VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Ohlédnutí za rokem 2016
Rok 2016 byl pro nás rokem plným příprav na vznik Centra duševního zdraví. Jedná se o novou službu v rámci procesu
reformy psychiatrické péče. V Libereckém kraji vznikl v tomto roce zárodek pracovní skupiny, která se několikrát sešla.
Byla zpracována analýza
stavu psychiatrické péče a navržena možná řešení- zejména rozšíření psychiatrického
oddělení a vznik multidisciplinárních týmů pod hlavičkou Fokusu. Na reformu jsme se začali připravovat společně
se sociálním odborem LK, který ve stejné době připravoval individuální projekt. Pomocí tohoto projektu by mohlo
dojít k rozšíření kapacit terénních týmů pro osoby s duševním onemocněním. Naše představou bylo časem přeskupit
rozšířené sociální terénní týmy do CDZ a požadované personální zajištění CDZ doplnit o zdravotní sestry. Začali jsme
oslovovat zdravotní sestry, hledali jsme možnosti jak získat psychiatra a klinického psychologa, založili jsme
zdravotnické zařízení- zapsaný ústav. Promysleli jsme celkovou strategii vzniku Centra. Současně se naše dvě kolegyně
Liberce a České Lípy začaly v Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví seznamovat s modelem péče FACT, který je
specifický právě pro práci multidisciplinárních týmů. Podařilo se získat i dva zájemce z naší cílové skupiny na pozici
peer konzultantů. Jedná se o pozici člověka s vlastní zkušeností s duševní nemocí, který dokáže svoji zkušenost
pozitivně zpracovat a předat naději na kvalitní život i lidem, kteří teprve stojí na začátku cesty, nebo nevědí, jakým
způsobem se na své cestě pohnout vpřed. Zájemci zahájili vzdělávání a v roce 2017 na své pracovní pozice nastoupí.
Procesu reformy jsme věnovali mnoho sil a energie Bohužel jak to s reformami v naší republice bývá, proces reformy
začal stagnovat, až se téměř zastavil, původní myšlenka se zredukovala, kompetentní osoby odešly. Zájem veřejnosti,
obcí i dalších poskytovatelů sociálních služeb o CDZ se postupně vytratil. Nicméně nezbývá, než se na místní úrovni
pokusit prosadit část původního záměru, dál zejména usilovat o rozšíření péče do regionů, kde zatím lidem s duševním
onemocněním není dostupná. Myšlenku prosazovat bez ohledu na to, zda námi nabízená podpora bude realizována
.
terénními týmy čistě sociálními nebo multidisciplinárními.
Velký dík patří všem, kteří nás v našem úsilí podporují- tedy zejména členům pracovní skupiny a zaměstnancům sociálního
odboru LK.
Jana Horáková
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Přehled soc. služeb a zaměstnávání
STD 67 uživatelů
CHB 18 uživatelů
PSB 54 uživatelů
SAS 94 uživatelů

Průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců: 39,88
Průměrný fyzický počet všech zaměstnanců: 57
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců OZP: 19,73
Průměrný fyzický počet zaměstnanců OZP: 33
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Služba sociálně terapeutické dílny
Služba je poskytována v prostorách:
1.Liberec: Nezvalova 662, Liberec 15
Tanvaldská č.p. 263, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou
2.Jablonec nad Nisou: Emílie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou
Eurocentrum Jiráskova č.p. 4898/9, Jablonec nad Nisou
Celková kapacita služby: 31 uživatelů (17 uživatelů v Liberci a 14 uživatelů v Jablonci nad Nisou).
.
Údaje o využití za rok 2016:
Během roku 2016 službu STD využilo 67 uživatelů, kterým bylo poskytnuto 1891 služeb v rozsahu téměř 2 376 hodin
péče v programech:
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, pracovní dovednosti a návyky k navrácení
samostatnosti a sebejistoty, které jsou potřebné k získání pracovního místa na chráněném pracovišti. Program 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 a zvládnout přiměřený pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo, komunikaci
v pracovním týmu a s veřejností.
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.
Artedílna a kreativní ateliér v Liberci a Jablonci nad Nisou je program, 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.
Rukodělné činnosti nabízí uživateli možnost seznámit se s velkou škálou rukodělných činností, pomáhají uživateli
najít smysluplnou rukodělnou činnost, které se může věnovat doma i po ukončení služby. Součástí služby je i sociální
začleňování formou návštěv muzeí, výstav, galerií apod. Uživatel je podporován pomocí rukodělných činností ve
skupině ve zvládání vlivu nemoci na jeho mezilidské vztahy, ve zlepšení schopnosti soustředění, paměti, komunikace,
v rozvoji kreativity atd.
.
Posláním 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 hodin. Služba Podpora na chráněné kavárně Floriánka a Podpora v chráněné řemeslné
dílně je poskytována i v pondělí.
pondělí.
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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.
Ve službě STD je uživatelům poskytováno základní sociální poradenství formou individuálních schůzek.
.
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 těchto 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 klienta
Práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou
Informovanost klienta (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 klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů
Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce
.
Program zácvik na chráněné místo v řemeslné dílně
Zácvikový program na řemeslné dílně probíhal od 8 30 do 12 30 hod. a měl kapacitu 7 uživatelů. Uživatelé si v kolektivu
trénovali řemeslnou zručnost,
zručnost, používání ručního
ručního i elektrického ručního
ručního nářadí při výrobě tkacího stavu, keramického
kruhu, výrobě ptačích
ptačích budek, polic pro chráněnou kavárnu… Součástí
Součástí pracovní náplně zácviku byly i drobné údržbářské
práce jako vymalování prostor po řemeslnících, opravy nábytku, dveřního kování a klik. Uživatelé se opět z větší části
části
podíleli na údržbě zahrady Fokusu Liberec. Program se od září přesunul do pronajatých prostor ve Vratislavicích.
V rámci zácviku byly s uživateli uskutečněny
uskutečněny exkurze do kamenolomu Ligranit Liberec Ruprechtice a na pilu
v Šimonovicích. V tomto roce žádný z uživatelů služby nepřestoupil na chráněné pracovní místo do řemeslné dílny,
nebyla tak poskytnuta žádná podpora na řemeslné dílně. Jeden uživatel si našel práci mimo organizaci.
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.
Program zácvik a podpora v chráněné kavárně Floriánka
Zácvik na kavárnu začíná na docházce 2x v týdnu a navyšuje se až na 4x v týdnu, docházka se během roku mění.
.
Programem v tomto roce prošlo 7 uživatelů.
Čtyři uživatelé čerpali podporu na pracovišti a to 5x v týdnu. Kapacita služby jsou 4 uživatelé.
V rámci služby se uživatelé podíleli na akcích pro statutární město Jablonec nad Nisou, ČČK Jablonec nad Nisou
(příměstské tábory), svazu důchodců, MC Jablíčko, VŠRR Jablonec nad Nisou, LŠU Jablonec nad Nisou
a CSS- Jablonec nad Nisou. Dva uživatelé si našli práci mimo organizaci.
.
