Ohlédnutí2014
za rokem
V porovnání s minulými roky jsme v roce 2014 neřešili zásadní problémy s financováním sociálních služeb.
Umožnilo nám to soustředit se na další rozvoj a zaregistrovat novou pobočku chráněného bydlení v České Lípě.
Současně se v tomto městě změnilo místo poskytování služby podpora samostatného bydlení a obě služby jsou nyní
poskytovány na adrese v ulici Ruská. Chráněné bydlení v Liberci se v tomto roce přestěhovalo do nové budovy
v Nákupní ulici v Krásné Studánce. Za podpory realitní kanceláře Výhodné reality a majitelů objektu manželů
Kudláčkových vzniklo nové bezbariérové chráněné bydlení pro uživatele, kteří potřebují více podpory. Vznik nových
služeb byl jako obyčejně spojen s úpravami a vybavením nových prostor. Dík patří zaměstnancům českolipské pobočky
i pracovníkům libereckého chráněného bydlení za čas, který věnovaly úpravě prostor a přípravě nových služeb pro
klienty.
V roce 2014 proběhlo mnoho akreditovaných kurzů, které jsme zaplatili z úspěšného projektu OPLZZ. Z tohoto
projektu bude hrazeno vzdělávání po dobu dvou let a věříme, že kvalitní vzdělávání realizované převážně Sociální
agenturou z Ústí nad Labem zajistí udržení a zvýšení profesionality našich sociálních služeb. Ve spolupráci s touto
agenturou se zrealizovalo i další vzdělávání sociálních pracovníků v kurzu lektorských dovedností. Rozšířily se tak
možnosti zaměstnanců v jejich dalším pracovním uplatnění.
Po mnoha letech snahy o spolupráci se v tomto roce podařilo projednat přípravu projektu s psychiatrickou léčebnou
v Horních Beřkovicích. Ve spolupráci s dalšími Fokusu (Praha, Labe) budeme usilovat o nastavení multidisciplinárního
přístupu v péči o pacienty a o převedení těchto, často dlouhodobě hospitalizovaných lidí, do systému komunitní péče.
Stabilní financování umožnilo i přípravu dlouhodobě plánované aktivity- vytvoření propagačního filmu o Fokusu
v Liberci, který napomůže prezentaci naší společnosti u laické i odborné veřejnosti.
Zpracovala PhDr. Jana Horáková
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Přehled sociálních služeb a zaměstnávání
osob se zdravotním postižením 2014
Sociální služby Fokusu Liberec v roce 2014
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory
Podpora samostatného bydlení
Chráněné bydlení
Počet uživatelů:
STD 51
SAS 67
PSB 65
CHB 20
Průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců:
31,80
Průměrný fyzický počet zaměstnanců:
52
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců OZP:
18,42
Průměrný fyzický počet zaměstnanců OZP:
32
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Služba sociálně terapeutické dílny
v roce 2014
Služba je poskytována v prostorách:
Nezvalova 662, Liberec 15
Emílie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou 2
Celková kapacita služby: 22 uživatelů (12 uživatelů v Liberci a 10 v Jablonci nad Nisou).
Údaje o využití za rok 2014.
Během roku 2014 službu STD využilo 51 uživatelů, kterým bylo v programech poskytnuto 1350 služeb v rozsahu téměř
3000 hodin péče v programech:
Intenzivní rehabilitační program (IRP), který umožní uživateli získat pravidelný režim, dále pracovní dovednosti a návyky
k navrácení samostatností a sebejistoty, které jsou potřebné k získání pracovního místa na chráněném pracovišti nebo
na volném trhu práce. Přispívá k sociálnímu začleňování a pomáhá najít cestu do plnohodnotného života. Do programu
dochází uživatel po dobu 3 měsíců 4x v týdnu.
Zácvik na chráněné místo v řemeslné dílně, jehož cílem je posilování pracovních dovedností a schopností uživatele
v oblasti řemeslných dovedností. Uživateli umožní získat pravidelný režim, dále pracovní dovednosti a návyky k
navrácení samostatností a sebejistoty, které jsou potřebné k získání pracovního místa na chráněném pracovišti.
Přispívá k sociálnímu začleňování a pomáhá najít cestu do plnohodnotného života.
Podpora na chráněném pracovním místě v řemeslné dílně, která umožní uživateli lépe zvládnout zaměstnání na
chráněných místech - podat přiměřený pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo a komunikaci v pracovním týmu
a s veřejností.
Artedílna a kreativní ateliér v Liberci a Jablonci nad Nisou (ARTE), který uživateli pomůže pracovat na jeho sebepoznání
a seberozvoji, podpoří jej pomocí tvořivých činností ve skupině ve zvládání vlivu nemoci na jeho mezilidské vztahy,
pomůžeme mu zlepšit jeho schopnosti soustředění, paměti a zvládání emocí - hněvu, strachu, neklidu.
Zácvik na chráněné kavárně (CHK) Floriánka v Jablonci n. Nisou, jejímž cílem je posilování pracovních dovedností
a schopností uživatele v oblasti přípravy jídla, nápojů a obsluhy k získání pracovního místa na chráněné kavárně.
Podpora na chráněném pracovním místě v (CHK) Floriánka, která umožní uživateli lépe zvládnout zaměstnání
na chráněných místech - podat přiměřený pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo a komunikaci v pracovním týmu
a s veřejností.
Ve službě STD je uživatelům poskytováno základní sociální poradenství formou individuálních schůzek.
Poslání služby STD.
Služba sociálně terapeutické dílny Fokus Liberec usiluje formou pracovní rehabilitace o získání, obnovení, zdokonalení
a zvýšení dovedností a schopností potřebných pro pracovní uplatnění osob s duševním onemocněním, a tím tak předchází
jejich sociální izolaci a přispívá k sociálnímu začleňování.
Cílová skupina služby STD.
Lidé s duševním onemocněním, převážně s psychotickými symptomy (schizofrenie, bipolární porucha, smíšené typy
psychóz, dlouhodobé deprese apod.), kteří jsou v důsledku svého onemocnění znevýhodněni na trhu práce a potřebují
obnovit, nabýt nebo si udržet pracovní dovednosti a návyky.
Do cílové skupiny patří lidé ve věku od 16-ti do 64 let s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji. Služba je poskytována od
úterý do pátku od 8 do 16:30 hodin. Podpora na chráněné kavárně Floriánka je poskytována i v pondělí.
Službu není možné poskytnout lidem, jejichž tělesné postižení nebo onemocnění je tak vážné, že neumožňuje nácvik
pracovních činností v jednotlivých dílnách a provozech. Bezbariérově lze poskytnout službu Artedílna a kreativní ateliér
v Liberci a Jablonci nad Nisou.
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Cíle služby STD.
Podpora uživatele v jeho snaze nalézt a udržet si vhodnou činnost, která mu pomůže zůstat aktivní, dodá mu
sebevědomí a pomůže zmírnit negativní dopad nemoci.
Podpora uživatele v rozvoji pracovních, sociálních, psychických a motorických dovedností, které umožňují uživateli
nabýt nebo obnovit schopnosti a dovednosti pro budoucí pracovní uplatnění.
Rozvíjet a posilovat soběstačnost a samostatnost uživatele nácvikem a upevňováním uvedených dovedností.
Uživateli je poskytována taková míra podpory, která mu umožňuje využívat běžně dostupné zdroje a nevytváří si tak
závislost na službě.
Služba vychází z obecných principů:
Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů,
trávení volného času apod.)
Individuální přístup respektující potřeby a volbu uživatele
Práce s širším okolím uživatele, zejména s jeho rodinou
Informovanost uživatele (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách, apod.)
Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi
apod.)
Respektování práv uživatelů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
Respektování uživatelů jako rovnoprávných partnerů
Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce
POPIS AKTIVIT SMĚREM K UŽIVATELŮM I VEŘEJNOSTI
Intenzivní rehabilitační program
V rámci sociálního začleňování se uživatelé služby účastnili výletu do Jablonce a navštívili muzeum hraček. Další akce byly
např. OG lázně a jiné výstavy, KVK, magistrát města Liberec, historické památky města Liberec. Součástí programu byl
nácvik pracovních i praktických dovedností, nácvik relaxace autogenní trénink, artedílna
Program byl ukončen v březnu a uživatelům byl od května nabídnut zácvik v řemeslné dílně. Uživatelé v programu
zácvik v řemeslné dílně každé úterý dochází do socioterapeutické dílny a vyrábí svíčky, mýdla, záložky, bižutérii a jiné
předměty, které tak poslouží k prezentaci Fokusu na prodejních akcích.
Program artedílna a kreativní ateliér v Liberci a Jablonci nad Nisou
Program Atredílna a kreativní ateliér v Liberci měl kapacitu 5 uživatelů, v roce 2014 byl poskytována každé Úterý
odpoledne od 13:30 do 15:30 hod. Program artedílna a kreativní ateliér v Jablonci nad Nisou měl kapacitu 10 uživatelů,
v roce 2014 byl poskytován každou středu odpoledne od 13 do 15 hodin. Od května byl posílen o pátek od 12 do 14 hod.
Uživatel tohoto programu může pracovat na svém sebepoznání, seberozvoji, na rozvoji kreativity i komunikace.
Program může pomoci zlepšit soustředěnost, paměť, logické myšlení, pozornost, zvládat emoce hněvu, strachu,
neklidu…
Uživatel je podporován ve skupině pomocí tvořivých činností ve zvládání vlivu nemoci na jeho mezilidské vztahy.
Z tvořivých činností si mohli uživatelé služby vyzkoušet práci s Fimem, keramickou hlínou, kresbu nebo malbu, akvarel,
temperu, olejomalbu, práci s ručním papírem, koláže, kombinované techniky, batiku, malbu či potisk textilními barvami,
výrobu svíček…na začátku arte je vždy seznámení s danou technikou a zadání tématu. Téma může být zadáno i na základě
asociací, textů, básní, přísloví, pořekadel, losování, hudby, …skupina bývá vždy zakončena reflexí, do kterých se zapojují
všichni její uživatelé.
V rámci artedílny a kreativního ateliéru jsme navštívili různé výstavy, muzea a galerie., také jsme podnikli několik výletů
spojených s kresbou v plenéru.
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Program zácvik na řemeslnou dílnu v Liberci
Program zácvik manuální zručnosti a řemeslné dovednosti v dílně STD se rozeběhl 20.5.2014. Cílem programu je
posilování pracovních dovedností a schopnosti uživatele v oblasti řemeslných dovedností, uživatelům umožňuje získat
pracovní režim, pracovní dovednosti a návyky k navrácení samostatnosti a sebejistoty. Přispívá k sociálnímu začleňování.
Uživatelé si v kolektivu trénovali řemeslné zručnost vyráběli a kompletovali zakázku zahradního plůtku mulčovaných
ostrovů a totéž se podařilo při výrobě ateliérového malířského stojanu typu H. Mimo jiné se podíleli i na údržbě
zahrady a zahradního skleníku, kde úspěšně vypěstovali zeleninu.
V rámci programu zácviku byl vyroben stojánek na modelářské barvy, u kterého si uživatelé vyzkoušeli vrtání do dřeva
a kompletaci složitějšího a drobnějšího výrobku s použitím vlastních vyrobených šablon, včetně seznámení se
s jednoduchou zásadou technického kreslení půdorysů s bokorysy a nárysy. Uživatelé si rovněž vyzkoušeli výrobu
sádrových forem podle vlastních modelů a po té měli možnost prohlédnout si výrobu keramických misek těmito formami.
Program STD spočívá zejména v seznamování se s ručními nástroji a práce s nimi při opracování dřeva jako materiálu
pro ty účely nejvhodnějšího pro svou snadnou zpracovatelnost a rychlé viditelné výsledky. Práce s kovy probíhá
v menším měřítku. Se vznikem řemeslného programu bylo nutné navýšit personální zajištění služby.
Program zácviku a podpory na pracovišti v chráněné kavárně Floriánka
Programy, které nabízí chráněná kavárna Floriánka jsou směrovány k získání zkušeností v oblasti přípravy jídla, nápojů
a obsluhy s možností získat chráněné pracovní místo v chráněné kavárně.
Uživatelé služby se každoročně úspěšně účastnili výtvarné soutěže MODRÝ SLON.
Pracovníci služby se věnovali i dalšímu vzdělávání, účastnili se seminářů, stáží a supervizí. Podnikli stáž do Sociální
agentury v Ústí nad Labem. Účastnili se kursů Nový občanský zákoník, Standard kvality č. 5 individuální plánování
v průběhu sociální služby, Standard kvality č. 3 a 4 jednání se zájemcem o službu, smlouva o poskytování služby,
Základy práce s uživatelem s projevy agresivního chování, Úvod do problematiky komunikace s uživatelem v seniorském
věku, Individuální plánování v sociálních službách.
Zpracovala Bc. Kateřina Záhorová

