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Úvodní slovo
Vážení a milí!

Rok 2016 pro nás byl 
významným především ve dvou 
ohledech. 

Museli jsme se připravit na 
změnu právní formy Fokusu 
Labe, kterou si vynutil nový 
občanský zákoník. Po řadě 
formálních změn a právních 
úkonech se tak Fokus Labe stal 
v srpnu 2016 zapsaným ústavem.

Důležitým tématem roku 2016 
byla pro Fokus Labe i nadále 
reforma psychiatrické péče, 
která má za cíl modernizovat 
celý systém a zvýšit kvalitu péče 

o lidi s duševním onemocněním. 
Hlavním úspěchem proto pro 
nás bylo otevření prvního Cen-
tra duševního zdraví v Chomu-
tově, a to ve spolupráci s psy-
chiatrickou léčebnou Petrohrad, 
p. o. a odborem zdravotnictví 
Ústeckého kraje v říjnu roku 
2016. Centrum duševního zdraví 
v Chomutově od svého otevření 
vyhledalo a jeho služeb využilo 
již na 35 lidí s duševním on-
emocněním. To nás utvrzuje 
v názoru, že tyto služby posky-
tované vyškoleným multidis-
ciplinárním týmem jsou velmi 
důležité a potřebné na cestě 

k úzdravě lidí s duševním on-
emocněním a do budoucna by 
takovýchto center mělo v Ús-
teckém kraji přibývat.

Děkujeme všem, kteří svou 
prací, podporou a přízní přispěli 
k dalšímu úspěšně zvládnutému 
roku a uživatelům našich služeb 
do dalšího roku přejeme přímou 
a úspěšnou cestu vedoucí k 
zotavení se s duševní choroby.

PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
ředitelka Fokusu Labe, z. ú.
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Poslání a činnost ústavu
Fokus Labe je nezisková organizace založená v roce 1992. Posláním Fokusu Labe je podporovat lidi se 
zkušeností s duševním onemocněním v nalézání nové životní naděje a nových životních a pracovních 
rolí, které podporují člověka s duševním onemocněním na jeho cestě k ZOTAVENÍ.

1. Pomáhá lidem s duševním 
onemocněním v návratu a 
uplatnění ve společnosti.

2. Prosazuje zájmy a práva 
občanů s duševním onemoc-
něním ve společnosti.

3. Zvyšuje kvalitu života a 
posiluje kompetence občanů 
s duševním onemocněním.

4. Realizuje služby komunit-
ní péče pro dlouhodobě 
duševně nemocné klienty.

5. Poskytuje registrované 
sociální služby – sociální 
poradenství, sociálně aktiv-
izační služby, sociální reha-
bilitaci, sociálně terapeutické 
dílny, chráněné bydlení.

6. Poskytuje pracovní uplat-
nění občanům s duševním 
onemocněním v sociálním 
podnikání.

7. Zvyšuje informovanost 
veřejnosti o problematice 

duševního zdraví a působí na 
veřejnost při destigmatizaci 
duševní nemoci.

8. Podporuje svépomocné 
aktivity uživatelů péče, 
nabízí peer konzultantství a 
podporuje kreativitu občanů 
s duševním onemocněním 
prostřednictvím časopisu 
Zrcadlo sdružených v zap-
saném spolku SELF HELP.

„Když začala moje nemoc, 
mysleli si, že jsem líný, 
cholerik, že nejsem moc 
citlivý“

Jan, uživatel služeb Fokusu Labe



8 9

Lidé se zkušeností s duševním 
onemocněním
Uživatelé a klienti služeb Fok-
usu Labe jsou dospělí lidé 
s dlouhodobou duševní nemocí 
převážně z okruhu psychóz, 
jako jsou schizofrenie, bipolární 
porucha, hraniční stavy či těžká 
neuróza. Často přicházejí po 
dlouhodobých hospitalizacích 
v psychiatrických léčebnách 
a v důsledku psychického on-
emocnění mají přiznaný in-
validní důchod. Přichází často 
velmi uzavření do sebe, bojí se 
komunikace a cizích lidí, ztráce-
jí motivaci, zájem o své cíle, 
plány, zájmy, což s sebou přináší 
problémy se zvládáním základ-
ních aktivit svého každodenního 
života.

