
POMÁHÁME DUŠEVNĚ NEMOCNÝM, 
ABY ŽILI JAKO MY OSTATNÍ.

V České republice žije podle odborných odhadů asi 650 tisíc 
duševně nemocných lidí, kteří trpí různými poruchami 

a nemocemi. Poměrně časté jsou psychózy, z nich především 
různé druhy schizofrenie a chronické deprese, dále neurózy, 

trvale úzkostné stavy a fobie. Při schizofrenii se často 
vyskytují halucinace a bludy (smyšlené, nereálné představy), 

„vyhasíná“ vůle, iniciativní jednání a také emoce. 

CO DĚLÁ FOKUS LIBEREC? 
Fokus Liberec (obecně prospěšná společnost) se zaměřuje na pomoc duševně nemocným 
lidem, kterým onemocnění způsobilo problémy v různých oblastech života – v práci, rodině, 
bydlení, organizaci času apod. Fokus nabízí podporu přímo v místě bydliště, na pracovišti 
nebo při hospitalizaci. Těm, kterým onemocnění způsobilo již nevratné změny, a potřebují 

více podpory, nabízíme i ubytování v takzvaném chráněném bydlení. 

Cílem všech našich služeb je posílit duševně nemocného člověka natolik, aby přestal 
služby potřebovat, nebo aby je potřeboval pouze v nezbytně nutném rozsahu. 

Hlavní předností naší práce je současné řešení bydlení a zaměstnání. To zajišťujeme 
nejen zprostředkováním služeb, ale také aktivní nabídkou pracovních míst pro 

zdravotně postižené a bydlení.

Většina klientů s duševním onemocněním spadá do nízkopříjmových skupin, část z nich 
se pohybuje na hranici chudoby. Lidem proto musíme pomoci přednostně s bydlením 

a příjmem, bez toho nemohou naplňovat své další potřeby. To nakonec platí i pro nás ostatní. 

Fokus Liberec nabízí duševně nemocným podporu od roku 1993. V současné  
době máme 68 zaměstnanců, 48 z nich jsou osoby se zdravotním postižením. 

V sociálních službách podpoříme ročně více než 200 duševně nemocných.  
Působíme v Libereckém kraji v regionech Liberecko, Jablonecko, Českolipsko, 

Novoborsko a od roku 2017 také na Tanvaldsku a Frýdlantsku.



MNOHOKRÁT DĚKUJEME 
ZA NÁVŠTĚVU

Kavárna je součástí programu zaměstnávání zdravotně postižených,  
a je jedním ze tří chráněných pracovišť, která zřizujeme. Kromě této kavárny 
ještě máme v Jablonci nad Nisou ve Spolkovém domě chráněnou kavárnu 

Floriánka, a v Liberci chráněnou řemeslnou dílnu.

Na našich chráněných místech pracují lidé, kteří prožili náročnou životní 
situaci, mají určité zdravotní omezení a potřebují naši i vaši pomoc,  

aby se mohli plně začlenit do běžného života. 

Mimo chráněných pracovišť se snažíme umožnit zaměstnání zdravotně 
postiženým i na běžných pracovních místech – např. administrativní pozice, 

pracovníci v sociálních službách apod. – kde je možné režim pracovního 
místa přizpůsobit potřebám konkrétního zaměstnance.

Zapojení do práce nepřináší našim zaměstnancům se zdravotním postižením 
jen pracovní zkušenosti, nýbrž také možnost opětovného sociálního 

kontaktu a mezilidské komunikace. 

Návštěvou naší kavárny a zakoupením občerstvení přispíváte na provoz 
tohoto pracoviště, a poskytujete tak lidem se zdravotním omezením možnost 

získat pracovní uplatnění a být tak plnohodnotným členem společnosti.

Budeme velice rádi, když nám sdělíte svoje názory, připomínky nebo nápady 
k tomu co kavárna nabízí nebo by mohla nabízet. A to buď na facebooku: 

www.facebook.com/kavarnavpatrelbc/

Nebo e-mailem přímo vedoucí kavárny paní Heleně Dytrychové:  
h.dytrychova@fokuslbc.eu

Poznámka na konec: Jsme zaměstnavatelem s více než 50 % zaměstnanců 
se zdravotním postižením, zakoupené občerstvení proto můžete uplatnit 
jako náhradní plnění pro prokázání povinného podílu zaměstnávání OZP.