Z květiny padají listy zvadlé
okvětní lístky uvadají
na tvou duši dopadají
těžknou křídla ptáčeti
nahlas budu mlčeti
tráva usychá
svou bolest šeptám do ticha...
(Poezie z pera naší klientky Zuzky Š.)
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Služba chráněného
bydlení
Místo poskytování:
Liberec:
Nezvalova 662, Liberec 15, 46015 kapacita 6 uživatelů do 31.05.2014, od 1.06.2014 kapacita 7 uživatelů
Ul. 5. Května 33/18, Liberec 1, 46001 do 31.05.2014 kapacita 5 uživatelů
Krejčího 1178/15, Liberec 6, 46001 náhradní byt od 1.6. -17.12.2014 kapacita 3 uživatelé
Nákupní 33, Liberec 31 Krásná Studánka, 46001 od 18.12.2014 kapacita 12 uživatelů
Česká Lípa:
Ruská 3332, Česká Lípa, 470 01 kapacita 6 uživatelů
Kapacita služby:
Do 31.05.2014 byla kapacita služby chráněné bydlení v Liberci celkem 11 uživatelů. Od 1.6.2014 došlo ke snížení
kapacity na 10 míst a to z důvodu stěhování na přechodnou dobu do náhradního bytu od Magistrátu města Liberec,
než se vybudovalo nové chráněné bydlení v Krásné Studánce. V Krásné Studánce se pak nově zaregistrovala kapacita
služby chráněné bydlení na 12 uživatelů. V České Lípě byla od 1.05.2014 kapacita služby 6 uživatelů.
Údaje o využití služby chráněné bydlení za rok 2014:
V průběhu roku 2014 bylo poskytnuto ve službě chráněné bydlení v Liberci 5799 služeb, v součtu celkem 2881,08
hodin služby a v České Lípě 1344 služeb, v součtu celkem 431,16 hodin služby. Podaných žádostí o poskytnutí služby
chráněné bydlení bylo za rok 2014 evidováno v Liberci celkem 20, z toho 2 lidé byli přijati do služby chráněné bydlení
v České Lípě a 1 uživatele si převzala služba podpora samostatného bydlení. V České Lípě bylo podáno celkem 17 žádostí,
z toho jich bylo písemně zamítnuto celkem 7, 6 zájemců bylo přijato a 5 zájemců zůstává zatím v pořadníku.
Službou chráněné bydlení v Liberci prošlo v roce 2014 celkem 14 uživatelů (4 ženy a 10 mužů). Uživatelů, kteří naplnili
dílčí cíle a zůstali ve službě chráněné bydlení, bylo celkem 6. V posledním čtvrtletí roku 2014 byli do služby chráněné
bydlení přijati 3 noví uživatelé, kteří se s námi přestěhovali do Krásné Studánky. 5 uživatelů během roku 2014 přešlo
do jiné služby - podpora samostatného bydlení. V České Lípě bylo od 1.05.2014 přijato celkem 6 uživatelů (mužů),
kteří využili službu chráněné bydlení až do konce roku 2014.
Posláním služby chráněné bydlení Fokusu Liberec je podpora duševně nemocných lidí v získávání dovedností potřebných
k samostatnému životu mimo zdravotnická a ústavní zařízení.
Cílovou skupinou jsou duševně nemocní lidé, starší 16-ti let, kteří si v důsledku své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace
neosvojili nebo ztratili dovednosti potřebné k samostatnému životu, jsou v péči ambulantního psychiatra, jsou schopni
a ochotni dodržovat pravidla v chráněném bydlení a souhlasí s prací na individuálním plánu. Služba nemůže být poskytnuta
lidem, kteří si nejsou schopni hradit náklady na své základní životní potřeby (nákup potravin, ošacení, hygienických
potřeb).
Cílem služby je pomoci uživatelům žít podle vlastních představ a možností. Podporujeme rozvoj praktických sociálních
schopností zahrnující každodenní obstarávání domácnosti (nákup, praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi)
i samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času, apod.).

