává jednou z hlavních metod vyhledávání potencionálních klientů. 

„mnohdy je to i přes 
podporu rodin velmi 
těžké a odmítnutí rozhodně 
není žádnou výjimkou. 
ale musíme vytrvat a na 
konkrétní místa se vracíme.“ 

Michaela Urbánková, vedoucí 
pelhřimovského střediska FOKUSu

neSmíme Se vzdávat



týdny pro duševní zdraví 2016: 
„…i maličkoSt (tě) zachrání“
Všechna střediska FoKUSu Vysočina si - tak jako každý rok - v rámci Týdnů pro duševní zdraví připravila řadu osvětových a kulturních akcí. 
Během nich jsme se snažili veřejnosti přiblížit hlavní téma Celosvětového dne duševního zdraví. Tím vloni byla první psychosociální 
a psychiatrická pomoc. 
rozdávali jsme kartičky se stručným návodem, jak takovou pomoc poskytnout, a s lidmi, kteří naše akci navštívili, 
jsme o tom diskutovali. Do povědomí veřejnosti se tak dostala informace, že.. „I maličkost (tě) zachrání“. 
Ukázali jsme, že první pomoc není jen péčí o tělesnou schránku člověka. Kromě toho ale všechny 
naše akce přispívají k destigmatizaci duševního onemocnění, chceme jimi představit 
dobrovolnickou činnost a nastínit práci celého FoKUSu. 

10.10. 2016 Světový den duševního zdravíTéma:První psychosociální a psychiatrická pomoc

„...i maličKost (tĚ) ZaCHrÁní...“

             FOKUS Vysočina, z.ú.
             

První psychická pomoc - 6P: 

Přibliž se

PřiPomínej realitu

Pečuj

První psychiatrická pomoc: 

          
          

        P
oslouCHej

 
PodePři

PodPoř

Předej

© Mgr. Soňa Pančochová

© Michal Kašpar
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„Třeba pohybové aktivity jsme pochopitelně zařa-
zovaly už dříve. Ale vlastně to šlo jen za dobrého 
počasí. Nyní, když máme k dispozici zrekonstruo-
vanou odpočinkovou místnost, můžeme progra-
my vhodně přizpůsobit. Je tu více místa, celkově 
je místnost lépe přizpůsobená našim potřebám. 
Klienti si sem mohou jít odpočinout třeba na 
relaxační křeslo nebo zde trénujeme i nácviky 
sociálních dovedností. Odpočinková místnost je 
opravdu hodně využívaná,“ zamýšlí se pracovnice 
v sociálních službách Erika Mrkvičková.
A kladně novou místnost vnímají také klienti: 
„Jsem moc rád, že to tu je. Můžeme si tam od-
počinout nebo si popovídat. Já třeba taky moc 
rád chodím na relaxační křeslo,“ usmívá se jeden  
z klientů Bludiště. A jeho slova potvrzují ostatní. 
„Je dobře, že tu máme víc místa. Můžeme se tře-
ba rozdělit i na skupinky, když každá dělá něco 
jiného,“ tvrdí shodně.
Pro klienty je každé ráno připravená rozcvička. 
Někdy se cvičí třeba i podle televize. „Chceme, 

aby se naučili koordinovat svůj pohyb, cvičíme 
třeba na gymnastických míčích. A pak máme 
také další pohybové aktivity, které děláme venku. 
Hrajeme míčové hry, kuželky, trénujeme chůzi po 
schodech a podobně. Všichni se na to velmi těší,  
i když podobné programy musíme zavádět po-
stupně a opatrně, aby to pro naše klienty nebyla 
příliš velká změna,“ vysvětluje Mrkvičková.

Bazální stimulace
Novinkou v Bludišti je také nabídka bazální stimula-
ce. „Ta je v našem pojetí v podstatě masáží na prin-
cipu pohlazení i mírného tlaku. Dělá se holou rukou 
i za pomoci emulze. Metoda má skvělé účinky a je 
obecně hodně využívaná třeba i pro lidi po auto-
nehodách, navozujeme pocit chůze. Samozřejmě 
je k tomu nutné abonovat různá školení. Ti, kteří ji 
u nás využívají, si bazální stimulaci moc pochvalují,“ 
doplňuje Erika Mrkvičková. A jedna z klientek Blu-
diště přitakává. „Je to opravdu dobré, cítím se po 
tom skvěle. Moc mi to pomáhá,“ říká nadšeně. ·

Odpočinková místnost je klienty i pracovníky hojně využívaná.

Krásně zrekonstruované prostory začaly v roce 2016 sloužit klientům Denního stacionáře Bludiště v Chotěboři. Díky nové odpočinkové místnosti se 
zaměstnancům FoKUSu otevřely nové možnosti při vymýšlení a tvorbě programů pro uživatele našich služeb. Ti se mohou více věnovat nácvikovým 
a pohybovým činnostem.

odpočinková míStnoSt i více 
pohybových aktivit. takové jSou 
největší novinky v bludišti.

Jak vlastně taková přímá práce vypadá? „Chodí-
me za našimi klienty do prostředí, které je pro ně 
přirozené. To je velmi důležité,“ vysvětluje osobní 
asistentka Ivana Pleskačová. Dvě pracovnice FO-
KUSu totiž za svými klienty dochází přímo k nim 
domů a tady se jim naplno věnují. „Jde často  
o zcela běžné záležitosti, které však tito lidé sami 
bez cizí pomoci již nezvládají. Například pomoc 

v domácnosti, oblékání nebo hygiena. Trénujeme 
však s klienty i paměť, docházíme za nimi na cvi-
čení či bazální stimulaci. Klienty osobní asistence 
jsou tělesně handicapovaní, ale také jimi jsou  
i osoby s mentálním postižením,“ říká Pleskačová. 
Věkové rozpětí klientů Osobní asistence je široké. 
Nejmladší klientce je devět let, nejstaršímu 90 
let. „Za holčičkou chodíme vždy ráno, když je ješ-

tě v posteli. Oblékneme ji, učešeme a odvedeme 
do školy. Její maminka to totiž ze zdravotních dů-
vodů nezvládá. Největší část našich klientů, které 
máme nasmlouvané dle jejich potřeby, však tvoří 
senioři,“ vysvětluje. 
Co závěrem dodat? Snad jen to, že podle Ivany 
Pleskačové je taková práce spíše posláním než  
zaměstnáním. ·

oSobní aSiStence: více poSlání než práce
Výraznou změnou v loňském roce prošla služba osobní asistence v našem chotěbořském Bludišti. „Soustředíme se více na přímou práci s klientem,“ 
říká vedoucí Bludiště, radka Bencová. 