Program artedílna a kreativní ateliér v Liberci a Jablonci nad Nisou
Program artedílna a kreativní ateliér má v Liberci kapacitu 5 uživatelů a služba probíhá každou středu od 13.30 do
15.30 hod. V Jablonci nad Nisou je kapacita služby 10 uživatelů a program probíhá každé úterý v čase od 9.30 do
11.30 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Služba je též poskytována ve čtvrtek od 10.00 do 12.00 hod. I letošní rok jsme
se s uživateli úspěšně účastnili výtvarné soutěže MODRÝ SLON, shlédli výstavy v muzeích, galeriích, botanickou
zahradu, uspořádali výlety s kresbou v plenéru. Vzniklé obrazy jsme vystavovali v Klubu Bedna a také jsme uspořádali
výstavu v CHK Floriánka. Z tvořivých činností si mohli uživatelé vyzkoušet práci s fimem, keramickou hlínou, malbu
akrylovými a olejovými barvami, suchým i mastným pastelem, enkaustiku, poskládat si koláž, vyrobit si tématickou
dekoraci, zpracovávat volnou technikou zadaná témata. Na začátku arte se vždy uživatel seznámí s danou výtvarnou
technikou nebo zadaným tématem. Téma může vyplynout i na základě asociací, textů basní, přísloví, pořekadel,
hudby či losováním…..skupina je pak zakončena závěrečnou reflexí, do které se zapojují všichni uživatelé.
.
Program rukodělných činností
Služba STD nabízí od každý čtvrtek od 13.00 do 15.00 hod. program rukodělných činností, kde se uživatelé učí nebo
zdokonalují v rukodělných činnostech jako je třeba tkaní, drátkování, korálkování, vyšívání, batikování, malbě
na textil, kašírování…. Získavají tak dovednost, kterou můžou pak vykonávat i doma. V rámci této služby jsou i v nabídce
inspirující návštěvy galerií, muzeí a výstav. Nabízíme příjemnou atmosféru, radu a materiálové zázemí. Kapacita
této služby byla 5 uživatelů. Od podzimu byla služba rozšířena i o dopolední čas a to od středy do pátku v čase od
8.30 -12.00 hod. Kapacita program je navýšena o tři uživatele a program je zaměřen na posílení pracovních schopností
a dovedností. Výrobky zde vzniklé poslouží k prezentaci na prodejních a prezentačních akcí. Též je možno zakoupit
.
je na recepci Fokusu a CHK Floriánka.
Služba STD se účastnila výtvarných dílniček v Kulturním a společenském centru Lidové Sady Liberec, prodeje na trzích
pořádaných LK, prodeje v ZOO u příležitosti soutěže MODRÝ SLON, učastnila se komisního prodeje svého zboží
v IC Liberec.
.
Workshopy
I v tomto roce jsme uspořádali několik workshopů. První byl uskutečněn v rámci pobytu pro uživatele v Lázních
Libverda a byl zaměřen na přírodní živly. Druhý workshop jsme připravili pro CHBKS, kde si uživatelé vyrobili vánoční
dekoraci. Třetí workshop proběhl v CHK Floriánka a účastníci si mohli ozdobit perníčky. Celkový počet uživatelů
workshopů v tomto roce je 22.
Pracovníci služby se věnovali i dalšímu vzdělávání, účastnili se seminářů, stáží, supervizí a intervizí s Advaitou.
Účastnili se kurzů.: Standart kvality č.5 Základy individuální plánování průběhu sociální služby, kurzu Komunikace
s klientem v depresi, kurzu Jak připravit týmy sociálních služeb na zapojení peer konzultanta, kurzu Úvod do
problematiky duševní nemoci, kurzu Úvod do zvládání obtížných komunikačních situací při práci s klientem služby,
kurzu Úvod do problematiky vedení a motivace pracovníků sociálních služeb. V letošním roce byla uskutečněna stáž
v organizaci Rytmus Liberec o.p.s.
Zpracovala Eva Lejsková
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Služba chráněného
bydlení
Místo poskytování:
Nákupní ulice 33, Liberec 31 Krásná Studánka, 460 01
Ruská 3332, Česká Lípa, 470 01
Celková kapacita služby 18 uživatelů z toho:
v Liberci je 12 uživatelů
v České Lípě 6 uživatelů
Údaje o využití služby chráněné bydlení za rok 2016:
Liberec:
Ve službě chráněné bydlení v Krásné Studánce je maximální kapacita 12 uživatelů. V bytě jsou uživatelům k dispozici
2 jednolůžkové pokoje a 5 dvoulůžkových pokojů. V průběhu roku 2016 bylo poskytnuto ve službě chráněné bydlení
.
v Krásné Studánce 8366 služeb, v součtu celkem 5379,16 hodin služby
V roce 2016 byla poskytnuta služba celkem 12 uživatelům (7 mužům ve věku od 33 až 65 let a 5 ženám ve věku
od 34 až 65 let), z toho 7 uživatelům z Liberce, 1 uživateli z Jablonce nad Nisou, 2 uživatelům z Tanvaldu, 1 uživateli
z Nového města pod Smrkem a 1 uživatelce z Bakova nad Jizerou, které se ke konci roku 2016 zařídil trvalý pobyt
v Liberci. Kapacita služby byla po celý rok 2016 z 99% naplněna. Z 12 uživatelů 1 uživatel ukončil službu k 1.12.2016
a to z důvodu, že už potřeboval 24 hodinovou péči a uvolnilo se pro něho místo ve vhodném sociálním zařízení.
Zbývajících 11 uživatelů bylo ve službě po celý rok a nedošlo u nich k žádné hospitalizaci. Bez hospitalizace se obešel
.
i uživatel, který byl 2.12.2016 umístěn do DZR a vyžadoval vysokou míru podpory
V roce 2016 bylo přijato celkem 7 nových žádostí. V současné době čeká na uvolnění místa ve službě chráněné bydlení
celkem 14 zájemců. Někteří z nich byli dočasně umístěni ve službě podpora samostatného bydlení v bytech Fokusu.
Dva zájemci budou na začátku roku 2017 umístěni v České Lípě, kde se rozšíří kapacita služby chráněné bydlení
.
o další 4 místa
Z důvodu maximální kapacity jsme v roce 2016 nemohli umístit celkem 11 zájemců, 3 zájemci jsou v PN Kosmonosy
a nejsou zatím na propuštění.
Česká Lípa:
Ve službě chráněné bydlení v České Lípě je maximální kapacita 6 uživatelů (6 mužů) v bytě jsou uživatelům k dispozici
3 dvoulůžkové pokoje. V průběhu roku 2016 bylo poskytnuto ve službě chráněné bydlení v České Lípě 6365 služeb,
.
v součtu celkem 1854,16 hodin služby
V roce 2016 byla poskytnuta služba celkem 6 uživatelům, jedná se ve všech případech o muže ve věku od 33 let
do 64 let z České Lípy, Kamenického Šenova, Sloupu v Čechách a Svojkova. Kapacita služby byla po celý rok 2016
.
ze 100% naplněna
V roce 2016 bylo přijato celkem 7 nových žádostí. V současné době čeká na uvolnění místa ve službě chráněné
bydlení 1 zájemce. Z důvodu maximální kapacity jsme v roce 2016 nemohli umístit celkem 5 zájemců, 1 zájemce
je dlouhodobě hospitalizován v HoB a není v současné době na propuštění.