7

Služba vychází z obecných principů:
Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů,
trávení volného času apod.)
Individuální přístup respektující potřeby a volbu uživatele
Práce s širším okolím uživatele, zejména s jeho rodinou
Informovanost uživatele (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách, apod.)
Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi
apod.)
Respektování práv uživatelů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
Respektování uživatelů jako rovnoprávných partnerů
Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce
Nabízené činnosti:
Ve službě CHB se poskytují základní činnosti §17 dle zákona č. 108/2006 - zákon o sociálních službách a dle prováděcí
vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15.11.2006.
Poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy
Poskytnutí ubytování
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňováním práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Služba se uživatelům poskytuje ve skupinovém bydlení po dobu platnosti smlouvy v tomto časovém rozsahu:
ubytování - 24 hodin denně, úkony péče - v pracovní dny (včetně státem uznávaných svátků) od 8.00 16.30 hodin
a to v rozsahu dle individuální dohody s pracovníkem služby chráněné bydlení. Doba využívání služby je při nástupu
do služby stanovena smlouvou na dva roky.
Uživatelé služby, kteří díky tréninku získali základní dovednosti v bydlení, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
(časté návraty onemocnění, problémy s pamětí, pozorností, myšlením, problémy s dodržováním medikace, poruchy
vůle apod.) potřebují trvalou socioterapeutickou podporu, mohou po naplnění konkrétních kritérií a po prodloužení
smlouvy, službu využívat bez časového ohraničení podle individuálního plánu. Doba pobytu je zde ohraničena pouze
schopností uživatele dodržovat dohodnutá pravidla. Maximální důraz je kladen na uchování co nejvyšší samostatnosti
a soběstačnosti uživatele.
Jednání se zájemce o službu chráněné bydlení probíhá přímo ve zdravotnických zařízeních (psychiatrické nemocnice,
psychiatrická oddělení nemocnice), do kterých docházejí pracovníci Fokusu, nebo po telefonickém, mailovém kontaktu
se zájemce, kdy dochází k domluvení první osobní schůzky s vedoucí služby. Jednání s novým zájemcem probíhá
ve 4 schůzkách. V průběhu zájemce získá všechny potřebné informace o službě, je zmapován jeho osobní cíl - v čem
mu má služba pomoci, jaké jsou jeho potřeby. V případě trvání zájmu vyplní za pomoci vedoucí služby na poslední
schůzce žádost o službu. Každý zájemce má možnost si během prvokontaktu chráněné bydlení prohlédnout.
Podmínkou pro vstup do služby je potvrzení lékaře o příslušnosti zájemce k cílové skupině (okruh psychóz)
a o zdravotním stavu zájemce.
Smlouva je uzavírána přímo v chráněném bydlení. Před podpisem vlastní smlouvy je možno zrealizovat adaptační
pobyt po dobu 3 měsíců. (I adaptační pobyt je ošetřen smlouvou o službě). Všechny náležitosti smlouvy jsou zájemci
podrobně vysvětleny, včetně výše úhrad a způsobu vyúčtování za poskytované služby, pravidel služby, možnosti sdělit
stížnost. Smlouvu si může zájemce prostudovat doma, nebo projednat za účasti a podpory např. rodinného příslušníka.
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Další informace
Na základě vytvořených kritérií a mapování dovedností přecházejí uživatelé k samostatnému bydlení - tzn. ukončují
službu, nebo přecházejí do systému terénní podpory např. do nájemního bytu (1 - 2x týdně podpora terénního
pracovníka - poskytování podpory při hledání zaměstnání, hledání samostatného bydlení apod...).
Pracovní tým služby chráněné bydlení úzce spolupracuje s dalšími službami Fokusu, nejvíce s pracovníky služby podpora
samostatného bydlení, kteří v případě potřeby (dovolené, nemoc) mohou asistenta v bydlení zastupovat.