Druhy stimulací:

Somatické - tělesné podněty (doteky, 
masáže,...) pomáhají klientovi vnímat vlastní 
tělo

Vibrační - pomáhá vnímat vibrace a chvění 
lidského hlasu. Lze jim také ovlivnit rytmické 
dýchání pacienta

Vestibulární - pomáhá s orientací v prostoru 
a uvědomování si své vlastní polohy v něm

auditivní - pacientovi se pouštějí jeho 
oblíbené a známé zvuky

orální - pacientovy oblíbené tekutiny 
stimulují receptory chuti

Taktilně-haptická - zaměřená na osvojování 
manipulace s předměty



FokuS vySočina v číSlech 

nejčastější životní oblasti, ve kterých pracovníci komunitních týmů 
podporovali lidi s duševním onemocněním v roce 2016

FoKUS Vysočina v roce 2016 pomáhal

209
Lidem s duševním onemocněním
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Lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením
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výsledky komunitního chráněného bydlení v roce 2016

0

1

2

3

samostatný byt rodina

Středisko počet smluv počet služeb počet hodin poskytnuté
Havlíčkův Brod (klientů)  péče a podpory (klientohodiny)
Komunitní tým – sociální rehabilitace  101 9 434 8994
Chráněné bydlení  21 8 969 3407
Sociálně terapeutická dílna*  15  729 1299
Tým podpory v zaměstnávání – Sociální rehabilitace  40 2 686 1367
- podíl klientů, kteří získali pracovní zkušenost 70%
Chotěboř
Sociálně terapeutická dílna  8  730 957
Denní stacionář  17 5 798 6221
Osobní asistence  16 4 144 926
Hlinsko
Komunitní tým – sociální rehabilitace  48 3 077 3512
pelhřimov
Komunitní tým – sociální rehabilitace  59 4 791 3826
Chráněné bydlení  2  422 176
Sociálně terapeutická dílna*  17  412 865
Tým podpory v zaměstnávání – Sociální rehabilitace  45 1 780 874
- podíl klientů, kteří získali pracovní zkušenost 61%
Celkem uzavřených smluv  389 42 973 31500
počet klientů - fyzických osob ve službách                                    334

Statistika sociálních služeb FokuS vysočina za rok 2016

Pozn.: Započítáni jsou pouze klienti s uzavřenou smlouvou o poskytování služby.
*služba ukončena k 31. 5. 2016
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došlo k hospitalizaci

stále bez hospitalizace

Vysvětlivky: 
V roce 2016 službu ukončilo 8 uživatelů, z nichž šesti pomohli pracovníci najít si samostatné bydlení (sloupec č. 1). 
Dva uživatelé se vrátili domů ke svým rodinám (sloupec č. 2).

jaké je zaměření organizací, které přijímají naše dobrovolníky?
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děkujeme za podporu v roce 2016. 

Dotace:
MěSTa a oBCE:
Město Golčův Jeníkov
Město Havlíčkův Brod
Město Hlinsko
Město Humpolec
Město Chotěboř
Město Kamenice nad Lipou
Město Pacov
Město Pelhřimov
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Třebíč
Město Police nad Metují
Město Ždírec nad Doubravou

Obec Krouna
Obec Lukavec
Obec Vysočina
Obec  Nová Ves u Světlé
Obec Maleč
Obec Miřetice
Obec  Mrákotín
Obec Horní Ves
Obec Moraveč
FOKUS ČR – na Týdny pro duševní zdraví

Dary:
Obec Vyklantice 
Obec Tis 
Obec Rynárec 
Obec Veselá 
Obec Horní Krupá 
Obec Kameničky 
Obec Pohled 
Obecní úřad Mezná 
KPMG Česká republika, s.r.o. 
Mlékárna Hlinsko, a.s., Oldřich Švejda
Obec Kaliště 
Obec Raná 
OMA IMPEX CZ, s.r.o. 
Karel Pazderka 
Město Černovice 
Obec Putimov  
Městys Vilémov 
Obec Horní Bradlo 
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU  
Spolek Sokol Podmoklany 
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
Městys Havlíčkova Borová 
Myjavcová Alena PharmDr.
Nadace VIA 
Zbyněk Bezstarosta 

Andrea Korelová
Obec Dolní Sokolovec 
Nadace VIA 
Obec Sobíňov
PROVAS Hlinsko, o.s. 
Nadace České spořitelny
DREMO, spol. s r.o. 
Josef Nejedlý  
Jolana Křikavová
Tomáš Kunst
Denisa Vrbová
Alena Váňová
Eva a Pavel Jelínkovi
Kateřina Hunalová
Vojtěch Prkna
Ing. Zdeněk Křikava
Michaela Marková
Ing. Petr Nacházel
Markéta Berdianu 
Ondřej Rechner
Ferdinand  Peroutka
Sára Váchová
Anna Šimonová
Danuše Prchalová
Ivana Šteflová

MInISTErSTVa:
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních věcí + Evropská unie

KraJE:
Kraj Vysočina
pardubický kraj

InSTITUCE:
Úřad práce

naDaCE:
avast (výuková místnost)
česká spořitelna (zelený kout pro Bludiště) 
nadace Charty 77 – Konto Bariéry (masážní křeslo stacionář)

rozvoj sociálních služeb v pardubickém kraji:

FOKUS Vysočina, z.ú. v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji poskytuje sociální službu Komunitní tým - Sociální rehabilitace 
(dle § 70 zákona o sociálních službách).
Projekt trvá od 1.1.2016 do 31.12.2018 a je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - Individuální projekt IV
FoKUS Vysočina, z.ú. v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - Individuální projekt IV bude poskytovat vybrané 
registrované sociální služby. Tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.
Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, a také s kombinovaným postižením. Místem provozování služby je Havlíčkův 
Brod, Chotěboř a Pelhřimov. Podporovány jsou tyto sociální služby:
Komunitní týmy HB a pE  - sociální rehabilitace, jehož posláním je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro 
zapojení duševně nemocných uživatelů do běžného života.
Týmy podpory v zaměstnávání  HB a pE - sociální rehabilitace, jehož posláním je poskytovat podporu lidem se zdravotním znevýhodněním v získání 
a udržení si vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich znalostem, schopnostem a dovednostem.
Sociální terapeutická dílna Bludiště  - jejím posláním je pomoci uživatelům při udržení, obnovení nebo získání základních pracovních návyků a dovedností 
v chráněném prostředí.
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podpořené projekty v roce 2016:

1. nadační fond avast:
nový kabát pro vzdělávání - Projekt na 
rekonstrukci místnosti na středisku v Pelhřimově 
podpořil nadační fond Avast. Díky jeho podpoře 
má nyní středisko novou výukovou místnost pro 
klienty, která však může například sloužit i jako 
místo pro jejich setkávání s rodinnými příslušníky. 
Dále místnost slouží pro setkávání a vzdělávání 
dobrovolníků pelhřimovského Dobrovolnického 
centra FOKUSu Vysočina.

2. Kraj Vysočina – Volnočasové aktivity:
Dostupnější terapie v Bludišti - Záměrem 
projektu bylo zajistit pro klienty Denního 
stacionáře možnost fyzioterapie a cannisterapie 
přímo v chotěbořském středisku FOKUSu 
Vysočina. Díky příspěvku Kraje Vysočina v rámci 
programu na Celoroční sportovní a volnočasové 
aktivity pro handicapované 2016 byla tato 
terapie pro naše klienty po dobu projektu 
dostupnější.

3. Kraj Vysočina – Fond Vysočiny:
Komunitní tým do terénu - Cílem projektu bylo 
rozšíření vozového parku FOKUSu Vysočina ve 
středisku Pelhřimov, a to za účelem zvýšení 
efektivity poskytování terénní formy sociální 
služby Sociální rehabilitace pro klienty s 
duševním onemocněním. Projekt podpořil Kraj 
Vysočina z Fondu Vysočiny.

4. KpMG
V rámci zaměstnaneckého grantu společnosti 
KpMG česká republika dostali sociální pracovníci 
FOKUSu Vysočina, z.ú. možnost vzdělávat se 
prostřednictvím kurzů v oblasti metody Care. 
Jde o speciální metodu práce s duševně 
nemocnými, která se snaží především o jejich 
zotavení (recovery) a následné bezproblémové 
začlenění do společnosti a běžného života.Celý 
koncept je postaven na spolupráci sociálních 
pracovníků, zdravotních sester, peer konzultantů  
a psychiatra.

Projekt je součástí velkého plánu na vytvoření 
jednoho z pilotních Center pro duševní zdraví  
v Havlíčkově Brodě. Kurz CARe tedy nejen 
zkvalitní přístupy a podporu poskytovanou 
našim klientům, ale je zároveň součástí velkého 
projektu na komplexní péči v oblasti duševních 
onemocnění. 
Za podporu společnosti KPMG jsme velmi vděční 
a děkujeme.

5. Evropský sociální fond – operační program 
zaměstnanost
profesionalizace FoKUSu Vysočina - Cílem 
projektu je posílit odborné kapacity pracovníků 
managementu organizace v oblasti strategie, 
financování a marketingu/PR za pomoci 
konzultací a koučování od expertů. Tento projekt 
zahrnuje prostředky Evropského sociálního 
fondu a prostředy ze státního rozpočtu. 

děkujeme za mediální podporu:
SU-servis
Cesta Vysočinou
Havlíčkobrodský deník

Hlinecké noviny – Turistické 
informační centrum Hlinsko
Chotěbořské Echo
Chrudimský deník

I-Vysočina
KIS Hlinsko
Pelhřimovské noviny

Střediska FokuS vysočina děkují za podporu: 

www.fokusvysocina.cz

Sponzoři:

2 0 1 6

FOKUS Vysočina, z.ú., středisko Pelhřimov pořádá 
pod záštitou radního Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála 
a starosty města Pelhřimova Ing. Františka Kučery

2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6
FOKUS Vysočina, z.ú.

Čtvrtek 1.9. 17:00 – 22:00

 Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2016 v Pelhřimově
 Bowling – turnaj družstev
 Pizza & Bowling, Nádražní 834, Pelhřimov

Pondělí 5.9. – Pátek 16.9.  10:00 – 17:00 

 Prodej výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina 
 Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov

Čtvrtek 8.9. 14:30 – 18:00 

 Tvořivé odpoledne pro veřejnost
 Ukázka technik, jak si vyrobit něco hezkého pro sebe
 FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov

Pátek 9.9. 8:30, 10:00

 Šaškův kníže - pohádkové představení pro děti, divadlo Hralous
 Městské divadlo, Solní 854, Pelhřimov

Středa 14.9. 11:00 – 16:00 

 Stejný svět - jiný rozměr
 Žijeme ve stejném světě, ale nemusíme jej stejně vnímat. Návštěvníci akce budou mít možnost 
 prostřednictvím unikátního simulátoru vidět svět tak, jak jej mohou vnímat lidé s duševním 
 onemocněním, prožít a sdílet jejich pocity.
 Masarykovo náměstí, Pelhřimov
 Této akci budou předcházet odborné přednášky o duševním onemocnění na středních školách.