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Základní informace o službě chráněné bydlení
Posláním služby chráněné bydlení Fokusu Liberec je podpora duševně nemocných lidí v získávání dovedností
.
potřebných k samostatnému životu mimo zdravotnická a ústavní zařízení
Cílová skupina - 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). V České Lípě nemůže být služba poskytnuta lidem s pohybovým postižením,
.
protože objekt CHB nemá bezbariérový přístup
Cílem služby je pomoci klientům 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.).
Ve službě chráněné bydlení se poskytují základní činnosti dle §17 zákona č. 108/2016 Zákon o sociálních službách
a dle prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15.11.2016
a)poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
b)poskytnutí ubytování
c)pomoc při zajištění chodu domácnosti
d)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f)sociálně terapeutické činnosti
g)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h)pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Služba vychází z těchto 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 klienta
Práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou
Informovanost klienta (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 klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů
Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce
Služba se uživatelům poskytuje po dobu platnosti smlouvy v tomto časovém rozsahu: ubytování - 24 hodin denně,
úkony péče
péče - v pracovní dny (včetně státem uznávaných svátků) od 8.00 16.00 hodin, v Liberci i o víkendech
So a Ne v čase 10.00 - 15.00 hodin a to v rozsahu dle individuální dohody s pracovníkem služby chráněné bydlení.
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Doba využívání služby je při nástupu do služby stanovena smlouvou na dva roky, s možností prodloužení za určitých
podmínek. Smlouva je uzavírána přímo v chráněném bydlení. Před podpisem vlastní smlouvy je možno zrealizovat
adaptační pobyt po dobu 3 měsíců. 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.
Jednání se zájemcem 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 zájemcem, 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.
Specifika služby chráněné bydlení:
Dlouhodobá hospitalizace člověka s duševním onemocněním přináší izolovanost od okolního světa, činí ho závislým
na nemocničním prostředí, vzniká tzv. hospitalizační syndrom. Snižují se sociální kompetence, pocit sebevědomí,
pocit vlastní úspěšnosti. Propuštění z hospitalizace (především z dlouhodobé) bez práce na kontaktech s původním
prostředím či místní komunitou může vést k bezdomovectví. Může se také stát, že člověk nemá po propuštění z nemocniční
péče kam jít. Návrat domů však také nemusí být jednoduchý. Komplikované příbuzenské vztahy mohou přispívat
k problematice duševního onemocnění, stejně jako život příbuzných může být značně zkomplikován onemocněním
člena rodiny. Závažné duševní onemocnění jako psychóza může být značnou zátěží pro celou rodinu. Problémem také je,
pokud odejdou ze života blízcí příbuzní a člověk s duševním onemocněním si neosvojil základní věci ohledně starosti
o sebe a svoje potřeby. Je nutné mu zajistit prostředí, které je schopen zvládnout s odpovídající podporou a péčí.
Jinak hrozí sociální izolace, bezdomovectví či dlouhodobá hospitalizace.
Fokus Liberec je jedním z poskytovatelů sociálních služeb, kteří těmto lidem nabízejí službu chráněné bydlení.
Cílem služby je pomoci uživatelům žít podle vlastních představ a možností. Služba podporuje rozvoj praktických
sociálních schopností zahrnující každodenní obstarávání domácnosti (nákup, vaření, praní, žehlení, úklid, hospodaření
s penězi) i samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného
času, dodržování léčebného programu, apod.)
.
Pracovník s uživatelem během poskytování služby plánují další uživatelův postup pro případy, kdy uživatel dosáhne
či nedosáhne cíle, i pro případ předčasného ukončení služby, ať už ze strany uživatele či Fokusu. S každým uživatelem
služby je sestaven individuální plán, který je důležitou součástí rehabilitace uživatele. Součástí individuálního plánu
na zdraví je i tzv. krizový plán, který je návodem, jak postupovat např. při zhoršení jeho zdravotního stavu a předejít
tak dlouhodobé hospitalizaci.
Služba chráněné bydlení je dlouhodobá. Jejím hlavním cílem je udržet osoby s duševní nemocí mimo zdravotnická
a ústavní zařízení. Pokud se zdravotní stav uživatele zcela stabilizuje a je schopen samostatně využívat běžně dostupné
služby a informační zdroje, pak už naše služby nepotřebuje. V případě, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu
uživatele natolik, že naše služba nebude pro něho již dostačující, pomůže mu zajistit další návaznou službu.
Některé úkony péče si může uživatel zajistit přes jiného poskytovatele a nemusí to být pro něho překážkou, která
by mu bránila zůstat ve službě chráněné bydlení. Doba pobytu je zde ohraničena pouze schopností uživatele dodržovat
dohodnutá pravidla. Maximální důraz je kladen na uchování co nejvyšší samostatnosti a soběstačnosti uživatele.
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V současné době jsou ve službě především starší duševně nemocní lidé, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
(časté relapsy onemocnění, problémy s pamětí, pozorností, myšlením, problémy s dodržováním medikace, poruchy
vůle apod.) potřebují kontinuální socioterapeutickou podporu. Převážně se jedná o pacienty PN po dlouhodobých
hospitalizacích, kteří potřebují vyšší míru podpory při zvládání každodenních činností a dodržování léčebného režimu.
V CHB se snažíme uživatele co nejdéle stabilizovat (např. v individuálních případech pomáháme i při zajištění služeb
osobní asistence ve večerních hodinách). V letošním roce 1 uživatel využíval péči Pečovatelské služby, která mu
zajišťovala večerní léky a teplou večeři. Uživateli bylo zažádáno o navýšení PnP a ke konci roku se nám podařilo
pro něho najít místo v pobytové službě s 24 hodinovou péčí.
Výsledky naší práce za rok 2016:
Díky naší podpoře ve službě chráněné bydlení a dobré spolupráci Fokusu Liberec s psychiatrickými nemocnicemi
v Kosmonosech a v Horních Beřkovicích, a také s ambulantními lékaři v našem regionu, se nám daří úspěšně
stabilizovat uživatele s duševním onemocněním a zlepšovat jim kvalitu jejich života mimo zdravotnická a ústavní
zařízení.
Liberec:
Chráněné bydlení v Krásné Studánce je bezbariérové a umístěné v klidné lokalitě. Současných 12 uživatelů se naučilo
společně fungovat v komunitě, která se zde nachází. Nadpoloviční většina uživatelů v dotaznících týkající se spokojenosti
se službou CHB uvádí, že je spokojena s prostředím CHB, s vybavením prostor, s dostupností služby a se vztahy
s ostatními spolubydlícími. Většině uživatelů vyhovuje i spolupráce s jejich klíčovým pracovníkem či s jejich opatrovníkem.
Uživatelům, kteří k nám přišli v roce 2014 - 2015 po dlouhodobé hospitalizaci z PN Kosmonosy, se podařilo natolik
zadaptovat v naší sociální službě a stabilizovat svůj zdravotní stav, že u nich během 2 let nedošlo k dalším hospitalizacím.
Což považujeme za velký úspěch.
V současné době jsou ve službě pouze dva uživatelé, kteří by chtěli do budoucna samostatně bydlet. Oba si podali
žádost do služby PSB a v roce 2017 by si službu chtěli vyzkoušet. Jedná se o uživatele ve věku 33 a 34 let, u kterých
je předpoklad, že za určitých podmínek (např. nízký nájem, vhodný spolubydlící aj.) a s podporou terénního
pracovníka by to mohli v budoucnu zvládnout.