Co nového přinesl rok 2014 ve službě chráněné bydlení v Liberci:
V roce 2014 se služba chráněné bydlení 2x stěhovala. K prvnímu stěhování došlo na konci května 2014. Uživatelé se
stěhovali z bytu o velikosti 4+1 do menšího bytu, který nám do konce roku 2014 pronajalo město Liberec.
Důvodem bylo ukončení smlouvy ze strany pronajímatele. Začal rekonstruovat budovu, ve které se nacházel i náš byt
a nechtěl nám prodloužit smlouvu za stávajících podmínek. Náklady na tento byt byly celkem vysoké a prostory v bytě
byly pro naše uživatele nevyhovující.
Rozhodli jsme se proto najít si jiné bydlení. Bylo těžké najít vyhovující byt, kde by mohlo bydlet 5 uživatelů. Na inzerát
se nám ozvala RK Výhodné reality, která nám udělala výhodnou nabídku. Z objektu v Krásné Studánce, který kdysi
sloužil pro komerční účely, se po dohodě s majitelem objektu vybudovalo chráněné bydlení pro 12 uživatelů. Výhodou
bylo, že jsme od začátku mohli spolurozhodovat o tom, jak bude prostor uvnitř budovy vypadat. Díky tomu máme teď
bezbariérové bydlení se zahradou, kde se nacházejí 2 jednolůžkové pokoje a 5 dvoulůžkových pokojů, společenská
místnost, velká prostorná kuchyň, sociální zařízení a kancelář pro pracovníky.
Dne 18.12.2014 jsme se mohli do nových prostor nastěhovat. Byt v ulici Krejčího jsme vrátili městu Liberec. Byt
v Nezvalově ulici, jsme předali do užívání uživatelům služby podpora samostatného bydlení. Při prvním stěhování jsme
uživatelům zajistili týdenní rehabilitační pobyt v Malé Úpě. Z 5 uživatelů se 3 uživatelé přestěhovali do bytu v ulici Krejčího.
Zbývající 2 uživatele jsme ubytovali v bytě v Nezvalově ulici na dvoulůžkovém pokoji. Přestože jsme se stěhovali a snižovali
kapacitu o 1 uživatele, nemuseli jsme s žádným uživatelem ukončit službu. V té době na vlastní žádost odešla uživatelka
do jiné služby a druhá uživatelka se přestěhovala na pokoj pro ženy, který jsme se souhlasem ostatních spolubydlících
předělali na přechodnou dobu tak, aby ho mohly využívat tři uživatelky najednou. U všech 3 uživatelek došlo ke snížení
měsíční úhrady za ubytování. Při druhém stěhovaní se uživatelé stěhovali z obou bytů do nově vybavených a připravených
prostor. Stěhování nebylo tedy tak náročné jako to první. Vánoční svátky už uživatelé služby chráněné bydlení oslavili
v Krásné Studánce.
Během roku 2014 se pracovníci služby zúčastnili několika odborných kurzů a seminářů, které rozšířily okruh jejich znalostí
a dovedností. Jednalo se např. o kurzy Standardy kvality č. 2 Ochrana práv klientů sociálních služeb, Standard kvality č.14
Nouzové a havarijní situace, Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka, Komunikace s nespolupracujícím
klientem, Úvod do problematiky komunikace s uživatelem v seniorském věku, Úvod do problematiky komunikace
s uživatelem s duševním onemocněním, Výkon rozhodnutí a exekuce pro pracovníky v sociální oblasti, Standard
kvality č.3-4 Jednání se zájemcem o službu, Smlouva o poskytování služby, Základy práce s uživatelem s projevy agresivního
chování, Řešení předluženosti osob v teorii a praxi, Rozhoduji za sebe aneb problematika způsobilosti k právním úkonům
v novém občanském zákoníku, aj. Obě asistentky absolvovaly také vícedenní kurz - Individuální plánování, jedna asistentka
navíc absolvovala výcvik v koučování 2014 v rozsahu 114 hodin a vedoucí služby absolvovala kurz Lektor v rozsahu 104 hodin.
Rok 2014 byl pro službu chráněné bydlení plný změn. Jsme rádi, že můžeme užívat nové prostory v Krásné Studánce.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo nás v minulém roce finančně podpořili nebo nám osobně pomohli.
Nejvíce chceme poděkovat panu Kudláčkovi a jeho ženě, že nám umožnili v jejich objektu chráněné bydlení vybudovat
a všem těm, kteří se na samotné stavbě podíleli. Děkujeme také všem pracovníkům Fokusu, kteří nám pomáhali nejenom
se stěhováním, ale i s montáží nového nábytku, s úklidem atd. Magistrátu města Liberec, Výboru dobré vůle Nadaci
Olgy Havlové a nadaci Škola hrou děkujeme, že nám přispěli na vybavení chráněného bydlení. Velkou odměnou
za rok 2014 je pro nás spokojenost našich uživatelů. Těm děkujeme, že s námi ve zdraví zvládli všechny ty změny,
kterými jsme si v roce 2014 prošli.
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Co nového přinesl rok 2014 ve službě chráněné bydlení v České Lípě:
Na začátku roku 2014 se ve Fokusu začalo uvažovat o rozšíření služby chráněné bydlení do České Lípy. Ředitelka Fokusu
Liberec ve spolupráci s pracovnicemi z České Lípy začala hledat vhodný objekt, který by vyhovoval účelům skupinového
bydlení. Během krátké doby se jim podařilo sehnat celkem vyhovující prostory v Ruské ulici. Po dohodě s majitelem
objektu panem Urbanem se podepsala smlouva o pronájmu a začalo se s úpravou vnitřních prostor. V dubnu 2014
se podařilo pro službu chráněné bydlení vybudovat a vybavit 3 dvoulůžkové pokoje, společnou kuchyň s jídelním koutem
a sociální zařízení. Všechny pokoje jsou umístěné v 1. patře. Uživatelé mají také k dispozici zahradu, kam chodí kouřit
a kde mohou trávit volný čas.
Ředitelka Fokusu Liberec paní Horáková mezitím, co se připravovaly prostory pro skupinové bydlení, zažádala na kraji
o registraci služby chráněné bydlení v České Lípě. Od 1.05.2015 byla zaregistrovaná služba a začali se stěhovat první
uživatele do bydlení. Na začátku srpna 2014 se nastěhoval poslední uživatel a do konce roku zde byla kapacita služby
zcela naplněna.
Během roku 2014 začali uživatelé služby chráněné bydlení navštěvovat klub, který vede paní Zuzana Čížková.
V rámci volnočasových aktivit se vydali uživatelé společně s pracovnicemi služby CHB na výlet k pramenům Ploučnice,
navštívili veřejné akvárium, kino, solnou jeskyni, plavecký bazén. Společně s klubem jeli na celodenní výlet do Děčína,
kde navštívili zdejší zámek.
Na závěr stručné ohlednutí za desetiletou historií služby chráněné bydlení:
Služba chráněné bydlení je určena lidem dlouhodobě duševně nemocným a je zatím v rámci Libereckého kraje jediná,
pro tuto skupinu zdravotně postižených.
Fokus Liberec se už v roce 2002 začal zabývat myšlenkou, že pro svoje klienty vytvoří službu chráněné bydlení. Po čtyřech
letech usilování, střídání období naděje s nepříznivými okolnostmi se podařilo koncem léta 2006 uvést do života
projekt chráněného bydlení v Kryštofově údolí, přesněji v Novině. Objekt bývalé vesnické školy nabídl možnost bydlení
a sociální podpory deseti lidem, kteří by jinak museli trávit dlouhé měsíce a roky v psychiatrické nemocnici. Chráněné
bydlení bylo určeno pro uživatele s dlouhodobými problémy, kterým se nedařilo vytvářet běžné sociální kontakty,
a vyžadovali kontinuální podporu při samostatném bydlení.
Mezitím než se otevřelo chráněné bydlení v Novině, získal Fokus Liberec na konci roku 2003 od Magistrátu města
Liberce nabídku pronajmutí bytu 3+1 v centru města Liberce v Rumunské ulici. Po nezbytné rekonstrukci se do chráněného
komunitního bytu dne 5.4.2004 nastěhovali první tři uživatelé.
V roce 2005 jsme svépomocí přestavěli část objektu v Nezvalově ulici a tím získali byt pro službu tréninkového bydlení
pro 5 uživatelů. Vybudovali jsme zde 2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj.
Kapacita pobytové služby pro lidi s duševním onemocněním byla v roce 2006 celkem 18 míst 3 místa v chráněném
komunitním bytě v centru města, 5 míst v tréninkové bydlení v Nezvalově ulici a 10 míst v chráněném bydlení
v Kryštofově Údolí.
V roce 2008 pokračovala ve Fokusu Liberec práce zaměřená na kvalitu sociálních služeb. Díky relativně zajištěnému
financování v tomto roce bylo dostatek času věnovat se metodikám, pravidlům a zejména diskusím nad tématy komu
chceme a umíme sociální služby poskytnout. Ujasnili jsme si zaměření služby chráněné bydlení na klientelu, která
potřebuje trvalou podporu. Přes časté problémy související s provozem domu v Novině došlo postupně a za spolupráce
s psychiatrickou nemocnicí k naplnění kapacity služby.
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Pro terénní služby Fokusu Liberec se v tomto roce také objevily nové příležitosti. Mistrovství světa v klasickém lyžování
v Liberci s sebou přineslo i výstavbu nových bytů, které byly po ukončení mistrovství nabídnuty sociálním službám.
Fokus Liberec takto získal do nájmu 2 byty pro potřeby podporovaného bydlení. V roce 2008 byla zaregistrována
nová terénní služba podpora samostatného bydlení, která se zaměřila především na podporu mladých lidí s duševní
nemocí v jejich snaze bydlet a pracovat samostatně. Služba chráněné bydlení tak získala možnost potřebné návazné
služby, a klienti, pro které je samostatné bydlení finančně nedostupné, možnost podnájmu, ve kterém se jim začala
poskytovat podpora terénního pracovníka.
Roky 2009-2011 byly pro službu chráněné bydlení celkem stabilní. Kapacita služby byla 10 uživatelů. Ve službě podpora
samostatného bydlení bylo k dispozici uživatelům celkem 6 míst v nájemních bytech Fokusu v ulici Krejčího a 6 míst
v komunitním bytě v Nezvalově ulici. V roce 2010 se vymalovaly prostory, dokoupilo se potřebné vybavení a byla přijata
další asistentka.
V roce 2012 byla služba chráněné bydlení přestěhována z Noviny do Liberce. K přestěhování došlo z důvodů vysokých
nákladů na provoz budovy v Novině a dále pak z důvodu chybějící infrastruktury obchodů, lékařů, pošty aj. Lokalita
v Kryštofově Údolí je spíše rekreační a sociální začleňování našich uživatelů zde bylo takřka nemožné. V objektu
v Nezvalově ulici se v 1. patře vybudovalo 9 nových pokojů pro uživatele služby podpora samostatného bydlení.
Z komunitního bytu v Nezvalově ulici se vytvořilo chráněné bydlení pro 6 uživatelů (3 dvoulůžkové pokoje).
V druhé polovině roku 2012 se Fokusu podařilo získat do podnájmu byt v centru města. Od 1.1.2013 zde bydlelo
již 5 uživatelů.
Kapacita služby chráněné bydlení v roce 2013 byla celkem 11 uživatelů. Službou chráněné bydlení prošlo v roce 2013
celkem 17 uživatelů (7 žen a 10 mužů). Uzavřených smluv o poskytnutí služby chráněné bydlení v roce 2013 bylo celkem
12. V tomto roce jsme našim uživatelům poskytovali službu ve dvou bytech v centru města v ulici 5. Května a v objektu
Fokusu Liberec v Nezvalově ulici. V tomto roce proběhly ve službě chráněné bydlení personální změny. Z rodičovské
dovolené se vrátila sociální pracovnice, která se stala od 1.10.2013 novou vedoucí služby chráněné bydlení.
Zpracovala Pavlína Prousková, DiS.