Úterý 20.9. 14:30 – 16:00

 Sportovní odpoledne - turnaj v šipkách, stolním tenisu, pétanque, …

 FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov

TÝDNY PRO 
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
v Pelhřimově

www.fokusvysocina.cz

Sponzoři:Partner:

v Pelhřimově

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ 2014

Kdo

FOKUS Vysočina, 
středisko Pelhřimov  
pořádá pod záštitou radního 
Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála 
a starosty města Pelhřimova 
Leopolda Bambuly

→ → → Úterý 9.9.
   17:00 - 22:00  Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2014 v Pelhřimově,
         Bowling – turnaj družstev 
       Sport club U Dubů, Nádražní 834, Pelhřimov
→ → → Pondělí 8.9. 
   - Pátek 19.9.   
   10:00 – 17:00  Prodej výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina
       vždy v úterý od 10:00-15:30 hod. bude probíhat ukázka práce s keramickou hlínou
       Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov
→ → → Pátek 12.9. 
   8:30, 10:00   Divadlo Hralous - pohádkové představení pro děti 
       „Jó, jó, u nás na vsi“
       Městské divadlo, Solní 854, Pelhřimov
→ → → Pátek 12.9.  
   17:00    Muzikálový koncert divadla SLUNEČNICE
       - zazní písně z muzikálů (JESUS CHRIST SUPERSTAR, POMÁDA, HAIR, MISS SAIGON, BÍDNÍCÍ, …)
       Kostel sv. Víta, Pelhřimov
→ → → Úterý 16.9. 
   17:00    „Paralelní životy“ - představení zkušeností a nových trendů v zaměstnávání  
       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov
→ → → Středa 17.9.  
   10:00 – 17:00  Pěší výlet na Křemešník - výlet pro uživatele a dobrovolníky FOKUSu Vysočina  
       Humpolecká 736, Pelhřimov
→ → → Čtvrtek 18.9.      
   10:00 – 13:00  PhDr. Štěpán Vymětal – přednáška 
       “PSYCHOLOGIE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – krize, odolnost a růst“
       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov

→ → → Úterý 23.9. 
   17:00    Trabantem Jižní Amerikou - beseda se známými cestovateli 
       KD Máj – Malá scéna, třída Legií 1115, Pelhřimov

→ → → Čtvrtek 25.9. 
   9:00 – 16:00  Den otevřených dveří
       Humpolecká 736, Masarykovo nám. 31, Pelhřimov 

→ → → Čtvrtek 25.9. 
   14:00 – 18:00   Tvořivé odpoledne pro veřejnost 
       - ukázka technik, jak si vyrobit něco hezkého pro sebe
       FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov

 

Boutique Piccolo, Divadelní spolek Hralous, Sport club U Dubů, Trafika Mádlová, Lahůdky Svobodová

   Cukrárna U Brány s.r.o.

Divadelní spolek Hralous, Trafika Mádlová, Lahůdky Svobodová, Knihkupectví u Vrány

Pátek 23.9.  18:00 – 22:00

KONCERT PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Žáci kytarového 
oddělení ZUŠ Hlinsko

J. Němec & hosté 

TRIO JAM
vstupné 50 Kč 

Multifunkční centrum Hlinsko
Adámkova 341

Akci podpořili:

TÝDNY PRO 
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
v Hlinsku

2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6
FOKUS Vysočina, z.ú.

v Hlinsku

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ 2014

Kdo

FOKUS Vysočina, 
středisko Hlinsko  
pořádá pod záštitou 
starostky města Hlinska 
PhDr. Magdy Křivanové

Sponzoři:

www.fokusvysocina.cz

→ → → Pátek 19. září od 19:00

KONCERT PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
hudební akce, na které se představí kapely 

DAY DREAMS
NEZBAND

JAZZIBABA NEW
Salonek restaurace Rychtář, 

Poděbradovo nám. 301, Hlinsko
vstupné 50 Kč

80% šedá

C 75%, M 30%, Y 0%, K 0%

80% šedá

C 0%, M 0%, Y 0%, K 0%

PROVAS z.s.

v Hlinsku
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ZDRAVÍ 2014
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→ → → Pátek 12.9. 
   8:30, 10:00   Divadlo Hralous - pohádkové představení pro děti 
       „Jó, jó, u nás na vsi“
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       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov
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   9:00 – 16:00  Den otevřených dveří
       Humpolecká 736, Masarykovo nám. 31, Pelhřimov 
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   14:00 – 18:00   Tvořivé odpoledne pro veřejnost 
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Pátek 23.9.  18:00 – 22:00

KONCERT PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Žáci kytarového 
oddělení ZUŠ Hlinsko

J. Němec & hosté 

TRIO JAM
vstupné 50 Kč 

Multifunkční centrum Hlinsko
Adámkova 341

Akci podpořili:

TÝDNY PRO 
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
v Hlinsku

2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6
FOKUS Vysočina, z.ú.

v Hlinsku

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ 2014

Kdo

FOKUS Vysočina, 
středisko Hlinsko  
pořádá pod záštitou 
starostky města Hlinska 
PhDr. Magdy Křivanové

Sponzoři:

www.fokusvysocina.cz

→ → → Pátek 19. září od 19:00

KONCERT PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
hudební akce, na které se představí kapely 

DAY DREAMS
NEZBAND

JAZZIBABA NEW
Salonek restaurace Rychtář, 

Poděbradovo nám. 301, Hlinsko
vstupné 50 Kč

80% šedá

C 75%, M 30%, Y 0%, K 0%

80% šedá

C 0%, M 0%, Y 0%, K 0%

PROVAS z.s.

v Hlinsku

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ 2014

Kdo

FOKUS Vysočina, 
středisko Hlinsko  
pořádá pod záštitou 
starostky města Hlinska 
PhDr. Magdy Křivanové

Sponzoři:

www.fokusvysocina.cz

→ → → Pátek 19. září od 19:00

KONCERT PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
hudební akce, na které se představí kapely 