V oblasti pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů pomáháme často uživatelům při komunikaci s opatrovníky.
Více jak polovina uživatelů ve službě chráněné bydlení má soudem stanoveného opatrovníka na finance. Se všemi
opatrovníky se nám celkem dobře spolupracuje a snažíme se s nimi domlouvat ve prospěch našich uživatelů. Každý
uživatel má sestavený individuální plán na hospodaření s penězi a dodržování finančního rozpočtu na měsíc.
Pracovníci služby se také účastní sociálního šetření ve věci přiznání či navýšení příspěvku na péči. Zde mají možnost
předávat konkrétní informace o schopnostech uživatelů v běžných situacích. U všech uživatelů se nám podařilo vyřídit
příspěvek na péči (dále PnP). U některých lidí jsme letos žádali o navýšení PnP, ale z 5 žádostí nám ÚP vyhověl pouze
u 2 uživatelů. V současné době je v CHB celkem 6 uživatelů s I. stupněm PnP, 4 uživatelé s II. stupněm PnP a 1 uživatel
se III. stupněm PnP. Jeden uživatel, který mu byl přiznaný III. stupeň PnP, byl 2.12.2016 umístěn do DZR.
Dalšími stanovenými cíli služby CHB je pomoc uživatelům v oblasti především hygieny a životosprávy, včetně pomoci
s plánováním režimu dne a dodržováním léčebného režimu. Dále pak v oblasti péče o domácnost např. podpora při
nakupování, vaření, praní, úklidu domácnosti aj. Základem služby je nácvik sociálních dovedností spojených s bydlením
a zvyšováním kompetencí uživatele v této oblasti. Chráněné bydlení aktivně podporuje uživatele v udržení schopnosti
žít plnohodnotný život a zvládat své každodenní potřeby. Prostřednictvím naší služby vytváříme podmínky pro zachování
soběstačnosti, napomáháme začleňování do společenského života, snažíme se uspokojovat individuální potřeby uživatelů,
kteří z důvodu zdravotního stavu nebo snížené soběstačnosti potřebují pomoc a podporu druhé osoby.
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Česká Lípa:
Rok 2016 byl z pohledu 100% naplněnosti služby úspěšný. Sami uživatelé jsou se službou spokojeni. Vzhledem
k připomínkám týkajících se zejména prostorových podmínek jsme se rozhodli od roku 2017 přestěhovat do větších
prostor. Během roku došlo k jedné plánované hospitalizaci v PN v Kosmonosech a k jedné krátkodobé hospitalizaci
v nemocnici v ČL. V tomto roce se podařilo úspěšně u dvou uživatelů zvýšit PnP na II. stupeň. Spolupráce
s opatrovníky, město Česká Lípa (2 uživatelé) a jeden rodinný příslušník funguje bez problémů. Velmi úspěšně
hodnotíme spolupráci s pracovní agenturou Rytmus. V tomto roce 3 uživatelé začali hledat zaměstnání. Mladý muž,
který byl dlouhodobě hospitalizován v PN HoB od podzimu pracuje na 4 hodiny denně a nyní je mu prodloužena
pracovní smlouva. Druhý muž také pracuje od listopadu nárazově dle potřeby. Třetí, zatím formou nácviku, upevňuje
své možnosti a pravidelně chodí na plánované konzultace, aby v budoucnosti měl šanci práci získat.
Během roku 2016 se pracovníci služby zúčastnili několika kurzů a seminářů, které pomohly rozvinout dosavadní
schopnosti a dovednosti (komunikace s klientem v depresi, zvládání obtížných komunikačních situací, vedení a motivace
pracovníků sociálních služeb, dluhová problematika, zapojení peer konzultanta do týmu, psychiatrické minimum aj. ).
Zpracovala za Liberec Pavlína Prousková, DiS a za Českou Lípu Bc. Helena Žáčková
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Služba podpora
samostatného bydlení
Místo poskytování:
Nezvalova 662, Liberec 15
Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou
Ruská 3332, Česká Lípa
Kapacita služby je celkem 50 uživatelů, 30 uživatelů v Liberci a 5 uživatelů v Jablonci nad Nisou a 15 uživatelů v České Lípě
V roce 2016 byla v Liberci a Jablonci n. Nisou poskytnuta služba 43 uživatelům, bylo uzavřeno 13 nových smluv
o službě. Pracovníci poskytli celkem 10.611 služeb během 3.408 hodin programu. Oproti předchozímu roku je to
nárůst o 3 tisíce poskytnutých služeb. V České Lípě byla služba poskytnuta 11 uživatelům vč. přechodu 1 uživatele
ze služby v LBC do služby v ČL. Pracovníci poskytli celkem 2409 služeb v 708 hodinách 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 zahrn ující
každodenní obstarávání domácnosti (nákup, praní, 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 bydlení ve vlastních domácnostech uživatelů a v 7 pod/nájemních bytech Fokusu
v Liberci, v Jablonci n. Nisou i České Lípě, kde je celková kapacita 28 míst v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích.
Služba vychází z těchto 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 klienta
Práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou
Informovanost klienta (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 klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů
Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce
Rok 2016 v Liberci a Jablonci nad Nisou
Z celkového počtu 43 uživatelů jsme poskytovali terénní službu u 31 lidí v pod/nájemních bytech naší organizace,
protože jsou pro naše uživatele a zájemce o službu finančně více dostupné a zároveň zde získávají sociální dovednosti
nezbytné k samostatnému životu. Pracovníci docházeli k 14 uživatelům do jejich vlastních domácností, zejména
.
do městských bytů města Liberec a do komerčních podnájmů
Za velký přínos služby považujeme skutečnost, že 6 lidí mohlo opustit psychiatrickou nemocnici Kosmonosy a mohli
začít znovu žít v komunitě v Liberci a Jablonci nad Nisou. Psychiatrická nemocnice a azylové domy jsou nejčastějším
zdrojem našich uživatelů.
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V roce 2016 se službě podpora samostatného bydlení podařilo pomoci vyřešit nejdůležitější cíl, najít vlastní bydlení,
celkem 5 uživatelům služby, kteří nyní žijí v běžné komunitě. Všichni nadále spolupracují se sociální službou podpora
.
samostatného bydlení
Terénní pracovníci pracují s uživateli zejména v oblasti získávání a rozvoji jejich sociálních dovedností v oblasti bydlení.
S každým uživatelem je sestaven a průběžně hodnocen individuální plán. V roce 2016 byly nejčastějšími cíli vzájemné
spolupráce: hledání vhodného bydlení, podpora při finančním plánování, podpora při zajišťování odborné lékařské péče,
doprovody k lékařům a na úřady a zároveň podpora při jednáních, řešení dluhů a splátek, pomoc při úklidu, praní
a zajištění stravy.
V roce 2016 jsme začali spolupracovat s Dobrovolnickým centrem AMIKUS a začaly k nám docházet 2 dobrovolnice
z projektu Duše. Každá pravidelně dochází za jednou uživatelkou a tráví společně část dne, chodí na procházky,
.
hrají společenské hry, povídají si, vyšívají.
Poprvé jsme přijali do péče ženu s malým dítětem a umožnili jsme jí společné bydlení i s otcem holčičky
v podnájemním bytě naší organizace. Zatím se jim daří dobře a jsou rádi, že mohou žít společně jako rodina.
.
Jeden z uživatelů služby začal v září pracovat ve FOKUSU v řemeslné dílně na chráněném pracovním místě a je znát,
.
že se přijetím další role v jeho životě zvýšilo jeho sebevědomí i možnosti při řešení jeho bytové situace.
U dlouholeté uživatelky byla okresním soudem schválena smlouva o nápomoci, která nám umožňuje jí podporovat
zejména v oblasti finančního plánování a splácení pohledávek, ale zároveň jí tolik nezasahuje do života a jejich
občanských práv.
Tým pracovníků se stabilizoval, ve službě pracují 4 pracovníci v sociálních službách a vedoucí služby. Pracovníci se
vzdělávali zejména získávání praktických dovedností v oblasti komunikace s lidmi s duševním onemocnění, přínosná
byla i stáž v DZR Domov Buda.
Příběh muže z Liberce:
Pan Tomáš studoval obchodní školu v Hradci Králové, ale kvůli dojíždění přestoupil na střední školu ve Dvoře Králové.
Tam se ale nedokázal stmelit s kolektivem, a tak se začal zajímat o východní filosofii a mystiku. V té době se u pana
.
Tomáše začaly projevovat halucinace a problémy s nimi spojené.
Následovalo devět hospitalizací. V mezidobí se rozvinuly i sociální fobie a pan Tomáš nebyl schopen návratu do
běžného života. Při poslední hospitalizaci se dozvěděl o Fokusu a jeho sociální službě. Podal si žádost do chráněného
.
bydlení, kam z nemocnice odešel.
Na chráněném bydlení se postupně učil zapojovat zpět do normálního života, podpora asistentek mu usnadnila
překonávat strach, který z návratu měl. Naučil se sám docházet k lékaři, nakupovat, zvládl i překonat strach
z dopravních prostředků. Časem se zapojil do programu v sociálně terapeutické dílně, kde se naučil různé řemeslné
práce a práci na zahradě. Po třech letech pobytu v chráněném bydlení mohl přestoupit do podpory samostatného
.
bydlení, kde mu asistentky pomáhaly hledat svůj byt a již se plně zapojovat do života.
Přibližně po dvou letech byl panu Tomášovi přidělen městský byt, který si s pomocí postupně zařídil a vybavil.
Nyní bydlí sám, dokáže se o sebe postarat, znovu upevnil kontakt a hezké vztahy s rodinou. V průběhu spolupráce
s Fokusem si našel i přátele a nadále využívá tuto sociální službu a podporu asistentek.
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Rok 2016 v České Lípě
Z celkového počtu 11 uživatelů v České Lípě jsme poskytli terénní službu 7 uživatelům ve vlastních domácnostech
a 3 uživatelé využili možnost podnájemního bydlení Fokusu. Jeden uživatel je dlouhodobě hospitalizován v léčebně
PN Kosmonosy, ale spolupracujeme s opatrovnicí z ČL na nových možnostech vlastního bydlení, které vyžaduje sám
uživatel. Po zdravotní stránce je stabilizovaný a připravený k propuštění dle vyjádření ošetřujícího lékaře a sociální
.
pracovnice
Za velký posun v roce 2016 považujeme nulovou hospitalizaci našich 10 uživatelů a to díky pravidelnému užívání
.
léků a dodržování kontrol u psychiatrů v ČL
S uživateli spolupracujeme i nadále především v oblasti financí,péči o domácnost a podpoře pri jednáních na úřadech,
.
s lékaři a dalších institucí, vč. pomoci při zařazení do pracovního procesu v rámci jejich zdravotních omezení
Za velký úspěch u uživatelů v PSB považujeme udržení se na pracovních místech v chráněných dílnách během
celého roku. Velmi oceňujeme zpětnou vazbu zaměstnavatele (úklidová služba), protože včas můžeme předcházet
různým nedorozuměním (např. nepředpokládané absence, nedodržování pracovních postupů atd.) mezi uživateli
a zaměstnavatelem.
Službu na pobočce v České Lípě zajištují 2 pracovnice (asistentka a vedoucí pobočky). Vzdělávání zaměstnanců
v roce 2016 bylo zaměřeno na komunikaci s klientem,vedení a motivace pracovníků vč. zapojení peer konzultanta
a sociálně právní minimum.
Příběh ženy z České Lípy:
Tím navazujeme na příběh ženy z ČL, která se vrátila po delším pobytu z léčebny do místa svého bydliště a vyhledala
.
cíleně Fokus pro pomoc při vyhledávání práce.
Schůzky zpočátku byly velmi sporadické, uživatelka služby se cítila unavená, zdálo se,že není dostatečně namotivovaná
a nevěří si, že obstojí především v novém pracovním kolektivu. Podařilo se nám během prvních tří měsíců nalézt
zaměstnání, ale právě nevyhovující kolektiv byl pro ni zklamáním a posléze i pracovním selháním. Našla v sobě však
obrovskou vnitřní sílu a hledala s naší pomocí dál. Podařilo se nám zajistit novou práci opět u úklidové společnosti
ve velmi malém pracovním kolektivu, kde necítí uživatelka takový tlak na výkon a srovnání mezi pracovníky. Obstála
ve zkušební době a byla jí prodloužena smlouva i pro rok 2017. Dle jejího vyjádření se tento úspěch promítl i do
jejího osobního života.

Zpracovala: Alena Janáčková a Ivana Bučková

14

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osobny se
zdravotním postižením
Služba byla v roce 2016 poskytována jako terénní a ambulantní.
Místo poskytování ambulatní služby bylo Nezvalova 662, Liberec 15, a Ruská 3332, Česká Lípa.
Terénní forma byla poskytována především v městě Liberci, Frýdlantu, Jablonci nad Nisou, v České Lípě, Novém Boru
a přidružených obcích.
K 31. 12. 2016 byla služby ukončena registrace, její uživatelé přešli do nově vzniklé služby sociální rehabilitace.
Kapacita služby: Celková kapacita služby byla 19 uživatelů týdně. Té bylo dosahováno především v týdnech, kdy
se konaly kontaktní návštěvy v psychiatrických nemocnicích, především v PN Kosmonosy a v PN Horní Beřkovice.
Mimo hospitalizovaných uživatelů pak poskytovala služby dalším 10 16 uživatelům týdně, a to ambulantně nebo
terénně v jejich domácnostech či v rámci regionu (doprovody na úřady, k lékaři apod.).
Údaje o využití za rok 2016: Během tohoto roku vyhledalo službu SAS celkem 130 uživatelů, uzavřeno bylo 54 nových
smluv o spolupráci. Službu k 31. 12. 2016 z důvodu ukončení registrace ukončili všichni uživatelé.
Posláním služby SAS byla dlouhodobá pomoc duševně nemocným zvládat projevy nemoci tak, aby mohli i nadále
žít ve svém přirozeném prostředí nebo se do něho znovu vrátit.
Cílovou skupinu tvořili duševně nemocní lidé z libereckého kraje, starší 16 let, ochotni spolupracovat s klíčovým
pracovníkem na řešení jejich současných problémů. Uživateli služby se mohou stát také příbuzní a blízké osoby
nemocného.
Cílem služby bylo zejména motivovat klienty po ukončené hospitalizaci k aktivitě při zvládání jejich sociální situace,
udržovat formou terénních a ambulantních služeb kontakt s dlouhodobě hospitalizovanými lidmi a s lidmi, kteří již
ukončili jiné služby Fokusu, a v neposlední řadě také vyhledávat osoby s duševním onemocněním a nabízet jim
služby organizace.
Služba vycházela z těchto 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 klienta
Práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou
Informovanost klienta (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 klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů
Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce
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Charakteristika služby SAS: Služba SAS byla zaměřena na podporu uživatelů při řešení jejich bytových, finančních,
.
pracovních a zdravotních problémů.
V oblasti bydlení byli uživatelé navštěvováni v místě jejich bydliště, v případě potřeby bydlení pak pracovníci
.
organizace spolu s uživateli vyhledávali komerční podnájmy nebo řešili situaci ve spolupráci s obcí.
V oblasti finanční šlo pak ponejvíce o pomoc při řešení exekučních pohledávek, o dovednosti týkající se hospodaření
.
s měsíčním příjmem nebo o získávání sociálních dávek jako je příspěvek na bydlení nebo příspěvek na péči.
Uživatelům služby se po stránce zdravotní dostávalo podpory při vyhledávání odborných lékařů a sjednávání termínů
.
včetně doprovodu a komunikace s lékaři...
Další součástí služby byla také podpora při získávání zaměstnávání, ať již šlo o aktivní vyhledávání vhodných nabídek
.
práce nebo pomoc se psaním životopisu či kontaktováním potencionálních zaměstnavatelů.
Často také vyhledávali sociálně aktivizační službu rodinní příslušníci, kteří potřebovali pomoc a podporu při řešení
problematických situací v rodině, jejímž členem je člověk s duševním onemocněním.
Výsledky služby SAS za rok 2016
Služba SAS pozitivně podporovala své uživatele v jejich schopnosti samostatného bydlení hlavně formou pravidelného
kontaktu s nimi. Tím docházelo ke snížení počtu, příp. délky jejich hospitalizací během roku. Dalších 6 uživatelů bylo
podpořeno v navázání kontaktu na službu podporovaného bydlení, která jim poskytla intenzivnější pomoc v oblasti
bydlení
.
V oblasti zaměstnávání spolupracovala služba SAS především s organizací Tulipán, do jejíhož pracovního programu
byly dvě klientky zařazeny. Navázána byla také spolupráce s organizací Rytmus
.
Naši uživatelé byli podporováni také k účasti na volnočasových aktivitách. Účastnili se pětidenního pobytu pořádaného
organizací, docházeli na klubové aktivity a každý rok se účastnil soutěže Modrý slon. Jedna uživatelka pak měla
v chráněné kavárně vernisáž svých obrazů
.
V oblasti dluhů pak bylo u jednoho uživatele dosaženo insolvence
.
Během roku 2016 se stali uživateli služeb také dva rodinní příslušníci, v jednom případě se podařilo navázat spolupráci
s jejich synem.
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Chráněná pracoviště
a chráněná pracovní místa
Chráněnou práci osobám se zdravotním postižením nabízíme na chráněných pracovištích (řemeslná dílna, kavárna)
i na jednotlivých chráněných pracovních místech. Pracovní pozice nabízíme v Liberci, Jablonci nad Nisou a v České Lípě.
Chráněná pracovní místa doznala oproti předchozímu roku pouze drobné změny...............................................................................................................
Řemeslná dílna zaměstnává 5 pracovníků a v uplynulém roce získala a realizovala řadu zakázek, které se podařilo dokončit
v dojednaných termínech a ke spokojenosti zákazníků. V rámci veřejně prospěšných prací je u nás 1 pracovní pozice, a to asistent
v řemeslné dílně...........................................................................................................................................................................................................
Součástí dílny jsou také 2 pracovníci keramiky, kteří ve spolupráci se sociálně terapeutickou dílnou plní zakázky pro místní
odběratele a zároveň vyrábí reklamní předměty k propagaci organizace...................................................................................................................................
Počet pracovníků úklidu v Nezvalově ulici Liberci jsou čtyři zaměstnanci. Uklízečky zajišťují úklidy kanceláří, služebních automobilů,
zahrady, perou prádlo pro kavárnu a pravidelně provádí úklidy také ve společných prostorech chráněného a podporovaného bydlení
v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Také v dalších 2 střediscích (Česká Lípa a Krásná Studánka) je zajištěn úklid objektu pomocí zdravotně
postiženého zaměstnance..................................................................................................................................................................................................................................
Dále jsme zřídili nové pracovní místo kuchařky, která zajišťuje obědy pro zaměstnance a naše klienty v bydlení................................................
V Liberci recepce zajišťuje prvotní kontakt a nasměrování návštěvníků. Připravují nápoje, zajišťují chod kantýny, údržbu
zásobníku na vodu, zapisují a třídí poštu, přijímají a přepojují telefonní hovory, kopírují dokumenty, připravují a kompletují
propagační materiály, udržují v čistotě okolí recepce, kuchyňku a konferenční místnost. Chod recepce v Liberci zajišťují dva
zaměstnanci v době od 7:30 do 15:30 hodin. Další dvě místa recepčních nabízíme ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou.
Pracovník propagace navrhuje a 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................................................................................................................................................................................................................
Pozici fundraisera, který zajišťuje (ve spolupráci s ekonomkou) získávání grantů a darů od nadací, právnických i fyzických
osob, pomáhá s ekonomickou administrativou, se nám ani v letošním roce nepodařilo obsadit vhodným kandidátem.
Administrativní pracovnice odpovídá za pokladnu FOKUSu, zajišťuje příjem a výdej finanční hotovosti, inventarizaci pokladny.
Kontroluje správnost účetních dokladů, zapisuje je do pokladní knihy, kompletuje docházky a další související administrativu.
Spolupracuje s ekonomkou a účetní.............................................................................................................................................................................................................
Na další pracovní pozici - koordinátor volnočasového klubu, také již tradičně přijímáme osoby se zdravotním postižením.
Úkolem koordinátora je připravit harmonogram činností klubu, organizačně zajistit jednotlivé akce a předložit vyúčtování
akcí ekonomce........................................................................................................................................................................................................................................................
Mezi chráněná pracovním místa patří i některá místa asistentů sociálních služeb.................................................................................................................
Na všech chráněných místech zaměstnanci pracují na zkrácený pracovní úvazek v rozmezí úvazku 0,25 - 0,75 (tj. 2 - 6 hod denně).
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Kavárna Floriánka 2016
Naše kavárna v tomto roce nabízela zaměstnání 13 zdravotně znevýhodněným lidem, převážně s duševním onemocněním.
Jednalo se o práci na recepci tři místa, na kavárně číšník/ servírka čtyři místa, v kuchyni tři místa (dvě kuchařky a jedna
pekařka). Dále to bylo jedno místo vedoucí kavárny, jedno místo provozní kavárny a jedno místo klíčového pracovníka STD.
V letošním roce jsme přijali dva nové zaměstnance.
Přímo na kavárně probíhá nácvik uživatelů, kteří by rádi do budoucna pracovali buď u nás na kavárně, nebo si našli
podobnou práci jinde. Přichází k nám i uživatelé, kteří chtějí jen někam docházet, naučit se komunikovat s veřejností,
zjistit, co jsou schopní zvládnout po pracovní stránce. V tomto roce prošlo zácvikem na kavárně 14 uživatelů, dva
nastoupili jako zaměstnanci (recepční, číšník), dva službu ukončili získali pracovní místo na trhu práce, dva službu STD
ukončili z důvodu dlouhodobé nemoci, jeden ukončil službu STD a jeden uživatel je v zácviku a jeden uživatel měl
podporu na pracovišti a práci si udržel. Dále workshopem prošlo 5 uživatelů a všichni ho zvládli.
Kavárna Floriánka nabízí čerstvé občerstvení (různé druhy řezů, sladké nebo slané pečivo, záviny, čokoládové nebo
ovesné sušenky, slané dorty, obložené mísy, dorty, ovocné mísy…). Na kavárně podáváme teplé či studené nápoje,
koktejly.
Připravujeme na objednání rauty, občerstvení (např. rautové řízečky, jednohubky, masové rolády, sladké rolády,
různé druhy řezů, sladký nebo slaný dort, plněné rohlíčky sladkou, masovou či zeleninovou směsí, obložené talíře,
salátové i ovocné mísy, chlebíčky, různé druhy těstovinových salátů…), jak pro organizace, tak i pro soukromé osoby.
Rádi připravíme občerstvení podle přání zákazníka. Pokud si zákazník přeje dovézt objednávku mimo kavárnu,
připravit, upravit rautové stoly, nebo má zájem o naší obsluhu na jejích akcích, jsme schopni vše zajistit.
K naší kavárně patří kuchyň, kde se každý den připravují obědy dle týdenní nabídky. Jedná se o hlavní jídlo nebo
polévku Většinou si obědy objednávají zaměstnanci organizací, sídlící ve Spolkovém Domě, zaměstnanci Fokusu.
Někdy se připravují obědy pro příměstské tábory, VŠRR, nebo různé vzdělávací programy. K tomu si zákazníci mohou
objednat i tzv. minutky dle nabídky. V kuchyni se také připravuje veškeré občerstvení na rauty.
Součástí kavárny je recepce spolkového domu, kde se střídají dva zaměstnanci. Mají přehled o všech akcích ve
spolkovém domě, i kde jaká organizace sídlí. Dokáží návštěvníky poslat nebo doprovodit do jednotlivých organizací.
Za klidný provoz kavárny, příjemné prostředí, milou obsluhu, vztahy na pracovišti zodpovídá vedoucí kavárny. Zajišťuje
přednášky, besedy, workshopy, akce pro děti, vernisáže… a za plánování, nákupy, přípravu atd. zodpovídá provozní.
Dále je zde klíčový pracovník STD, který se věnuje uživatelům v zácviku na pozicích: číšník/servírka, recepční, kuchař/ka
nebo pekař/ka. Společně zkouší přípravu teplých nebo studených nápojů, pečení jednoduchých řezů, obsluze na kavárně,
recepci. Nejdůležitějším úkolem je naučit se komunikovat se zaměstnanci, návštěvníky SD.
Malá ukázka naší aktivity rauty pro Statutární město Jablonec nad Nisou, ČČK Jbc., CZP Jbc., CSS Jbc., DZU Jbc.,
Naději Jbc., Diakonii Jbc., Svaz důchodců Jbc., ČSŽ Jbc., HZS Jbc., komunitní plánování, Rodina 24, Dia klub,
soukromé osoby.
Volnočasové aktivity: workshopy naše šikovné ruce, malování perníčků, pohádková přehrada, herní odpoledne,
kočárky běh, orient-show Železný Brod, přednášky o zdraví…
Jednou za 2 - 3 měsíce pořádáme vernisáž na kavárně, na přípravě se podílí STD (občerstvení, obsluha, příprava kavárny)
Kavárna Floriánka spadá pod Fokus Liberec o.p.s., úkolem je zviditelnění se na trhu práce, získávání nových zakázek,
zvýšit návštěvnost kavárny po pracovní stránce. Ale hlavním cílem je pomoc lidem s duševním onemocněním: opětovný
návrat do společenského i pracovního života.
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Zkušenost nového pracovníka
na kavárně
V březnu loňského roku jsem si uvědomil, že se můj zdravotní stav zhoršuje natolik, že mi brání v práci. Začal jsem
sám přemýšlet, jak vše zvládnout.
Dozvěděl jsem se o FOKUSU a zkontaktoval jsem se s vedením. Hned mně vyšli vstříc, domluvili jsme si schůzku,
kde mi vše vysvětlili, jak zácvik i následná možnost pracovat na kavárně probíhá. Domluvili jsme se a já nastoupil
na zácvik STD v chráněné kavárně Floriánka na pozici recepčního. Všichni mi velice pomáhali a též laskavý přístup
celého kolektivu mi vracel pomalu ztracené sebevědomí. A jelikož bylo volné pracovní místo recepčního, bylo mi
nabídnuto na dobu určitou. I nadále jsem měl podporu od všech zaměstnanců. Po několika měsících, kdy se recepční
vrátil do práce, mi bylo nabídnuto jiné pracovní místo a to pozice číšníka. Nejdříve jsem se bál, jestli to zvládnu,
ale opět jsem dostal důležitou psychickou podporu, vše mi bylo několikrát vysvětleno, v klidu a s úsměvem.
Nyní již pracuji částečně samostatně, ještě jsou nějaké chyby, ale stále mi kdykoliv vše vysvětlí. Moc děkuji za podporu
mi danou. Velice si vážím spolupracovníků a oceňuji, jak mi bylo vše i několikrát zopakováno. Vždy mi byl jakýkoli
dotaz zodpovězen a vždy si na mě našli čas jak vedoucí, sociální pracovnice i provozní. Dá se říci, že se mi vrátila
i dobrá nálada a zmírnily se mi deprese. Kolektiv i nadřízení jsou spíše jako moje druhá rodina a nebojím se přiznat
i dny, kdy mi není nejlépe.
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MYKLUB
Zpráva o aktivitách MyKlubu Liberec za rok 2016
Ráda bych Vás informovala o průběhu aktivit a zájmů v MyKlubu, který je stále otevřen 2x týdně v prostorách
ve Fokus o.p.s., v ul. Nezvalova 662 v Liberci. Do klubu chodí jak stálí zájemci, tak i přibývají noví zájemci, kteří se
dozvídají o možnosti chodit do klubu z našich letáků, které jsou v čekárnách ambulantních lékařů, tak i přes asistentky,
.
které pracují v soc. službách Fokusu.
Vloni jsme v rámci klubu byli v Libereckém bazénu, návštěva kina Cinestar, ta byla vícekrát, o kino je velký zájem.
Také jsme byli v IQlandii v Liberci, pravidelně 1x v měsíci chodíme navštěvovat městskou galerii. Klub se zúčastnil
koncertu kapely Jelen, což se velice líbilo, i když to probíhalo v pozdních hodinách. Velký zájem byl i o akci návštěvy
cirkusu v Pavlovicích. V dubnu jsme slavili, jako každoročně, čarodějnice na zahradě ve Fokusu, byl velký táborák,
opékaly se vuřty a jeden z klientů hrál na kytaru a všem se to moc líbilo a přišlo hodně lidí. Pravidelně jezdíme
.
i do Jablonce na vernisáže.
Spolupracujeme s klubem duševního zdraví ve Frýdlantu s pí. M. Lešákovou, společně jsme naplánovali výlet do
.
Německa do města Oybin na celodenní výlet, vánoční Budyšín.
A Každoročně zakončujeme činnost klubu vánoční besídkou, kde je občerstvení a členové klubu si dávají mezi sebou
dárky a společně si povídají a sdílejí vánoční atmosféru. V dalším roce doufáme, že klub bude pokračovat dál,
a že pro činnost klubu se najdou nějací sponzoři, abychom mohli podniknout nějaké výlety a různé akce.
Zpracovala Iveta Hlaváčková
Zpráva o aktivitách MyKlubu Jablonec nad Nisou za rok 2016
Klub v Jablonci nad Nisou byl založen teprve minulý rok v lednu (1/2016), nemá tudíž za sebou tak velkou tradici jako ten v Liberci.
Koná se jednou týdně a to vždy ve čtvrtek; scházíme se v prostorách jenž běžně slouží jako dílna STD. Od počátku jsou jeho aktivity
rozděleny na dvě části první z nich, převážně posezení u kávy a čaje, koordinuji já (Aleš Vít), druhou část, každotýdenní výlety,
koordinuje kolega Filip Hermann. Je trochu škoda, že obě aktivity probíhají současně, neboť jindy není prostor volný (probíhá zde
Arterapie apod.) a z toho důvodu nešlo obě dva aktivity oddělit tak, aby každá z nich probíhala jiný den (obdobně jak tomu bývalo
a snad i bude v Liberci, kde se klub schází dvakrát týdně). Uživatelé klubu si tedy pro příchodu na 13:00 mohou vybrat, zda-li
.
ten den půjdou ven nebo zda zůstanou uvnitř. Ti co přijdou později si již vybrat nemůžou.
(Aleš Vít) Posezení zaujalo hlavně na začátku, kdy se ho účastnil vyšší počet členů (až 6), nyní se ho účastní méně lidí (nepočítám
„klubáky“ kteří jdou na ven). Krom tradičního posezení a povídání o tom, co má kdo na srdci (zájmy, aktuální dění, počítače, práce,
život v důchodu, rodina, životní (sociální) situace...) jsme hráli klasické stolní hry (karty, zkoušku trpělivosti jsme nejednou absolvovali
při „Člověče nezlob se“ a párkrát jsme si troufli i na něco těžšího jako šachy a Scrabble), několikrát jsme se vydali do kina a divadla,
zajeli jsme společně s kluby ve Frýdlantě a Liberci na celodenní výlet do blízkých Německých měst a turistické destinace (Žitava,
.
Budyšín, Oybin).
(Filip Hermann) Vycházky se celkem dařily, i když na ně chodily hlavně dva stálí členové. Navštívili jsme různá místa v Jablonci i okolí,
byli jsme ale také např. v Českém ráji nebo v Krokonošském národním parku. Nechodili jsme nijak rychle nikdo z nás již nemá tak
dobrou fyzickou kondici. Jedna členka o našich výletech vede kroniku. Občas se vycházka nekonala, hlavně z důvodu špatného počasí,
zdravotní indispozice nebo i rodinných důvodů. Nebylo to ale příliš často. Překonat zimu bylo těžší, zvládli jsme to hlavně díky
zkráceným úsekům které jsme museli ujít. Jinak jsem s vycházkami spokojen, navštívili jsme zajímavá místa a rozšířili si znalost cest,
především tedy v Jizerských horách. Při pravidelných čtvrtečních vycházkách jsme ušli okolo 4 km (v zimě o něco méně), 1x za měsíc
se v sobotu konal delší výlet, většinou tak okolo 7 km. Delší výlety se ovšem v zimě nedařily.
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří finančně podpořili v roce 2016 naši činnost, bez Vaší podpory by naše organizace nemohla
fungovat.
Za finanční příspěvky děkujeme:
Ministerstvu práce a sociálních věcí za poskytnutí dotací na sociální služby
Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou za poskytnutí dotací na sociální služby
Libereckému kraji za poskytnutí dotací na sociální služby
Libereckému kraji za poskytnutí dotace na svépomocný klub
Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotací na sociální služby
Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na svépomocný klub
Městu Česká lípa za poskytnutí dotací na sociální služby
Městu Mimoň za poskytnutí dotace na sociální služby
Městu Nový Bor za poskytnutí dotace na sociální služby
Městu Doksy za poskytnutí dotace na sociální služby
Městu Frýdlant v Čechách za poskytnutí dotace na sociální služby
Nadaci Výbor dobré vůle za příspěvek na vybavení nového chráněného bydlení
Nadaci Euronisa za příspěvek na vybavení nového chráněného bydlení
Nadaci ČEZ za příspěvek na vybavení nového chráněného bydlení
Ministerstvu zdravotnictví za dotaci na Týdny duševního zdraví
Potravinové bance Liberec za poskytnutí potravin našim uživatelům
Lesům ČR za poskytnutí dotace na řemeslný program
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Hospodaření
Přijaté příspěvky
název
sponzorské dary
Nadace Euronisa
Příspěvek Horní Beřkovice
Nadace ČEZ
Potraviny potravinová banak
Příspěvek Lesy ČR
Příspěvek na reh. pobyt klienti
Celkem

Provozní dotace
Kč (zaokrouhleno na celé 100)
39 700
50 000
22 200
70 000
255 100
35 000
9500
481 500

Náklady
Kč (zaokrouhleno na celé 100)
Osobní náklady Z toho ředitelka 480 536
11 058 500
Spotřebované nákupy (PHM, DDHM, materiál, zboží)
1 284 200
nákup zboží kavárna
187 100
Spotřeba energie
716 100
Opravy a udržování
210 400
Cestovné
68 800
Ostatní služby (nájemné, telefony, odpady, BOZP, audit...)
1 985 800
Náklady na reprezentaci
4 300
Preventivní prohlídky
6 800
Odpisy
268 000
Poskytnuté členské příspěvky
28 700
pojištění, daně, polatky, ostatní náklady
165 800
Náklady celkem
15 984 500

název
Kč (zaokrouhleno na celé 100)
MPSV
6 782 000
Dotace z ÚP Liberec
3 795 500
Dotace - Lib. Kraj soc. služby
246 400
Dotace Fokus Praha na TDZ
13 400
Dotace - ÚP na VPP
96 100
Dotace - Měto Liberec pro SAS
42 000
Dotace - Město Liberec pro PSB
75 000
Dotace - Město Liberec pro CHB
160 400
Dotace - Město Liberec pro STD
40 000
Dotace - Město Liberec pro klub
23 100
Dotace - Město Č. Lípa
118 100
Dotace - Město Jablonec - STD
23 000
Dotace - Město Jablonec - PSB
223 000
Dotace - Město Nový Bor
32 000
Dotace - Město Mimoň
5 000
Dotace - Město Frýdlant
10 000
Celkem
11 685 000

Výnosy
Kč (zaokrouhleno na celé 100)
Provozní dotace
11 685 000
Tržby z prodeje služeb (soc. služby, řem. dílna, pronájmy, recepce JBC)
3 180 000
Tržby za prodané zboží - kavárna
488 100
Tržby za vlastní výrobky
128 500
Přijaté příspěvky (dary)
481 500
Ostatní výnosy (odpisy, bank. úroky, úhrady za škodu...)
110 300
Výnosy celkem
16 073 400
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