11

atného
st
o
m
sa
a
r
o
p
d
o
p
a
b
ž
u
l
S
bydlení
Místo poskytování:
Nezvalova 662, Liberec 15
E.Floriánové 8, Jablonec nad Nisou
Ruská 3332, Česká Lípa
Kapacita služby je 30 uživatelů v Liberci, 5 uživatelů v Jablonci nad Nisou a 15 uživatelů v České Lípě.
V Liberci a Jablonci nad Nisou byla v roce 2014 poskytnuta služba 46 uživatelům, bylo uzavřeno 14 nových smluv
o službě. Pracovníci poskytli celkem 3406 služeb během 1243 hodin programu.
V České Lípě byla v roce 2014 poskytnuta služba 19 uživatelům, bylo uzavřeno 11 nových smluv o službě. Pracovníci
poskytli celkem 1623 služeb během 514 hodin programu.
Posláním služby je podpora duševně nemocných lidí v samostatném bydlení v jejich vlastních domácnostech podle
jejich představ a možností.
Cílovou skupinu tvoří lidé s duševním onemocněním starší 18-ti let, kteří v důsledku své nemoci nebo dlouhodobé
hospitalizace potřebují podporu v činnostech souvisejících se samostatným bydlením, péčí o domácnost, zvládáním
partnerských a rodinných vztahů.
Cílem služby je pomoci uživatelům udržet si vlastní bydlení, rozvoj praktických sociálních dovedností zahrnující
každodenní obstarávání domácnosti (nákup, praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi), samostatné rozhodování
v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času apod.), obnovení, nebo upevnění
kontaktu s rodinou, podpora v oblasti partnerských vztahů.
Služba je realizována jako podpora v samostatném bydlení ve vlastních domácnostech uživatelů a v pod/nájemních
bytech Fokusu v Liberci, v Jablonci n. Nisou a v České Lípě, kde je celková kapacita 27 osob.
Služba vychází z obecných principů:
Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů,
trávení volného času apod.)
Individuální přístup respektující potřeby a volbu uživatele
Práce s širším okolím uživatele, zejména s jeho rodinou
Informovanost uživatele (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách, apod.)
Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi
apod.)
Respektování práv uživatelů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
Respektování uživatelů jako rovnoprávných partnerů
Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce
Rok 2014
Velký počet zájemců o terénní službu má problém v oblasti bydlení - nemají se kam vrátit po ukončení hospitalizace,
musí odejít ze svého bydliště, anebo nezvládali samostatně bydlet. Z uvedených důvodů poskytuje naše organizace
sociální službu podpora samostatného bydlení i ve svých pod/nájemních bytech.
Z celkového počtu 65 uživatelů poskytla služba podpora samostatného bydlení sociální služby 39 uživatelům
v pod/nájemních bytech naší organizace. Za 24 uživateli služby docházeli pracovníci do jejich domácností v Liberci,
Jablonci nad Nisou, České Lípě. Terénní pracovnice vyjíždějí z České Lípy i do okolních obcí (např. Mimoň, Nový Bor,
Kamenický Šenov, Doksy).
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Za úspěch považujeme, že se v průběhu roku odstěhovalo 5 uživatelů z podnájemního bytu Fokusu do vlastní domácnosti.
Dva uživatelé získali byt v Jablonci nad Nisou a 3 v Liberci. Komerční pronájem si našla jedna uživatelka a další 4 získali byt
od magistrátu města Liberec nebo Jablonec nad Nisou.
V České Lípě se podařilo 2 uživatelům služby podpora samostatného bydlení najít si práci v chráněné dílně a práci
doposud udrželi.
Na začátku roku 2014 měl Fokus Liberec pro lidi s duševním onemocněním 18 míst ve svých pod/nájemních bytech.
V dubnu se počet navýšil o 4 místa v podnájemních bytech v České Lípě, kde bylo mnoho zájemců o terénní službu
spojenou s možností bydlení. V prosinci došlo k dalšímu navýšení o 5 míst v Liberci, přímo v sídle organizace.
V uvedeném bytě zůstali i uživatelé, kteří do terénní služby přešli ze služby chráněného bydlení. V průběhu loňského
roku přešlo z chráněného bydlení do terénní služby 5 uživatelů, kteří již nepotřebují vysokou míru podpory.
Pracovníci služby pracovali s uživateli na celkem 184 krátkodobých plánech, které si společně stanovili. Nejvíce plánů
se týkalo podpory při řešení problémů v oblasti jednání s úřady (doprovody a podpora při jednáních s institucemi
státní správy i samosprávy) a zdravotnickými organizacemi (zejména doprovody k lékařům a podpora při udržení
stabilního zdravotního stavu), dále v oblasti podpory při hospodaření s financemi ( řešení dluhové problematiky,
sestavování finančního plánu, hrazení nákladů na bydlení) a oblasti péče o domácnost (úklid a udržení pořádku
v domácnosti, praní prádla).
Tým pracovníků se v roce 2014 stabilizoval a na konci roku má tři asistentky v Liberci, jednu v Jablonci nad Nisou a vedoucí
služby. V České Lípě získali pracovníci nové prostory. V týmu zde pracují 2 asistentky a vedoucí pobočky.
Pracovníci služby získávali další odborné znalosti a zkušenosti na seminářích a kurzech a dále praktické zkušenosti na stážích
v jiných organizacích, které poskytují sociální služby. Možnost edukačních seminářů využili i rodinní příslušníci, kteří rádi
využijí možnost sdílet své zkušenosti v soužití s člověkem s duševním onemocněním.
Krátký příběh mladé ženy, které pomáhá služba podpora samostatného bydlení:
Paní B. vstoupila do služby podpora samostatného bydlení a zároveň do nájemního bytu Fokusu Liberec na podzim
roku 2012 po hospitalizaci v PN Kosmonosy. Brzy si našla práci v chráněné dílně v Liberci a pracovala s asistentem služby
na svých cílech zejména v oblasti financí, volného času a hledání bydlení. Ostatním lidem ve společném bytě pomáhala
a byla pro ně „tažným motorem". V roce 2014 si na internetu našla komerční pronájem v Liberci, pečlivě zvážila své
rozhodnutí společně s pracovníky služby a na podzim loňského roku se odstěhovala. Terénní službu nadále využívá.
Do práce stále dochází a dokonce si zvyšuje kvalifikaci. Věnuje se nadále i svým zálibám, zejména malování.
Zpracovala Mgr. Alena Janáčková