DAY DREAMS
NEZBAND

JAZZIBABA NEW
Salonek restaurace Rychtář, 

Poděbradovo nám. 301, Hlinsko
vstupné 50 Kč

80% šedá

C 75%, M 30%, Y 0%, K 0%

80% šedá

C 0%, M 0%, Y 0%, K 0%

www.fokusvysocina.cz

www.fokusvysocina.cz

Sponzoři:Partner:

v Pelhřimově

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ 2014

Kdo

FOKUS Vysočina, 
středisko Pelhřimov  
pořádá pod záštitou radního 
Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála 
a starosty města Pelhřimova 
Leopolda Bambuly

→ → → Úterý 9.9.
   17:00 - 22:00  Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2014 v Pelhřimově,
         Bowling – turnaj družstev 
       Sport club U Dubů, Nádražní 834, Pelhřimov
→ → → Pondělí 8.9. 
   - Pátek 19.9.   
   10:00 – 17:00  Prodej výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina
       vždy v úterý od 10:00-15:30 hod. bude probíhat ukázka práce s keramickou hlínou
       Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov
→ → → Pátek 12.9. 
   8:30, 10:00   Divadlo Hralous - pohádkové představení pro děti 
       „Jó, jó, u nás na vsi“
       Městské divadlo, Solní 854, Pelhřimov
→ → → Pátek 12.9.  
   17:00    Muzikálový koncert divadla SLUNEČNICE
       - zazní písně z muzikálů (JESUS CHRIST SUPERSTAR, POMÁDA, HAIR, MISS SAIGON, BÍDNÍCÍ, …)
       Kostel sv. Víta, Pelhřimov
→ → → Úterý 16.9. 
   17:00    „Paralelní životy“ - představení zkušeností a nových trendů v zaměstnávání  
       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov
→ → → Středa 17.9.  
   10:00 – 17:00  Pěší výlet na Křemešník - výlet pro uživatele a dobrovolníky FOKUSu Vysočina  
       Humpolecká 736, Pelhřimov
→ → → Čtvrtek 18.9.      
   10:00 – 13:00  PhDr. Štěpán Vymětal – přednáška 
       “PSYCHOLOGIE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – krize, odolnost a růst“
       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov

→ → → Úterý 23.9. 
   17:00    Trabantem Jižní Amerikou - beseda se známými cestovateli 
       KD Máj – Malá scéna, třída Legií 1115, Pelhřimov

→ → → Čtvrtek 25.9. 
   9:00 – 16:00  Den otevřených dveří
       Humpolecká 736, Masarykovo nám. 31, Pelhřimov 

→ → → Čtvrtek 25.9. 
   14:00 – 18:00   Tvořivé odpoledne pro veřejnost 
       - ukázka technik, jak si vyrobit něco hezkého pro sebe
       FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov

 

Boutique Piccolo, Divadelní spolek Hralous, Sport club U Dubů, Trafika Mádlová, Lahůdky Svobodová

www.fokusvysocina.cz

Čtvrtek 15.9.   15:30   náměstí v Havlíčkově Brodě

I maličkost (tě) zachrání
Co člověk (v úzkých) potřebuje? Jak můžeme pomoci? Pojďte se s námi zamyslet nad tím, 

že první pomoc není jen odborná péče o tělesnou schránku člověka. 
Odpolednem se zajímavými hosty provází Pavel Lutner, 

zahrají Xavier Baumaxa, Canis pila, Hadodoom, Vrabčí trh a Dixie 377.
V rámci této akce bude probíhat také prodej výrobků rukodělné dílny.

Středa 21.9.   8:00 – 14:00   Senior Point, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod

Na vlastní kůži
Akce pro studenty středních škol: Přijďte si vyzkoušet, jaké to je být odkázán na invalidní 

vozík, mít slábnoucí tělo vlivem stáří, žít se schizofrenií, ale také jaké to je pomáhat 
a být někomu oporou. Čeká Vás mnoho zajímavých informací a zážitků.

Středa 23.11.   17:00  
sál Psychiatrické nemocnice na ul. Rozkošské 2322 v Havlíčkově Brodě

Ze života
Představnení literárně dramatického oboru ZUŠ J. V. Stamice pro pacienty nemocnice i veřejnost.

Po celý podzim poběží také
besedy se studenty na středních školách v Havlíčkově Brodě a okolí,
v rámci kterých hovoříme o duševním zdraví a nemocech i o dobrovolnictví  s více než třemi 

stovkami studentů ročně.

Sponzoři:

TÝDNY PRO 
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
v Havlíčkově Brodě

2 0 1 6

FOKUS Vysočina, z.ú., 
středisko Havlíčkův Brod pořádá pod záštitou
radního Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála

2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6
FOKUS Vysočina, z.ú.

www.fokusvysocina.cz

Sponzoři:Partner:

v Pelhřimově

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ 2014

Kdo

FOKUS Vysočina, 
středisko Pelhřimov  
pořádá pod záštitou radního 
Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála 
a starosty města Pelhřimova 
Leopolda Bambuly

→ → → Úterý 9.9.
   17:00 - 22:00  Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2014 v Pelhřimově,
         Bowling – turnaj družstev 
       Sport club U Dubů, Nádražní 834, Pelhřimov
→ → → Pondělí 8.9. 
   - Pátek 19.9.   
   10:00 – 17:00  Prodej výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina
       vždy v úterý od 10:00-15:30 hod. bude probíhat ukázka práce s keramickou hlínou
       Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov
→ → → Pátek 12.9. 
   8:30, 10:00   Divadlo Hralous - pohádkové představení pro děti 
       „Jó, jó, u nás na vsi“
       Městské divadlo, Solní 854, Pelhřimov
→ → → Pátek 12.9.  
   17:00    Muzikálový koncert divadla SLUNEČNICE
       - zazní písně z muzikálů (JESUS CHRIST SUPERSTAR, POMÁDA, HAIR, MISS SAIGON, BÍDNÍCÍ, …)
       Kostel sv. Víta, Pelhřimov
→ → → Úterý 16.9. 
   17:00    „Paralelní životy“ - představení zkušeností a nových trendů v zaměstnávání  
       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov
→ → → Středa 17.9.  
   10:00 – 17:00  Pěší výlet na Křemešník - výlet pro uživatele a dobrovolníky FOKUSu Vysočina  
       Humpolecká 736, Pelhřimov
→ → → Čtvrtek 18.9.      
   10:00 – 13:00  PhDr. Štěpán Vymětal – přednáška 
       “PSYCHOLOGIE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – krize, odolnost a růst“
       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov

→ → → Úterý 23.9. 
   17:00    Trabantem Jižní Amerikou - beseda se známými cestovateli 
       KD Máj – Malá scéna, třída Legií 1115, Pelhřimov

→ → → Čtvrtek 25.9. 
   9:00 – 16:00  Den otevřených dveří
       Humpolecká 736, Masarykovo nám. 31, Pelhřimov 

→ → → Čtvrtek 25.9. 
   14:00 – 18:00   Tvořivé odpoledne pro veřejnost 
       - ukázka technik, jak si vyrobit něco hezkého pro sebe
       FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov

 

Boutique Piccolo, Divadelní spolek Hralous, Sport club U Dubů, Trafika Mádlová, Lahůdky Svobodová

www.fokusvysocina.cz

Čtvrtek 15.9.   15:30   náměstí v Havlíčkově Brodě

I maličkost (tě) zachrání
Co člověk (v úzkých) potřebuje? Jak můžeme pomoci? Pojďte se s námi zamyslet nad tím, 

že první pomoc není jen odborná péče o tělesnou schránku člověka. 
Odpolednem se zajímavými hosty provází Pavel Lutner, 

zahrají Xavier Baumaxa, Canis pila, Hadodoom, Vrabčí trh a Dixie 377.
V rámci této akce bude probíhat také prodej výrobků rukodělné dílny.

Středa 21.9.   8:00 – 14:00   Senior Point, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod

Na vlastní kůži
Akce pro studenty středních škol: Přijďte si vyzkoušet, jaké to je být odkázán na invalidní 

vozík, mít slábnoucí tělo vlivem stáří, žít se schizofrenií, ale také jaké to je pomáhat 
a být někomu oporou. Čeká Vás mnoho zajímavých informací a zážitků.

Středa 23.11.   17:00  
sál Psychiatrické nemocnice na ul. Rozkošské 2322 v Havlíčkově Brodě

Ze života
Představnení literárně dramatického oboru ZUŠ J. V. Stamice pro pacienty nemocnice i veřejnost.

Po celý podzim poběží také
besedy se studenty na středních školách v Havlíčkově Brodě a okolí,
v rámci kterých hovoříme o duševním zdraví a nemocech i o dobrovolnictví  s více než třemi 

stovkami studentů ročně.

Sponzoři:

TÝDNY PRO 
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
v Havlíčkově Brodě

2 0 1 6

FOKUS Vysočina, z.ú., 
středisko Havlíčkův Brod pořádá pod záštitou
radního Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála

2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6
FOKUS Vysočina, z.ú.

www.fokusvysocina.cz

Sponzoři:Partner:

v Pelhřimově

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ 2014

Kdo

FOKUS Vysočina, 
středisko Pelhřimov  
pořádá pod záštitou radního 
Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála 
a starosty města Pelhřimova 
Leopolda Bambuly

→ → → Úterý 9.9.
   17:00 - 22:00  Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2014 v Pelhřimově,
         Bowling – turnaj družstev 
       Sport club U Dubů, Nádražní 834, Pelhřimov
→ → → Pondělí 8.9. 
   - Pátek 19.9.   
   10:00 – 17:00  Prodej výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina
       vždy v úterý od 10:00-15:30 hod. bude probíhat ukázka práce s keramickou hlínou
       Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov
→ → → Pátek 12.9. 
   8:30, 10:00   Divadlo Hralous - pohádkové představení pro děti 
       „Jó, jó, u nás na vsi“
       Městské divadlo, Solní 854, Pelhřimov
→ → → Pátek 12.9.  
   17:00    Muzikálový koncert divadla SLUNEČNICE
       - zazní písně z muzikálů (JESUS CHRIST SUPERSTAR, POMÁDA, HAIR, MISS SAIGON, BÍDNÍCÍ, …)
       Kostel sv. Víta, Pelhřimov
→ → → Úterý 16.9. 
   17:00    „Paralelní životy“ - představení zkušeností a nových trendů v zaměstnávání  
       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov
→ → → Středa 17.9.  
   10:00 – 17:00  Pěší výlet na Křemešník - výlet pro uživatele a dobrovolníky FOKUSu Vysočina  
       Humpolecká 736, Pelhřimov
→ → → Čtvrtek 18.9.      
   10:00 – 13:00  PhDr. Štěpán Vymětal – přednáška 
       “PSYCHOLOGIE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – krize, odolnost a růst“
       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov

→ → → Úterý 23.9. 
   17:00    Trabantem Jižní Amerikou - beseda se známými cestovateli 
       KD Máj – Malá scéna, třída Legií 1115, Pelhřimov

→ → → Čtvrtek 25.9. 
   9:00 – 16:00  Den otevřených dveří
       Humpolecká 736, Masarykovo nám. 31, Pelhřimov 

→ → → Čtvrtek 25.9. 
   14:00 – 18:00   Tvořivé odpoledne pro veřejnost 
       - ukázka technik, jak si vyrobit něco hezkého pro sebe
       FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov

 

Boutique Piccolo, Divadelní spolek Hralous, Sport club U Dubů, Trafika Mádlová, Lahůdky Svobodová

Sponzoři: Partneři:
PharmDr. Myjavcová • Svačinka, pí. Jílková • Hotel Vysočina, p. Veselý • Pekárna Vilém, p. Kadlec • COOP Družstvo HB, p. Valter • Cukrárna Fontána Přibyslav 

Prodejna Klas, pí. Slanařová • Papírnictví, hračky, Mgr. Mifková • Danone • Řeznictví Stejskal s.r.o. • Pivovar Chotěboř • Emco