U lidí s duševním onemocněním 
dochází k ochuzení citového 
prožívání – jako by se jich 

nic netýkalo, vše jim je jedno, 
ztrácejí zájem o své přátele 
a preferují osamělé trávení vol-
ného času a časté nicnedělání. 
Často mají pocit izolovanos-
ti a osamělosti. Dochází k 
poruchám kognitivních funkcí 
– nejčastěji pozornosti, paměti 
a učení. Rovněž u nich dochází 
k poruchám exekutivním, tedy 
k poruchám řídících funkcí. 
Klient se tak nedokáže soustřed-
it, odlišit podstatné od nepod-
statného, pochopit informace 
a dále je zpracovávat, správně 
se rozhodnout a rozhodnout 
se vůbec. Má problém věci 
plánovat, strukturovat den, 
řešit problémy. Dochází také 
k problémům s volním cho-
váním, které často způsobuje 
klientovu neschopnost vstát, 

dodržet osobní hygienu, dojít 
do zaměstnání, či do jiných 
denních aktivit. Velkou kapi-
tolou příznaků a potřeb z nich 
vyplývajících jsou afektivní 
příznaky – poruchy nálad. Časté 
jsou pocity beznaděje, zoufal-
ství, pokleslé nálady, deprese, 
stavy vnitřního napětí, neklidu, 
nejistoty, strachu, obav a nepo-
hody-úzkost. Vzácněji se může 
objevit i nadměrně veselá nála-
da, nepřiměřeně vysoké sebev-
ědomí.

Taková situace přináší vysokou 
zátěž pro klienta samotného 
i pro jeho rodinu a širší okolí. 
Fokus Labe proto musí reagovat 
na klienta jako na člověka v celé 
jeho komplexnosti a přitom 
spolupracovat s jeho rodinou 
a nejbližším okolí.

„Lidé se schizofrenií JSOU 
schopni rozhodovat o své 
vlastní léčbě“
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„Žiju ve svém bytě, mám 
svůj klid, chodím do práce 
a snažím se zvykat si na 
nový životní rytmus s pod-
porou Fokusu“

Jakub, uživatel služeb Fokusu Labe

Orgány ústavu
Na základě notářského zápisu sepsaného dne 7. 6. 2016 došlo ve smyslu ustanovení § 3045 odstavce 
1 občanského zákoníku ke změně právní formy spolku na ústav podle ustanovení § 402 a následujících 
občanského zákoníku k 3. 8. 2016.

Ředitelka zapsaného ústavu je PhDr. Lenka Krbcová Mašínová.

Ústí nad
Labem

Chomutov

Teplice

Ústecký kraj

působnost Fokusu Labe 
v Ústeckém kraji
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Poskytované sociální služby
Služby se zaměřují na podporu, pomoc a doprovázení uživatele při získávání, obnovování, rozvoji a 
udržování dovedností a schopností potřebných v běžném životě, které jsou často narušeny onemoc-
něním uživatele. Služby jsou orientované na různé oblasti života uživatelů (bydlení, práce, vztahy, 
vzdělávání, volný čas) a směřují uživatele k co nejvyšší možné míře samostatnosti a soběstačnosti v 
přirozeném prostředí.

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je službou, která nabízí jak pomoc s vyhledáváním informací nezbytných 
pro vyřešení konkrétního problému, tak i aktivní podporu během jeho řešení, a to zejména v oblasti 
sociálně-právní.

Sociálně aktivizační služby
Sociálně aktivizační služby nabízí volnočasové, zájmové a vzdělávací aktivity s cílem podpořit uživatele 
při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, při osobním rozvoji a organizaci volného času.

Sociální rehabilitace
Prostřednictvím služby sociální rehabilitace nabízíme dospělým lidem se zkušeností s duševním on-
emocněním podporu na cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti a pomoc v předcházení rizika 
relapsu nemoci.
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Sociálně terapeutické dílny
Služba sociálně terapeutické dílny nabízí prostřednictvím pracovně rehabilitačních programů podporu 
při získávání, obnovení a rozvoji pracovních a sociálních dovedností nezbytných k získání a udržení si 
zaměstnání.