“KREV 2015” - autor: Paní B.
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žby
Sociálně - aktivizační slu
pro seniory a a osoby se zdravotním
postižením
Služba je poskytována jako terénní a ambulantní. Místo poskytování ambulantní služby a kontaktní místo terénní
služby je ul. Nezvalova 662, Liberec 15, (do září také ul B. Němcové 12, Liberec).
Kapacita služby.
Celková kapacita služby je 16 uživatelů / týdně (maximálně 40 kontaktů měsíčně).
Údaje o využití za rok 2014.
Během roku 2014 sociálně aktivizační službu využilo 67 uživatelů, z nichž třicet dva ukončilo službu z důvodu naplnění
cíle spolupráce, jedenácti osobám jsme pomohli nalézt návaznou službu. Uživatelům bylo poskytnuto celkem 1200
služeb, v rozsahu 700 hodin péče.
Posláním služby SAS je dlouhodobá pomoc duševně nemocným zvládat projevy nemoci tak, aby mohli i nadále žít
ve svém přirozeném prostředí nebo se do něho navrátit.
Služba poskytuje terénní a ambulantní péči po ukončené hospitalizaci - zejména dlouhodobé hospitalizaci
v psychiatrické nemocnici. Součástí služby je kontaktování stávajících uživatelů služeb Fokusu, nových zájemců
a základní sociální poradenství (realizované v rámci terénní služby nebo ambulantně). Služba je určena i lidem, kteří
se z důvodu zhoršení zdravotního stavu uzavírají v domácnostech, přerušili léčbu nebo docházku do jiných sociálních
služeb Fokusu Liberec.
Podpora je poskytována v oblastech: udržení samostatného bydlení, podpora při dodržování léčebného režimu
a pravidelných denních aktivit, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zlepšení komunikace s okolím,
koordinace sociálně-zdravotnických služeb. Služba úzce spolupracuje s ostatními službami Fokusu, s týmy chráněného
a podporovaného bydlení a sociálně rehabilitační dílny a také spolupracuje s dalšími poskytovateli služeb i mimo
organizaci Fokusu.
Důležitou součástí služby je návštěva uživatele při hospitalizaci v psychiatrických nemocnicích nebo na psychiatrickém
oddělení a u osaměle žijících uživatelů. U osaměle žijících uživatelů pak pracovník SAS často představuje jediný kontakt
s běžným společenským prostředím. Při návštěvách a jednáních s nemocnicemi se jedná především o obhajobu práv
klientů a jejich motivaci k ukončení hospitalizace a návratu do komunity.
Cílová skupina tvoří duševně nemocní lidé z Libereckého kraje, starší 16 let, ochotní pracovat s pracovníkem na svém
individuálním plánu. Poskytujeme službu lidem hospitalizovaným na Psychiatrickém oddělení Krajské nemocnici v Liberci
a v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Návštěvy v domácnostech nabízíme lidem z města Liberce.
Cílem služby je zejména motivovat klienty po ukončené hospitalizaci k aktivitě při zvládání jejich sociální situace
(pomoc při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů, podpora při plánování volného
času a zlepšení komunikace se svým okolím). Dále udržovat formou terénních a ambulantních služeb kontakt
s dlouhodobě hospitalizovanými lidmi a s lidmi, kteří již ukončili jiné služby Fokusu.
V rámci služby poskytujeme i poradenství v oblasti dluhové problematiky (exekuce, splátkové kalendáře, srážky
z příjmů, apod.)
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Služba vychází z obecných principů:
Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů,
trávení volného času apod.)
Individuální přístup respektující potřeby a volbu uživatele
Práce s širším okolím uživatele, zejména s jeho rodinou
Informovanost uživatele (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách, apod.)
Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi
apod.)
Respektování práv uživatelů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
Respektování uživatelů jako rovnoprávných partnerů
Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce
POPIS AKTIVIT SMĚREM K UŽIVATELŮM
V uplynulém roce jsme pravidelně navštěvovali psychiatrickou léčebnu v Kosmonosech, kde jsme kontaktovali stávající
uživatele služeb Fokusu, i případné nové zájemce o služby. U některých hospitalizovaných bylo třeba pravidelných
návštěv, které měly za cíl získat motivaci k ukončení hospitalizace a zvládnout přechod z ústavní péče.
Při práci s uživateli jsme řešili doprovody a komunikaci s lékaři. Dále jsme navštěvovali uživatele při jejich hospitalizaci
v nemocnici, součástí služby je pomoc a nácvik úklidu domácnosti. Poskytovali jsme také podporu v hospodaření
s penězi a to jak na základě přání uživatele, tak v některých případech ve spolupráci s opatrovníky. Za organizaci jsme
v jednom případě podávali návrh na omezení svéprávnosti na oblast hospodaření s penězi.
V rámci služby jsme poskytovali i poradenství v dluhové oblasti. Pracovníci pomáhali uživatelům s exekučními příkazy
od vysvětlení dokladů a rozhodnutí soudu, po žádosti o splátkové kalendáře, aj.
Uživatelé naší služby se zúčastnili akcí pořádaných Fokusem Liberec (např. pálení čarodějnic, vánočního posezení, atd.).
Jedna uživatelka se tradičně účastnila soutěže Modrý slon se svými literárními pracemi.
Pracovníci služby se věnovali i dalšímu vzdělávání, účastnili se seminářů a supervizí. Účastnili se kursů Nový občanský
zákoník, Standard kvality č. 5 individuální plánování v průběhu sociální služby, Standard kvality č. 3 a 4 jednání
se zájemcem o službu, smlouva o poskytování služby, Základy práce s uživatelem s projevy agresivního chování,
Úvod do problematiky komunikace s uživatelem v seniorském věku, Individuální plánování v sociálních službách,
Opatrovnictví.
Zpracovala Bc. Kateřina Záhorová
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Chráněná pracovní místa
Chráněná pracovní místa doznala oproti předchozímu roku pouze drobné změny.
Pracovní pozice máme v Liberci, Jablonci n.N. a připravujeme rozšíření i do České Lípy.
Řemeslná dílna zaměstnává 2 koordinátory dílny a 4 řemeslné pracovníky. V uplynulém roce dílna prováděla údržbu
ve všech prostorech FOKUSu, provedla přípravu a několik stěhování do nových prostor chráněného bydlení. Získala
a realizovala řadu zakázek, kde i přes dlouhodobější nemoc jednoho z koordinátorů se podařilo vše dokončit v termínech
a ke spokojenosti zákazníků. V průběhu roku chodili střídavě na výpomoc také zaměstnanci z Komunitních prací Liberec.
Součástí dílny je také pracovník keramiky, který ve spolupráci se sociálně terapeutickou dílnou plní zakázky pro místní
odběratele a zároveň vyrábí pro propagaci organizace.
Úklidová místa mají 2 zaměstnance. Uklízečky zajišťují úklidy kanceláří, služebních automobilů, zahrady, perou prádlo
pro kavárnu a po domluvě provádí úklidy také ve společných prostorech chráněného a podporovaného bydlení. Nárůst
množství práce a shodou okolností také velká nemocnost zaměstnankyň nás přivedla k rozšíření o další 3 pracovní místa.
2 místa posílí Liberec a jedno bude v České Lípě.
Recepce zajišťuje prvotní kontakt a nasměrování návštěvníků. Připravují nápoje, zajišťují chod kantýny, údržbu výdejníku
na vodu, zapisují a třídí poštu, přijímají a přepojují telefonní hovory, kopírují dokumenty, připravují propagační materiály,
udržují v čistotě okolí recepce, kuchyňku a konferenční místnost. Chod recepce v Liberci zajišťují 2 zaměstnanci v době
mezi 7:30 a 15:30.
Pracovník propagace vytváří veškeré propagační materiály FOKUSu, administruje webové stránky a účet na sociální síti.
Účastní se propagačních i volnočasových akcí, pořizuje fotodokumentaci. Na pozici asistenta spolupracuje se službou
sociálně terapeutické dílny.
Fundraiser zajišťuje (ve spolupráci s ekonomkou) získávání grantů a darů od nadací, právnických i fyzických osob, pomáhá
s ekonomickou administrativou. Od druhého čtvrtletí je pracovní místo volné a zatím se nepodařilo najít vhodného nástupce.
Pokladní vyřizuje přijímání a výdej finanční hotovosti. Spravuje FOKUSovou pokladnu, kontroluje správnost účetních dokladů,
zapisuje do pokladní knihy, kompletuje docházky a další související administrativu. Spolupracuje s ekonomkou a účetní.
Na všech chráněných místech se pracuje na zkrácený pracovní úvazek v rozmezí 0,25 0,75 (2 6 hod denně).
Zpracoval Vojtěch Horák
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Chráněná Kavárna Floriánka
ROK 2014
Letošní rok naše kavárna nabízela zaměstnání 11 zdravotně postiženým lidem. Jednalo se o práci na recepci dvě místa,
na kavárně číšník/ servírka čtyři místa, v kuchyni dvě místa. Jedno místo na asistent/a v STD, provozní kavárny jedno
místo a vedoucí kavárny jedno místo. V tomto roce jsme přijali čtyři nové zaměstnance a tři zaměstnanci odešli.
Na naší kavárně probíhá, během provozu, nácvik nových uživatelů, kteří mají zájem do budoucna pracovat na těchto
pozicích, nebo si jen vyzkoušet tyto práce a třeba v pozdější době si podobnou práci najít. Příležitost mají i ti uživatelé,
kteří chtějí jen někam docházet, aby získali sebedůvěru, naučili se komunikovat s lidmi. V roce 2014 prošlo kavárnou
šest uživatelů a dva nastoupili na naší kavárnu jako zaměstnanci.
Naše kavárna nabízí denně občerstvení (např. mušličky, svatomartinské rohlíčky, různé druhy řezů, záviny, čokoládové
sušenky). A k tomu podáváme teplé nebo studené nápoje (káva, laté, presso, horká čokoláda, čaje, koktejly, ledová
káva….).
Na objednávku připravíme rauty, občerstvení (salátové i ovocné mísy, rautové řízečky, sladké nebo masové rolády,
plněné rohlíčky, jednohubky, dorty, chlebíčky, salámovo-sýrové obložené talíře, rautovou sekanou….atd.). Pokud
si zákazník přeje připravit, upravit na tzv. rautové stoly, obsluhu i to jsme schopní zajistit.
Součástí kavárny je kuchyňka, kde se každý den připravují teplá jídla, polévky, saláty dle týdenní nabídky. K tomu je
možné objednat minutky. Obědy si objednávají pracovníci spolkového domu, zaměstnanci kavárny, někdy jsou to
příměstské tábory či lidé školící se ve spolkovém domě.
K prostorám kavárny patří i recepce spolkového domu, kde jsou dva zaměstnanci. Jejich úkolem je hlavně komunikace
s návštěvníky jak kavárny, tak celého spolkového domu, vydávání klíčů. Dále jsou to listovní zásilky převzetí, zápis,
roznos.
Za chod kavárny provoz se stará provozní. Plánuje, nakupuje, účtuje, řídí přípravy rautů…
O uživatele se stará klíčový pracovník STD. Zkouší si společně přípravu teplých a studených nápojů, pečení jednoduchých
řezů, závinů a hlavně se učí komunikaci se zákazníky a sebedůvěře.
Posledním článkem kavárny je vedoucí, která zajišťuje vše ostatní, co se týká kavárny (přednášky, besedy, nácviky,
akce pro děti, vernisáže…). Hlavním úkolem je klidný chod kavárny, příjemné prostředí, vztahy v celém prostředí
kavárny: zaměstnanci - uživatelé - zákazníci.
Letos jsme připravili rauty pro Statutární město Jablonec nad Nisou, CSS Jbc., DPS Jbc., ČČK Jbc., Naději Jbc., ČSŽ Jbc.
Galvanotechnu, HZS Jbc., VŠRR Jbc., komunitní plánování, Svaz důchodců, Rodinu 24, Dia klub, soukromé osoby,
MC Jablíčko, CZP Jbc., Diakonie Jbc., ČSOB Jbc...
Úkolem chráněné kavárny Floriánka, která spadá pod Fokus Liberec o.p.s., je získávání nových zakázek, zviditelnění
naší práce, získávání návštěvníků na kavárnu přednášky, workshopy, odpolední čtení, ruční práce…
Hlavním cílem je pomoc lidem, kteří se chtějí naučit novým věcem, naučit se komunikovat, získávat sebedůvěru nebo
chtějí jen někam docházet.
Zpracovala Eva Kohoutová
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Zkušenosti ze zaměstnávání