PharmDr.
Alena Myjavcová

Sponzoři: Partneři:
PharmDr. Myjavcová • Svačinka, pí. Jílková • Hotel Vysočina, p. Veselý • Pekárna Vilém, p. Kadlec • COOP Družstvo HB, p. Valter • Cukrárna Fontána Přibyslav 

Prodejna Klas, pí. Slanařová • Papírnictví, hračky, Mgr. Mifková • Danone • Řeznictví Stejskal s.r.o. • Pivovar Chotěboř • Emco

PharmDr.
Alena Myjavcová

Sponzoři: Partneři:
PharmDr. Myjavcová • Svačinka, pí. Jílková • Hotel Vysočina, p. Veselý • Pekárna Vilém, p. Kadlec • COOP Družstvo HB, p. Valter • Cukrárna Fontána Přibyslav 

Prodejna Klas, pí. Slanařová • Papírnictví, hračky, Mgr. Mifková • Danone • Řeznictví Stejskal s.r.o. • Pivovar Chotěboř • Emco

PharmDr.
Alena Myjavcová

Pátek 23.9.  18:00 – 22:00

KONCERT PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Žáci kytarového 
oddělení ZUŠ Hlinsko

J. Němec & hosté 

TRIO JAM
vstupné 50 Kč 

Multifunkční centrum Hlinsko
Adámkova 341

Akci podpořili:

TÝDNY PRO 
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
v Hlinsku

2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6
FOKUS Vysočina, z.ú.

v Hlinsku

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ 2014

Kdo

FOKUS Vysočina, 
středisko Hlinsko  
pořádá pod záštitou 
starostky města Hlinska 
PhDr. Magdy Křivanové

Sponzoři:

www.fokusvysocina.cz

→ → → Pátek 19. září od 19:00

KONCERT PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
hudební akce, na které se představí kapely 

DAY DREAMS
NEZBAND

JAZZIBABA NEW
Salonek restaurace Rychtář, 

Poděbradovo nám. 301, Hlinsko
vstupné 50 Kč

80% šedá

C 75%, M 30%, Y 0%, K 0%

80% šedá

C 0%, M 0%, Y 0%, K 0%

PROVAS z.s.

v Hlinsku

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ 2014

Kdo

FOKUS Vysočina, 
středisko Hlinsko  
pořádá pod záštitou 
starostky města Hlinska 
PhDr. Magdy Křivanové

Sponzoři:

www.fokusvysocina.cz

→ → → Pátek 19. září od 19:00

KONCERT PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
hudební akce, na které se představí kapely 

DAY DREAMS
NEZBAND

JAZZIBABA NEW
Salonek restaurace Rychtář, 

Poděbradovo nám. 301, Hlinsko
vstupné 50 Kč

80% šedá

C 75%, M 30%, Y 0%, K 0%

80% šedá

C 0%, M 0%, Y 0%, K 0%

www.fokusvysocina.cz

www.fokusvysocina.cz

Sponzoři:Partner:

v Pelhřimově

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ 2014

Kdo

FOKUS Vysočina, 
středisko Pelhřimov  
pořádá pod záštitou radního 
Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála 
a starosty města Pelhřimova 
Leopolda Bambuly

→ → → Úterý 9.9.
   17:00 - 22:00  Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2014 v Pelhřimově,
         Bowling – turnaj družstev 
       Sport club U Dubů, Nádražní 834, Pelhřimov
→ → → Pondělí 8.9. 
   - Pátek 19.9.   
   10:00 – 17:00  Prodej výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina
       vždy v úterý od 10:00-15:30 hod. bude probíhat ukázka práce s keramickou hlínou
       Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov
→ → → Pátek 12.9. 
   8:30, 10:00   Divadlo Hralous - pohádkové představení pro děti 
       „Jó, jó, u nás na vsi“
       Městské divadlo, Solní 854, Pelhřimov
→ → → Pátek 12.9.  
   17:00    Muzikálový koncert divadla SLUNEČNICE
       - zazní písně z muzikálů (JESUS CHRIST SUPERSTAR, POMÁDA, HAIR, MISS SAIGON, BÍDNÍCÍ, …)
       Kostel sv. Víta, Pelhřimov
→ → → Úterý 16.9. 
   17:00    „Paralelní životy“ - představení zkušeností a nových trendů v zaměstnávání  
       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov
→ → → Středa 17.9.  
   10:00 – 17:00  Pěší výlet na Křemešník - výlet pro uživatele a dobrovolníky FOKUSu Vysočina  
       Humpolecká 736, Pelhřimov
→ → → Čtvrtek 18.9.      
   10:00 – 13:00  PhDr. Štěpán Vymětal – přednáška 
       “PSYCHOLOGIE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – krize, odolnost a růst“
       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov

→ → → Úterý 23.9. 
   17:00    Trabantem Jižní Amerikou - beseda se známými cestovateli 
       KD Máj – Malá scéna, třída Legií 1115, Pelhřimov

→ → → Čtvrtek 25.9. 
   9:00 – 16:00  Den otevřených dveří
       Humpolecká 736, Masarykovo nám. 31, Pelhřimov 

→ → → Čtvrtek 25.9. 
   14:00 – 18:00   Tvořivé odpoledne pro veřejnost 
       - ukázka technik, jak si vyrobit něco hezkého pro sebe
       FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov

 

Boutique Piccolo, Divadelní spolek Hralous, Sport club U Dubů, Trafika Mádlová, Lahůdky Svobodová

Sponzoři: Partneři:
PharmDr. Myjavcová • Svačinka, pí. Jílková • Hotel Vysočina, p. Veselý • Pekárna Vilém, p. Kadlec • COOP Družstvo HB, p. Valter • Cukrárna Fontána Přibyslav 

Prodejna Klas, pí. Slanařová • Papírnictví, hračky, Mgr. Mifková • Danone • Řeznictví Stejskal s.r.o. • Pivovar Chotěboř • Emco

PharmDr.
Alena Myjavcová

Sponzoři: Partneři:
PharmDr. Myjavcová • Svačinka, pí. Jílková • Hotel Vysočina, p. Veselý • Pekárna Vilém, p. Kadlec • COOP Družstvo HB, p. Valter • Cukrárna Fontána Přibyslav 
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Sponzoři:
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FOKUS Vysočina, z.ú., středisko Pelhřimov pořádá 
pod záštitou radního Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála 
a starosty města Pelhřimova Ing. Františka Kučery
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FOKUS Vysočina, z.ú.