Chráněné bydlení
Prostřednictvím služby chráněného bydlení Fokus Labe nabízí dospělým lidem s duševním onemoc-
něním dlouhodobou podporu a nácvik dovedností potřebných k samostatnému bydlení a pomoc na 
cestě k dosažení vlastního samostatného bydlení. Fokus Labe nabízí v chráněném bydlení komunitního 
typu 16 míst pro dlouhodobě duševně nemocné klienty. Dalších 11 míst má Fokus Labe v samostatných 
bytech.
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„Lidé s duševní nemocí 
MOHOU pracovat“

Poskytované služby v oblasti 
zaměstnávání
Cílem chráněného zaměstnávání 
je zaměstnat osoby s duševním 
onemocněním a jiným zdravot-
ním postižením v důstojném 
prostředí, poskytnout jim za-
jímavou pracovní náplň, zvy-
šovat jim úroveň pracovních 
i sociálních kompetencí a jejich 
kvalifikace na trhu práce. Fokus 
Labe tak hledá a umožňuje nové 
životní role pro lidi s duševním 
onemocněním.

Charakterem výroby jsou 
dnes naše pracovní programy 
rozděleny do 2 segmentů.

oblast gastronomických služeb 
(catering, kuchyň, kavárny)

oblast řemesel 
(šicí dílna, zahradnická, mobilní  
a řemeslná dílna)
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Dobrý Fokus
Catering a kuchyň
Kuchařská a cateringová dílna je blízká konceptu sociálního podnikání. Rozsah cateringu, který Dobrý 
Fokus nabízí, je flexibilní a jeho podoba šitá na míru přímo pro zákazníka. Profesionálně proškolení 
klienti se vždy postarají o spokojenost zákazníka v prostorách, které si sám zvolí. Kuchyně Dobrého 
Fokusu denně dodává pestré a lehké obědy a moučníky do všech svých kaváren a prodejen. Dobrý Fok-
us rovněž zajišťuje rozvory jídel.

Kavárna Fokus Kafe v Ústí nad Labem
Kavárna není jen prostorem gastronomickým, ale i kulturním. Nejen v rámci festivalu Týdny pro 
duševní zdraví se stává prostorem pro konání výstav uměleckých děl lidí se zkušeností s duševním 
onemocněním. Pod titulem Café Nobel se zde konají též setkání s vědci či projekce filmů a dokumentů s 
besedami odborníků na daná témata.

KAFE/Bistro Fokus Teplice
Kavárna, která nabízí zdravou gastronomii a rovněž společenské vyžití.

„Fokus mi dal rekvalifik-
aci na kuchaře. Já jsem 
v životě nevěděl, co je 
quiche nebo mrkvový 
dort“

Lukáš, uživatel služeb Fokusu Labe
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„Fokus mi dal práci, by-
dlení, přátele a drobnou 
denní psychoterapii“

Jirka, uživatel služeb Fokusu Labe

Prodejna Fokus LA BUŽ
Lahůdkářství Dobrého Fokusu.

Okýnko
Provozovna Dobrého Fokusu s občerstvením do ruky.

Literární kavárna v Kampusu UJEP
Kavárna, která vznikla ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Obě organizace tak vzá-
jemně spolupracují v oblasti sociálního podnikání.

BuFFet
Provozovna Dobrého Fokusu, která se nachází v univerzitním kampusu v budově Filozofické fakulty 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
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Zelený Fokus
Šicí dílna
Dílna zaměřující se na výrobu textilních zvířátek, bytových doplňků a dekoračních výrobků, které jsou 
zhotovovány nejen strojovou, ale i ruční výrobou.

Zahradnická a mobilní dílna
Dílna realizuje zahradnické práce i celkovou údržbu zeleně na veřejných i soukromých prostranstvích. 
Dílna zajišťuje za přijatelné ceny i další manuální činnosti.

„Fokusem se mi zrušila 
samota, která pro mě byla 
hrozná“

Radka, uživatelka služeb Fokusu Labe
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Osvětové kampaně a akce pro 
styk s veřejností 
Festival Týdny pro duševní zdraví
Týdny pro duševní zdraví jsou 
celorepublikovou akcí, která si 
klade za cíl prostřednictvím kul-
turního a odborného programu 
upozorňovat veřejnost na prob-
lematiku duševních onemocnění 

a psychiatrické péče v České 
republice. Součástí programů 
Týdnů pro duševní zdraví jsou 
koncerty, výstavy, divadelní a 
filmová představení, přednášky, 
konference, dny otevřených 

dveří poskytovatelů sociálních 
služeb, umělecké projekty, work-
shopy a další. Fota z loňských 
TDZ

Veletrh sociálních služeb
Veletrh sociálních služeb, který 
je již pevnou součástí programu 
Týdnů pro duševní zdraví a prez-
entuje poskytovatele sociálních 
a sociálně-zdravotních služeb 

převážně Ústecka formou prode-
jních a prezentačních stánků, se 
konal na Lidickém náměstí. V 
roce 2016 se veletrhu zúčastnilo 
na 44 vystavovatelů, a zavítalo na 

něj několik stovek návštěvníků. 

 Fota například stánku z veletrhu
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Projekty realizované v roce 2016
Transformační plán psychiatrické péče v Ústeckém kraji 
zakládání Center duševního zdraví
Cíl:

• Zlepšit kvalitu života lidí s 
duševním onemocněním.

• Vytvořit propojenou spo-
lupracující multidisciplinární 
síť v Ústeckém kraji.

• Reformovat péči v souladu s 
národní strategií ČR a strate-

gií Ústeckého kraje.

• Rozvinout nové kapacity 
v komunitní psychiatrii ve 
třech strategických místech 
Ústeckého      kraje (v první 
etapě).

• Rozvíjet multifaktoriální 

model bio-psychosociální 
rehabilitace a koncept RE-
COVERY.

• Rozvíjet služby založené na 
růstu pacientů.

„Lidé s duševní nemocí 
NEMUSEJÍ být zavření 
do léčeben a MOHOU žít 
mimo ústavy“

„Tenkrát mi doktor říkal, 
že nejsem schopen samo-
statného života“

Luboš, uživatel služeb Fokusu Labe
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Založení prvního Centra duševního zdraví v Chomutově
V rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, se Fokusu Labe, z.ú., ve spolupráci s Psychiatrick-
ou léčebnou Petrohrad, p.o. a odborem zdravotnictví Ústeckého kraje podařilo založit a v říjnu 2016 
slavnostně otevřít první z Center duševního zdraví v Chomutově. V horizontu jednoho roku by mělo 
vzniknout další Centrum duševního zdraví v Ústí nad Labem (s psychiatrickým oddělením Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem) a následně třetí v okolí Roudnice nad Labem či Litoměřic (s psychiatrick-
ou nemocnicí Horní Beřkovice). Centrum duševního zdraví Na Příkopech 156, Chomutov.

Smyslem Centra duševního zdraví je poskytnout flexibilní, individualizovanou péči všem, kteří tak-
ovouto pomoc potřebují, a to bez čekací doby, pokud možno v jejich přirozeném prostředí a s ohledem 
na jejich různorodé potřeby. Pracovní tým Centra duševního zdraví zajišťuje funkční propojení ambu-
lantní a lůžkové péče, díky kterému by mělo docházet k prevenci hospitalizací duševně nemocných či k 
jejich zkracování a napomoci tak k jejich návratu do běžné komunity. Multidisciplinární tým Centra je 
nově obohacen o peer konzultanty, tedy o lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Centrum 
duševního zdraví spolupracuje nejen s potřebnými subjekty a specializovanými službami, ale také s těmi 
službami, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení či volnočas-
ových aktivit. Služby Centra duševního zdraví jsou určeny nejen pro lidi se závažným duševním on-
emocněním, ale také pro osoby s rizikem rozvoje duševního onemocnění a v neposlední řadě pro lidi v 
krizových situacích s akutními psychickými obtížemi s výjimkou akutních intoxikací. Cílem péče ovšem 
není pouze odstranění symptomů onemocnění, ale také celostní podpora člověka v jeho cestě k uzdra-
vení a znovu začlenění do společnosti.

„Rodiče NEJSOU příčinou 
schizofrenie“
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Evropské projekty realizované v 
roce 2016

Villa
I nadále pokračuje projekt Villa, podpořený z Norských fondů, jehož hlavním cílem bylo v první fázi 
navracet osoby s duševním onemocněním do civilního života vytvořením ubytovací kapacit. V roce 
2016 se podařilo vytvořit 3 nová místa v chráněných bytech v normální sídlištní zástavbě. 

Neviditelní lidé – aneb jsou schizofrenici nebezpeční?
Cíl projektu

Projekt zpracovává a realizuje informační kampaň „Neviditelní lidé – aneb jsou schizofrenici nebez-
peční?“ vedoucí k destigmatizaci duševně nemocných v očích veřejnosti, tedy změně stereotypu nahl-
ížení na člověka nemocného schizofrenií tak, aby nebyl společensky izolován ani sankcionován, aby se 
změnil postoj veřejnosti, zaměstnavatele, rodiny, přátel, ale i zdravotníků. Během roku jsme seznam-
ovali veřejnost pomocí workshopů a výstavy s neviditelnými symptomy – projevy lidí nemocných 
schizofrenií tak, aby je lidé nevnímali jako „senzaci“ a „odlišnost“, ale byli schopni jim porozumět a 
pochopit je. Více o projektu www.neviditelni-lide.cz

V rámci projektu bylo v roce 2016 realizováno 12 výstav a 10 workshopů.

„Moje chování tenkrát, když mě za-
vřeli do blázince, bylo zrcadlem jejich 
reakce na mě. Prostě jsem se jenom 
bránil, abych byl neprůstřelnej, abych 
se chránil“

Vláďa, uživatel služeb Fokusu Labe



32 33

Schizofrenie očima dětí – Interaktivní hra a workshop pro děti
Cíl projektu

Cílem projektu Očima dětí je zvýšit především u školních dětí, jejich rodičů a pedagogů míru infor-
movanosti o tom, co je to psychiatrické onemocnění a jak vypadá život s ním. Proto Centrum komu-
nitní práce a Fokus Labe, z.ú., v projektu podpořeném z Norských fondů vytvořily pro pedagogy inter-
aktivní hru, která by měla pomoci, jak strukturovanou formou otevřít neformální diskuzi nad tématem 
duševního onemocnění schizofrenie.

 Hra, která je především určena pro žáky 2. – 4. tříd, obsahuje 42 interaktivních oken, kde malý kluk 
Robert představuje dětem svou nemoc schizofrenii. Sděluje jim své pocity, stavy a myšlenky. Pedagog 
(či externí odborník) potom svými návodnými otázkami vhodně rozvíjí diskuzi o schizofrenii mezi 
dětmi. Příběh Roberta pomůže dětem přiblížit a pochopit téma duševní zdraví a duševní nemoc.  
Projekt se zaměřuje především na děti ve věku 2. – 4. tříd, kdy ještě nemají vytvořený hotový názor na 
danou problematiku a může tak pomoci ovlivnit jejich myšlení dříve než si vytvoří předsudky. Děti tak 
budou vnímat problémy Roberta jako nemoc, kterou může kdokoli z nás získat, budou slovo schizof-
renie vnímat jako název nemoci (ne jako slovo opředené tajemnem) a díky seznámení se s tématem 
se také mohou naučit jak pomoci svému kamarádovi, který by měl podobné problémy jako Robert. 
Interaktivní hra je dostupná na  www.ocima-deti.cz. Pro školy byl rovněž vytvořen BALÍČEK – když 
nám onemocní duše a nahrána ukázková hodina pro práci v hodině. Připravený materiál byl rozeslán 
na základní školy Ústeckého kraje
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Hospodářský výsledek
Poděkování sponzorům a donátorům
Donátoři a přispěvatelé, kteří v roce 2016 podpořili naši činnost

Dotace
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky prostřednictvím Ústeckého kraje
Ústecký kraj
Statutární město Ústí nad Labem
Statutární město Děčín
Statutární město Teplice
Statutární město Chomutov
Statutární město Litoměřice
Úřad práce České republiky
Norské fondy
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo kultury České republiky

Sponzoři
Ing. Jana Schlosserová

Pavel Schlosser

Bohemia Healing Marienbad Waters a.s.
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Kontaktní a identifikační data
Sídlo:
Fokus Labe, z.ú.

IČ: 44226586

Stroupežnického 1372/9, Ústí nad Labem 400 01

Tel: +420 472 745 159

e-mail: fokus@fokuslabe.cz

webové stránky: www.fokuslabe.cz

Pobočky:
Fokus Labe – Ústí nad Labem

Stroupežnického 1372/9, Ústí nad Labem 400 01

Tel: +420 472 745 159

e-mail: usti@fokuslabe.cz

Fokus Labe – Teplice

Školní 26, Teplice

Tel.: +420 739 456 465

e-mail: teplice@fokuslabe.cz

Fokus Labe – Litoměřice

Velká Krajská 47/7, Litoměřice

Tel.: +420 413 034 461

e-mail: litomerice@fokuslabe.cz

Fokus Labe – Děčín

Hudečkova 1, Děčín

Tel.: +420 413 034 459

e-mail: decin@fokuslabe.cz

Centrum duševního zdraví 

Na Příkopech 156, Chomutov

Tel.: +420 474 341 144

e-mail: info@cdz-usteckykraj.cz