Kavárna
V září 2014 jsem nastoupila do chráněné kavárny Floriánka ve Spolkovém domě jako asistentka STD. V sociálních službách
jsem doposud nepracovala a tak mi tato příležitost poskytla výzvu naučit se něčemu novému.
Postupně se snažím získávat co nejvíce zkušeností a informací o duševních nemocech našich klientů, pochopit jejich
stav a tím jim být nápomocna na jejich nelehké životní cestě.
Měla jsem to štěstí, že jsem se dostala do kolektivu, kde vládne přátelská atmosféra, pohoda, klid a vzájemná tolerance
jak vůči klientům tak i zaměstnancům. Příjemné prostředí je tu díky paní vedoucí Evě Kohoutové v které mám velkou
oporu když si s něčím ještě nevím rady, vždy ráda poradí a pomůže.
Mojí první klientkou byla Bára, se kterou se mi dobře spolupracovalo. Čekalo nás naučit se přípravu teplých a studených
nápojů, pečení, obsluha zákazníků na kavárně a vše co obnáší práce servírky. Bylo to moc fajn.
Vím, že mě čeká ještě hodně učení, školení a sebevzdělávání ale přesto jsem ráda, že mohu být součástí kolektivu
kavárny a pomáhat tak klientům aby se cítili v pohodě a plnohodnotně.

Propagace
Ve Fokusu funguji již cca. pátým rokem, za tu dobu jsem vystřídal několik pracovních pozic, až jsem se nakonec usadil
na pozici pracovníka propagace. Zde mohu v plné míře uplatnit své předchozí vzdělání a pracovní zkušenosti - mojí
starostí je příprava veškerých propagačních materiálů, administrace webových stránek, udržování aktivity na sociálních
sítích, pořizování fotodokumentace, atd. Práce mne baví, i když, vzhledem k velkému množství zakázek, které dostávám,
bývá občas obtížné je všechny zkoordinovat, nicméně daří se mi vše stíhat v dohodnutých termínech. Pokud je potřeba,
zaskakuji také jako asistent na STD nebo na Arteterapii, kde většinou učím klienty práci s keramikou, jejich ohlasy jsou
většinou velmi pozitivní, což mne těší.

Řemeslná dílna
Rok 2014 byl po pracovní stránce velmi pestrý. Ve Fokusu pracuji již několik let. Jsem vyučený truhlář nábytkář, ale
v údržbářské dílně v rámci možností vykonávám i jiné práce. Tato dílna prošla i několika změnami. Se mnou v dílně
byli ještě dva koordinátoři a kolegové, se kterými si rozumíme a stýkáme se i po práci. Na tyto kolegy se mohu kdykoli
obrátit, když si s něčím nevím rady a jsem jim za to vděčný.
V r. 2014 přímo ve Fokusu byly uskutečněny tyto práce: malování kanceláří, pokládání lina, výměny žárovek, stěhování
a jiné drobné práce. Co se týká práce mimo Fokus, byly to například zakázky jako výměna oken u Textilany, renovace
oken a dveří pro mateřskou školku, oprava garáží v Pavlovivích, atd. Jezdili jsme pracovat i do České Lípy, kde je pobočka
Fokusu. Nemohu vynechat ani drobné práce v jablonecké kavárně a na bytech, které patří Fokusu. Na konci r. 2014 jsme
jezdili do Krásné Studánky, kde se montoval nábytek a další práce. Pokud mi čas dovolí, navštěvuji v úterý a ve Čtvrtek
klub a také se někdy zúčastňuji akcí, které klub pořádá. Jsem rád, že jako invalidní důchodce mohu ve Fokusu pracovat
na zkrácený úvazek. Jsem v kolektivu, ve kterém se cítím dobře a byl bych rád, kdyby to tak zůstalo.

Recepce
S Fokusem spolupracuji již řadu let. Vyzkoušela jsem si zaměstnání v keramické dílně, spolupracovala jsem
s jinými klienty při tvoření v STD.
Po mateřské dovolené jsem se nerozmýšlela a vzhledem k tomu, že jsem se necítila na žádné zaměstnání
na plný úvazek, oslovila jsem terapeuty ve Fokusu a nastoupila na místo recepční.
Vzhledem k tomu, že jsem velký trémista, tak začátky pro mě nebyly vůbec jednoduché. Nebýt veliké pomoci
a trpělivosti mých nadřízených a spolupracovníků, tak bych zřejmě nezískala potřebné sebevědomí k rozvíjení
všech pracovních návyků a sebevzdělávání, které ke svému zaměstnání potřebuji. Naučila jsem se zde mnoho
nového a dokonce jsem se i odvážila k vedení volnočasového klubu. Jsem zde nyní zaměstnána již dva roky
a radost ze mě mají nejenom v práci, ale vše velmi oceňuje i moje rodina.
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Přehled prodejních
a propagačních akcí
9. 4. 2014
5. 4. 2014
17. - 21. 6. 2014
26. 11. 2014
6. 12. 2014

Velikonoční trhy v budově Libereckého Kraje
Velikonoční dílničky Lidové sady
Modrý slon v Liberecké ZOO
Vánoční trhy v budově Libereckého Kraje
Vánoční dílničky Lidové sady
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MY KLUB
Zpráva o činnosti v klubu v roce 2014
V uplynulém roce jsme mohli poskytovat služby klubu v nové prostornější klubovně, díky prostředkům od sponzorů,
města a kraje jsme byli s klienty na výletech, výstavách. Klienti tak získávají pocit, že někam patří, někdo se o ně stará,
mají se na koho obrátit.
Pochází často z nefunkčních rodin, trpí osamělostí. Na setkání v klubu si můžou povídat s ostatními o svých problémech,
zážitcích a radostech. S koordinátorkou řeší každodenní starosti, pouští si hudbu, předčítají ze své tvorby poezie,
hrají na kytaru, předvádí ukázku Taiči nebo jógy. Klienti, kteří mají zájem, se můžou za pomoci koordinátorky věnovat
zlepšování svých jazykových znalostí, učit se pracovat na počítači, nakupovat přes internet, kreslit.
Na klubových schůzkách probíráme zprávy z veřejného života, z politiky, z umění. Máme možnost využívat zahradu
k posezení, k pálení čarodějnic.
V loňském roce jsme opakovaně navštěvovali solnou jeskyni, promítali si diapozitivy, pravidelně jsme jezdili do Jablonce
na vernisáže, navštěvovali jsme městskou Galerii i Galerii Studna, výstavy obrazů a koláží naší klientky, poseděli jsme
si v kavárně.
Byli jsme v ZOO i v botanické zahradě, na Ještědu. Udělali jsme si výlet na hrad Grabštejn, do Frýdlantu, do IQ Landie,
Dinoparku. Vydali jsme se i do zahraničí, do Jonsdorfu do Motýlího domu. Navštívili jsme Oybín a Žitavu. Byli jsme
u radnice na vzpomínkové akci k 21. 8. 1968. Viděli jsme několik divadelních představení, byli jsme v Praze na parníku
a v Národním technickém muzeu. Měli jsme vánoční besídku.
Klientům chceme stejné zázemí a podmínky pro činnost vytvářet i v letošním roce.
Zpracovala Marcela Jakůbková
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří finančně podpořili v roce 2014 naši činnost, zejména:
Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou
Statutárnímu městu Liberec
Městu Česká lípa
Libereckému kraji
Městu Mimoň
Městu Nový Bor
Nadačnímu fondu Lasvit
Nadaci Preciosa
Nadaci Výbor dobré vůle
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roje
Operační program Lidské zd
a zaměstnanost

Zvyšování kvality služeb o.s. Fokus prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměstnanců a edukace rodinných
příslušníků uživatelů služeb
Projekt realizujeme od září 2013 do června 2015. Nejvíce aktivit v rámci projektu se uskutečnilo v roce 2014
Obecným cílem našeho projektu je zvýšení kvality služeb pro dlouhodobě duševně nemocné prostřednictvím
vzdělávacích programů.
Konkrétní cíle:
1. Zajistit další vzdělávání zaměstnanců o.s.Fokus na základě jejich zjištěných vzdělávacích potřeb
2. Zajistit vzdělávání o duševní nemoci a jejích sociálních dopadech pro blízké rodinné příslušníky uživatelů služeb
a rozšířit tak spolupráci s rodinami našich uživatelů o edukační složku.
3. Získat zpětnou vazbu od účastníků vzdělávání
Při realizaci tohoto projektu se věnujeme dvěma cílovým skupinám - zaměstnancům Fokusu a blízkým rodinným
příslušníkům našich uživatelů.
V roce 2014 proběhly následující vzdělávací aktivity:
Základy komunikace s uživatelem s duševním onemocněním
Spolupráce pečující osoby a sociální služby v rámci individuálního plánování
Standard kvality č.2
Standard kvality č.14
Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka
Prevence syndromu vyhoření pro pečující osoby
Úvod do problematiky komunikace s nespolupracujícím klientem
Základy komunikace s člověkem s projevy agresivního chování
SQ č.5 individuální plánování
SQ 3+4 jednání se zájemcem o službu, Smlouva o poskytování služby
Úvod do problematiky komunikace s uživatelem v seniorském věku
Základy práce s člověkem s projevy agresivního chování
Základy komunikace s nemluvícím člověkem pro pečující osoby
Výcvik v koučingu s využitím sebezkušenostních technik
Individuální plánování v sociálních službách
Spolupráce pečující osoby a sociální služby v rámci individuálního plánování
Přestože projekt skončí až v roce 2015, už teď hodnotíme jeho přínos velmi pozitivně. Zpětné vazby k jednotlivým
kurzům jsou velmi pozitivní, Zaměstnanci oceňují přínos kurzů pro svou práci, zvyšování svých kompetencí a získávání
nových informací a zkušeností.
Pečující osoby hodnotí přínos vzdělávání také velmi pozitivně. Pro mnohé z nich jsou naše kurzy první možností jak
získat informace o nemoci svého blízkého a jejích dopadech. Velmi kladně je také hodnoceno to, že na kurzech
se pečující osoby sejdou s rodinami, které se potýkají s podobnými problémy.
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Hospodaření
Přijaté příspěvky

Provozní dotace
Kč

název

Sponzorské dary

39 300

MPSV

5 329 000

Nadace Euronisa

33 300

Dotace z ÚP Liberec - zaměstnávání - OZP

2 404 100

Nadace Škola hrou

10 000

Dotace - MPSV - Euvz - OPLZZ

Czechoslovak Ocean Shipping

13 400

Dotace Fokus Praha na TDZ

název

(Zaokrouhleno na celé 100)

Nadace Preciosa
Nadační fond Lasvit

7 700

Dotace -Lib. Kraj - SAS

80 000

8 000

Dotace -Lib. Kraj - klub

10500

63 700

Dotace - ÚP na spol.účelná místa

Příspěvek na pobyt klienti

10 400

Dotace - Město Liberec pro SAS

185 100

Dotace - Město Liberec pro CHB
Dotace - Město Č.Lípa

Kč

Náklady

(Zaokrouhleno na celé 100)

Z toho mzdové náklady ředitelka 293 600

7 914 400

Spotřebované nákupy (PHM, DDHM, materiál, zboží)

1 195 000

Mzdové náklady

701 000

7 000

Potraviny potravinová banka
Celkem

Kč

(Zaokrouhleno na celé 100)

nákup zboží kavárna

163 200

Spotřeba energie

778 000

Opravy a udržování

190 700

Cestovné
Ostatní služby (nájemné, telefony,odpady, BOZP, audit...)
Náklady na reprezentaci
Preventivní prohlídky
Odpisy
Poskytnuté členské příspěvky
Pojištění, daně, poplatky,ostatní náklady
Náklady celkem

82 600
1 490 900
10 600
1 500

45 000
136 700
69 100
161 000

Dotace - Město Jablonec nad Nisou - STD

60 000

Dotace - Město Jablonec nad Nisou - PSB

257 000

Dotace - Město Nový Bor
Dotace - Město Mimoň
Celkem

Výnosy

15 000
10 000
9 286 100

Kč

(Zaokrouhleno na celé 100)

Provozní dotace

9 286 100

Tržby za soc. služby

1 158 000

Tržby za prodané zboží - kavárna
Tržby z prodeje služeb (řem. dílna, pronájmy, recepce JBC)

409 800
1 066 000

157 300

Tržby za vlastní výrobky

51 400

12 000

Přijaté příspěvky (dary)

185 100

Jiné ostatní výnosy (odpisy, bank. úroky, úhrady za škodu...)

355 000

120 800
12 117 000

Výnosy celkem

12 511 400

Další informace dle §21 odst. 2 zákona o účetnictví:
Významné skutečnosti které nastaly po rozvahovém dni:
Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by měly vliv na vývoj výkonnosti Fokusu Liberec, ani na žádné z činností FOKUSu Liberec. Nezměnilo se
ani stávající hospodářské postavení nebo předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky.
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje:
V roce 2014 Fokus Liberec o.p.s. nevyvíjel žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí:
V rámci všech činností naší firmy třídíme odpad, používáme v co nejvyšší míře elektronickou komunikaci. Využíváme oboustranný tisk, jednostranně potištěné
papíry (pokud neobsahují citlivé informace) dále využíváme pro lepení pokladních dokladů, přípravu podkladů apod.
Pro ohřev vody využíváme solární energii. V rámci sociálních služeb učíme uživatele šetřit vodou, elektřinou apod.
Aktivity v pracovněprávních vztazích
viz popis chráněných pracovních míst výše
Organizační složky v zahraniční:
Fokus Liberec o.p.s. nedisponuje žádnými organizačními složkami v zahraničí.
Popis investičních instrumentů:
Fokus Liberec o.p.s. žádné investiční instrumenty ani další obdobná aktiva a pasiva nepoužívá
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