Čtvrtek 1.9. 17:00 – 22:00

 Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2016 v Pelhřimově
 Bowling – turnaj družstev
 Pizza & Bowling, Nádražní 834, Pelhřimov

Pondělí 5.9. – Pátek 16.9.  10:00 – 17:00 

 Prodej výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina 
 Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov

Čtvrtek 8.9. 14:30 – 18:00 

 Tvořivé odpoledne pro veřejnost
 Ukázka technik, jak si vyrobit něco hezkého pro sebe
 FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov

Pátek 9.9. 8:30, 10:00

 Šaškův kníže - pohádkové představení pro děti, divadlo Hralous
 Městské divadlo, Solní 854, Pelhřimov

Středa 14.9. 11:00 – 16:00 

 Stejný svět - jiný rozměr
 Žijeme ve stejném světě, ale nemusíme jej stejně vnímat. Návštěvníci akce budou mít možnost 
 prostřednictvím unikátního simulátoru vidět svět tak, jak jej mohou vnímat lidé s duševním 
 onemocněním, prožít a sdílet jejich pocity.
 Masarykovo náměstí, Pelhřimov
 Této akci budou předcházet odborné přednášky o duševním onemocnění na středních školách.

Úterý 20.9. 14:30 – 16:00

 Sportovní odpoledne - turnaj v šipkách, stolním tenisu, pétanque, …

 FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov

TÝDNY PRO 
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
v Pelhřimově

www.fokusvysocina.cz

Sponzoři:Partner:

v Pelhřimově

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ 2014

Kdo

FOKUS Vysočina, 
středisko Pelhřimov  
pořádá pod záštitou radního 
Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála 
a starosty města Pelhřimova 
Leopolda Bambuly

→ → → Úterý 9.9.
   17:00 - 22:00  Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2014 v Pelhřimově,
         Bowling – turnaj družstev 
       Sport club U Dubů, Nádražní 834, Pelhřimov
→ → → Pondělí 8.9. 
   - Pátek 19.9.   
   10:00 – 17:00  Prodej výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina
       vždy v úterý od 10:00-15:30 hod. bude probíhat ukázka práce s keramickou hlínou
       Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov
→ → → Pátek 12.9. 
   8:30, 10:00   Divadlo Hralous - pohádkové představení pro děti 
       „Jó, jó, u nás na vsi“
       Městské divadlo, Solní 854, Pelhřimov
→ → → Pátek 12.9.  
   17:00    Muzikálový koncert divadla SLUNEČNICE
       - zazní písně z muzikálů (JESUS CHRIST SUPERSTAR, POMÁDA, HAIR, MISS SAIGON, BÍDNÍCÍ, …)
       Kostel sv. Víta, Pelhřimov
→ → → Úterý 16.9. 
   17:00    „Paralelní životy“ - představení zkušeností a nových trendů v zaměstnávání  
       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov
→ → → Středa 17.9.  
   10:00 – 17:00  Pěší výlet na Křemešník - výlet pro uživatele a dobrovolníky FOKUSu Vysočina  
       Humpolecká 736, Pelhřimov
→ → → Čtvrtek 18.9.      
   10:00 – 13:00  PhDr. Štěpán Vymětal – přednáška 
       “PSYCHOLOGIE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – krize, odolnost a růst“
       Městská knihovna, Jirsíkova 841, Pelhřimov

→ → → Úterý 23.9. 
   17:00    Trabantem Jižní Amerikou - beseda se známými cestovateli 
       KD Máj – Malá scéna, třída Legií 1115, Pelhřimov

→ → → Čtvrtek 25.9. 
   9:00 – 16:00  Den otevřených dveří
       Humpolecká 736, Masarykovo nám. 31, Pelhřimov 

→ → → Čtvrtek 25.9. 
   14:00 – 18:00   Tvořivé odpoledne pro veřejnost 
       - ukázka technik, jak si vyrobit něco hezkého pro sebe
       FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov

 

Boutique Piccolo, Divadelní spolek Hralous, Sport club U Dubů, Trafika Mádlová, Lahůdky Svobodová

   Cukrárna U Brány s.r.o.

Divadelní spolek Hralous, Trafika Mádlová, Lahůdky Svobodová, Knihkupectví u Vrány



zpráva auditora. 
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účetní závěrka.
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FoKUS Vysočina, z.ú.
Ředitelství: 

5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 
tel, fax: +420 569 421 845 

email: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz 
IČO: 15060306, DIČ: CZ 15060306 

číslo účtu: 18631521/0100 
spisová značka: U 100 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

ID schránky: zesaak7
www.fokus.vysocina@fokusvysocina.cz

Středisko Havlíčkův Brod: 
Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod

Vedoucí střediska: Ing. Mgr. Eva Teclová
Mobil: 775 151 497

stredisko.hb@fokusvysocina.cz

Středisko pelhřimov: 
Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov

Vedoucí střediska: Mgr. Michaela Urbánková
Mobil: 725 893 485

stredisko.pelhrimov@fokusvysocina.cz

Středisko Chotěboř:  
Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř

Vedoucí střediska: Mgr. Jitka Klepetková
Mobil:  777 151 499

chotebor@fokusvysocina.cz

Středisko Hlinsko: 
Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko

Vedoucí střediska: Bc. Michaela Růžičková
Mobil:  777 151 497

hlinsko@fokusvysocina.cz

Dobrovolnická centra: 
Vedoucí koordinátorů dobrovolníků: Iveta Krčálová, Dis.

Mobil: 420 774 151 493
dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz


