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

2. Prosazuje zájmy a práva občanů s duševním 
onemocněním ve společnosti

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

4. Realizuje služby komunitní péče pro dlouhodobě 
duševně nemocné klienty

5. Poskytuje registrované sociální služby - sociální 
poradenství, sociálně aktivizační služby, sociální 
rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny, chráněné 
bydlení

6. Poskytuje pracovního uplatnění občanům s 
duševním onemocněním v sociálním podnikání

7. Zvyšuje informovanost veřejnosti o problematice 
duševního zdraví a působí na veřejnost při „de-
stigmatizaci“ duševní nemoci

8. Podporuje svépomocné aktivity uživatelů péče

Poslání a činnost sdružení
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.
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Neviditelní lidé
Stigma duševní nemoci stále představuje velký 
problém v léčbě psychicky nemocných. Umíte 
si  představit, že byste se přestali kamarádit s někým, 
u koho se objevila rakovina? Nebo odmítali pracovat 
s někým, kdo v dětství prodělal neštovice či bydlet 
v blízkosti lidí na vozíčku? Asi těžko, přitom v souvis-
losti s duševním onemocněním se tyto jevy vyskytují. 
Když onemocníte infarktem, odvezou vás do deseti 
minut na špičkové oddělení místní nemocnice. Když 
se „zblázníte“, odvezou vás do sto kilometrů vzdálené 
psychiatrické nemocnice, kde budete na společném 
pokoji s dalšími deseti lidmi, vzdáleni od své rodiny…
Duševní onemocnění je méně viditelná nemoc, než 
jakákoli jiná nemoc. Často se setkávám s konsta-
továním, že v našich kavárnách nikdo nepozná, kdo 
je nemocný a kdo zdravý. Je to asi dobře, protože tato 
nevědomost nám umožňuje přistupovat k lidem bez 
předsudků. Jak si však udržet tento otevřený přístup, 
aniž by se člověk nechal zmanipulovat mediální kam-
paní, která hází všechny lidi se schizofrenií do jedno-
ho agresivního pytle? Ptám se sama sebe, jak je možné 
přemýšlet o lidech se schizofrenií jako ve středověku 
a ještě tento názor veřejně prezentovat a nevystavit se 
tak žádnému morálnímu ani právnímu postihu? 
Pracuji s lidmi s duševním onemocněním 25 let 
a znám mnoho jiných příběhů, kdy lidé se schizof-
renií žijí dlouhá léta mimo zdi ústavů, pracují, zak-
ládají rodiny, mají děti, nebo žijí se svými rodiči 
či  kamarády. Každý den vidím, že život lidí se schizof-
renií není jednoduchý, je to každodenní boj o svoji 
emoční rovnováhu, o své místo ve světě, někdy větší, 
někdy menší. Ale vždy je to klient, který činí změny 
ve svém životě. 

My, kteří máme v popisu práce podporu, mu můžeme 
vytvářet prostředí, aby změnu a svoji cestu k zotavení 
zvládal úspěšně a jeho boj nebyl tak osamocený. 
Pokud však v naší republice nebude existovat sys-
tém následné komunitní péče, jak jej 25 let vytváří 
Fokus Labe, bude člověk bojovat s duševní nemocí 
často osamoceně a nepodaří se eliminovat riziko 
možných negativních dopadů duševních nemoci, 
které ohrožují člověka samotného, ale i jeho okolí. 
Bude to totiž špatná léčba a žádná rehabilitace. Po-
dobně jako u poškozené páteře člověk podstupuje 
dlouhodobou rehabilitaci, aby se znovu naučil chodit. 
V případě nemocné duše člověka zaléčíme z akutního 
stavu a chceme, aby začal chodit, i když se na svou 
duši nemůže spolehnout. A pak se divíme, že upadl. 
A to ne hned před bránou léčebny, ale třeba až za 
tři měsíce, kdy je jeho utrpení již tak veliké a nemá, 
s kým by o něm hovořil. Začíná jeho PÁD!
Všem, kteří se snaží ve své mysli a srdci najít po-
chopení a fandí tomu, co společně ve Fokusu Labe 
děláme, děkujeme.

květen 2016

PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
předsedkyně spolkové

Rady Fokusu Labe

ÚVODNÍ SLOVO
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Orgány spolku

Terénní komunitní tým pro  
Ústecký kraj od roku 2015
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Valná hromada
je nejvyšším orgánem spolku. Spolek má 51 registro-
vaných členů.

Rada spolku
je statutárním orgánem sdružení, řídí vlastní činnost 
sdružení a jedná jeho jménem.
• Petr Čálek
• Zdeňka Englicová
• Mgr. Ivana Fujanová
• Bc. Lenka Kocourková 
• PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
• Bc. Martin Lán, DiS
• Mgr. Ivana Vlčková
• Mgr. Jana Walterová 

Revizní komise
dozírá na hospodaření spolku, a to zejména se 
zřetelem na dodržování obecně závazných právních 
předpisů, stanov a ostatních vnitřních předpisů.
• Eva Berlová, DiS.
• Zdeňka Englicová
• Martina Pončíková

Manažerský tým
je výkonným orgánem spolku, řídí vlastní činnost 
a jedná jménem spolku.

Předsedkyně spolku
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová

Kolegium uživatelů služeb je poradním orgánem 
spolkové Rady.
• Petr Balšánek
• Jan Bendl
• Robert Berzkowitsch 
• Vladimír Conk
• Luboš Kropáček
• Milan Michal
• Alena Müllerová
• Ing. Martin Štajner
• Zbyněk Zahajský  
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Systém služeb Fokusu Labe se poskytuje klientům 
na principu komunitní péče, tj. v přirozeném pros-
tředí co nejblíže místa bydliště klientů. Systém služeb  
Fokusu Labe tvoří sociální služby, služby zaměst-

návání prolínající se s principy sociálního podnikání a 
svépomocných aktivit. Služby v roce 2015 byly posky-
továny již v celém Euroregionu Labe.

Systém služeb Fokusu Labe v roce 2015

Multidisciplinární komunitní tým
Fokusu Labe

Cesta ke zotavení

Terénní komunitní tým
Asertivní péče
od roku 2015

Péče o pečovatele

Pracovní rehabilitace 
a zaměstnání
Sociální podnikání

Chráněné komunitní bydlení
Komunitní byty
Podpora v bydlení
Bejvák

Sociálně terapeutické dílny
Kompetence

Denní stacionář
od roku 2015

Sociální rehabilitace 

Odborné sociální 
poradenství

Sociálně aktivizační 
služby
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Klienti Fokusu Labe
Klienti či uživatelé služeb Fokusu Labe jsou dospělí 
lidé s dlouhodobou duševní nemocí převážně z okru-
hu psychóz, jako jsou schizofrenie, bipolární poru-
cha, hraniční stavy, těžká neuróza. Často přicházejí 
po opakovaných dlouhodobých hospitalizacích v psy-
chiatrických léčebnách a v důsledku psychického  
onemocnění mají přiznaný invalidní důchod. 
Přichází často velmi uzavření do sebe, bojí se komu-
nikace a cizích lidí, ztrácejí motivaci, zájem o své cíle, 
plány, zájmy… Mají pocit, jako by jejich energie byla 
pryč a mají problémy se zvládáním základních aktivit 
svého každodenního života.
U klientů dochází k ochuzení citového prožívání - 
jako by se jich nic netýkalo, vše jim je jedno, ztrácejí 
zájem o své přátele a preferují osamělé trávení volného 
času a časté nicnedělání. Často mají pocit izolovanosti 
a osamělosti. Dochází k poruchám kognitivních funk-
cí - nejčastěji pozornosti, paměti a učení. U klientů 
dochází k poruchám exekutivní - řídící funkce. Je-
jich poruchy vedou k tzv. kognitivnímu deficitu, což 
má u klientů za následek selhávání v každodenních 
činnostech, především v práci, ve studiu i v kontak-
tu s ostatními lidmi v běžných situacích. Klient se 
nedokáže soustředit, odlišit podstatné od nepod-
statného, pochopit informace a dále je zpracová-
vat, správně se rozhodnout a rozhodnout se vůbec. 
Klient má problém věci plánovat, strukturovat den, 
řešit problémy. Dochází k problémům s volním cho-
váním, které často způsobuje klientovu neschopnost 
vstát, dodržet osobní hygienu, dojít do zaměstnání, či 
do jiných denních aktivit. Velkou kapitolou 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 nepohody - úzkost. 

Vzácněji se může objevit i nadměrně veselá nálada, 
nepřiměřeně vysoké sebevědomí. 
Taková situace přináší vysokou zátěž pro klien-
ta 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 okolím.

FOKUS LABE
550 KLIENTŮ VE SLUŽBÁCH
Ústecký kraj má 813 103 obyvatel.

=> u 8 131 obyvatel může dojít 
k výskytu duševního onemocnění
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Tým Fokusu Labe  v roce 2015

VEDENÍ FOKUSU LABE 2015
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PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
ředitelka a předsedkyně

Fokusu Labe

Bc. Lenka Kocourková
ředitelka týmů Ústí nad Labem, 
Děčín, Litoměřice a chráněné 

bydlení

Mgr. Jana Walterová
ředitelka týmů pracovní 

rehabilitace Dobrý Fokus

Bc. Martin Lán, Dis.
ředitel pracovní 

rehabilitace Zelený Fokus

Mgr. Ivana Fujanová
ředitelka týmů Teplice 

Fokusu Labe

Mgr. Ivana Vlčková
členka Rady a bývalá ředitelka sociál-

ních služeb

Petr Čálek
finanční manažer

Zdeňka Englicová
personalistka 
a členka Rady
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9
Ústí nad Labem
Tel.: 472 745 159
e-mail: fokus@fokuslabe.cz
www.fokuslabe.cz

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 onemocněním uživatele. 
Služby jsou orientované na různé oblasti života uži-
vatelů (bydlení, práce, vztahy, vzdělávání, volný čas) 
a směřují uživatele k co nejvyšší možné míře samo-
statnosti a soběstačnosti v přirozeném prostředí. 

Fokus Labe
Ústí nad Labem
Stroupežnického 1372/9
400 01  Ústí nad Labem
tel.: 472 745 159

Fokus Labe
Teplice
Školní 26
415 01  Teplice
tel.: 739 456 465

Fokus Labe
Litoměřice
Velká Krajská 47/7
412 01  Litoměřice
tel.: 413 034 461

Fokus Labe
Děčín
Hudečkova 1
405 01  Děčín I.
tel.: 413 034 459

Pobočky:Sídlo spolku Fokus Labe:

V roce 2015 měl Fokus Labe dle Zákona 
o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
zaregistrováno 16 sociálních služeb 
s místy poskytování v Ústí nad Labem, 
Teplicích, Děčíně a Litoměřicích.
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Zelený Fokus
Tel: 731 495 422

Šicí dílna
Stroupežnického 1372/9, 
Ústí nad Labem

Zahradnická a mobilní dílna
Na Sklípku 613/2,
Ústí nad Labem

Dobrý Fokus
Tel.: 734 570 027
e-mail: info@dobry-fokus.cz
www.dobry-fokus.cz

Catering a kuchařská dílna
Pražská 166/47,
Ústí nad Labem
Tel.: 734 570 025

Fokus kafe Ústí nad Labem
Prokopa Diviše 1605/5,
Ústí nad Labem
Tel.: 475 209 788

Kafe/bistro Fokus Teplice
Školní 26,
Teplice
Tel.: 733 133 282

La Buž
Pařížská 12,
Ústí nad Labem
Tel.: 475 212 798

Literární kavárna UJEP
Pasteurova 5,
Ústí nad Labem
Tel.: 413 035 335

BuFFet
Pasteurova 13,
Ústí nad Labem
Tel.: 731 449 469

Okýnko
Masarykova 1478,
Ústí nad Labem
Tel.: 604 454 347
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Odborné sociální poradenství je službou, která nabízí 
jak pomoc s vyhledáváním informací nezbytných pro 
vyřešení konkrétního problému, tak i aktivní podpo-
ru během jeho řešení, a to zejména v oblasti sociál-
ně-právní.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 
SLUŽBY
Sociálně aktivizační služby nabízí volnočasové,  
zájmové a vzdělávací aktivity s cílem podpořit uži-
vatele při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, při 
osobním rozvoji a organizaci volného času.

Služba nabízí
• poradenství (mapování situace, možných 

způsobů řešení problémů a samotné poradenství)
• nácvik dovedností (např. jak vyjednávat s věřiteli, 

jak sestavit a dodržet krizový finanční rozpočet, 
jak se bránit proti zneužívání zaměstnavatelem, 
jak se bránit v případě, že někdo ohrožuje, jaká  
má práva, apod.)

• asistenci a doprovod (doprovod a praktická 
pomoc např. v případě zprostředkování kontak-
tu s poskytovateli služeb, jednání s úřady a in-
stitucemi apod.)

Služba nabízí
• možnost naučit se lépe organizovat svůj volný čas 
• příležitost seznámit se s druhými lidmi (v bez-

pečném prostředí za účasti terapeutů) – možnost 
účastnit se společných výletů, exkurzí, kulturních 
akcí a rehabilitačních pobytů

• možnost zažít a naučit se něco nového, příleži-
tost pěstovat své koníčky a nacházet nové záliby 
v rámci vzdělávacích, zájmových a volnočas-
ových programů (např. kurzy PC, angličtina, 
břišní tance, kulturní odpoledne atd.)
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Prostřednictvím služby sociální rehabilitace nabízíme 
dospělým lidem se zkušeností s duševním onemoc-
něním podporu na cestě k co největší samostatnosti 
a soběstačnosti a pomoc v předcházení rizika relapsu 
nemoci.

Služba nabízí
• odbornou pomoc a podporu v oblastech komu-

nikace, vztahů s lidmi, péče o zdraví a zvládání 
nepříznivých důsledků onemocnění

• tréninkové programy zaměřené na nácvik prak-
tických dovedností nezbytných pro samostatný 
život (např. péče o domácnost, jednání s úřady, 
vyhledání informací, hledání a udržení si zaměst-
nání)

• odbornou pomoc a podporu směřující 
k posilování zdravého sebevědomí uživatele 
a jeho vlastní seberealizaci

• pomoc při přechodu z pobytu v léčebných 
zařízeních zpět do běžného života

• poradenství a pomoc rodinám a blízkým lidem, 
kteří onemocněli psychózou

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ 
DÍLNY
Služba sociálně terapeutické dílny nabízí prostřed-
nictvím pracovně rehabilitačních programů podporu 
při získávání, obnovení a rozvoji pracovních a sociál-
ních dovedností nezbytných k získání a udržení si 
zaměstnání.
Služba nabízí
• možnost získání nových znalostí a pracov-

ních dovedností, dovedností potřebných 
k soběstačnosti, možnost smysluplně trávit svůj 
volný čas prostřednictvím pravidelných pracov-
ních činností, příležitost seznámit se s druhými 
lidmi v rámci bazálního pracovně rehabilitačního 
programu

• příležitost otestovat si své pracovní a sociální 
dovednosti a předpoklady potřebné pro získání 
a udržení si vhodného zaměstnání a tyto do-
vednosti dále rozvíjet prostřednictvím rehabili-
tačních míst ve strukturovaných pracovně reha-
bilitačních programech (kuchařský, zahradnický, 
šicí a kavárenské)

• odborné poradenství při hledání a udržení si 
nového zaměstnání (v chráněné dílně nebo na 
otevřeném trhu práce)
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V roce 2015 jsme oslavili tři roky v novém chráněném 
bydlení komunitního typu pro 12 dlouhodobě 
duševně nemocných klientů. Dalších 12 míst má Fok-
us Labe v samostatných bytech. Celkem má Fokus 
Labe 24 míst v samostatném bydlení.
Prostřednictvím služby chráněného bydlení nabízíme 

dospělým lidem s duševním onemocněním dlou-
hodobou podporu a nácvik dovedností potřebných 
k samostatnému bydlení a pomoc na cestě k dosažení 
vlastního samostatného bydlení.

Služba nabízí
• dlouhodobou pomoc a podporu v budování 

a posilování dovedností nezbytných pro budoucí 
samostatného bydlení (např. samostatné užívání 
léků, nakupování, vaření, úklid, praní, vyřizování 
osobních záležitostí na úřadech, komunikace se 
sousedy a členy komunity apod.)

• pomoc na cestě osamostatnit se od své rodiny 
a získat dovednosti a sebedůvěru, nezbytnou 
k samostatnému a nezávislému životu

• pomoc a podporu rodičům s duševním one-
mocněním, párům nebo samostatným rodičům 
s dětmi v tíživé sociální situaci na cestě 
k získání samostatného bydlení prostřednictvím 
dočasného bydlení v chráněném bytě za podpory 
pracovníků organizace

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
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SLUŽBY V OBLASTI 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Cílem chráněného zaměstnávání je zaměstnat oso-
by s duševním onemocněním a jiným zdravotním 
postižením v důstojném prostředí, poskytnout jim 
zajímavou pracovní náplň, zvyšovat jim úroveň pra-

covních i sociálních kompetencí a jejich kvalifikace 
na trhu práce.  Charakterem výroby jsou dnes naše 
pracovní programy rozděleny do 2 segmentů:  
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ZELENÝ FOKUS
oblast řemesel (šicí dílna, zahradnická, mobilní 
a řemeslná dílna)

DOBRÝ FOKUS
oblast gastronomických služeb (catering, kuchyň, 
kavárny a prodejny na půl cesty)
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DOBRÝ FOKUS
Všechny provozy Dobrého Fokusu v sobě spojují dvě věci: skvělé jídlo a šanci 
pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním pracovat v Dobrém Fokusu.
Tito lidé spolu s dalšími kolegy pro vás, denně připravují ve vaňovské kuchy-
ni či teplickém bistru vyhlášené moučníky, lehké saláty a francouzské quiche. 
Za podpory pracovních terapeutů vás obsluhují v kavárnách, bistrech,  
prodejnách, na stáncích a rautech.
Díky stovkám spokojených zákazníků dáváme už 9 let práci desítkám lidí, 
kteří by jinak zaměstnání hledali obtížně a kteří potřebují při návratu do 
civilního života pomocnou ruku.
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CATERING
Kuchařská a cateringová dílna je blízká konceptu 
sociálního podnikání. Zámecký raut pro  200 osob i 
přátelské setkání o několika lidech – rozsah cateringu, 
který nabízíme, je flexibilní a jeho podoba šitá na míru 
přímo zákazníkům. Naši zkušení kuchaři připraví 
teplé i studené občerstvení z čerstvých surovin. Šunka 
od kosti, řízky klasické i v ořechové krustě, roastbeef s 
koktejlovou omáčkou, kanapky a minisendviče... a to 
je jen malá ukázka naší nabídky v roce 2015. Caterin-
gově jsme zajistili i svatbu. Profesionálně proškolení 
klienti se postarají o spokojenost zákazníků v pros-
torách, které si zákazník zvolí.

Naše zkušenosti na tomto poli jsou 
bohaté, zákazníci se k nám vracejí 
a u kteréhokoliv z našich klientů si 
můžete vyžádat referenci na naše 
služby.
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KAVÁRNA FOKUS KAFE ÚSTÍ 
NAD LABEM
Obsluhu pro širokou veřejnost v této kavárně za-
jišťovali občané s duševním onemocněním. Fokus 
Kafe není jen  prostorem gastronomickým, ale i kul-
turním: svá díla tu na pravidelných výstavách  prez-
entovali  třeba Jiří Surůvka, Petr Nikl, Josef Bolf, Jiří 
Bolf, Jiří Černický, či David Böhm s Jiřím Frantou. 
V rámci festivalu Týdny pro duševní zdraví tu bývají 
výstavy lidí se zkušeností s duševním onemocněním. 
Nastálo jsou pro všímavé oči k vidění umělecké 
projekty Jiřího Kovandy a Jana Haubelta ztvárňující 
narušené vnímání reality. Pod titulem Café  
Nobel  se se zde konají též setkání s vědci nad šálkem 
kávy  či projekce filmů a dokumentů s besedami 
odborníků na daná témata.

Kavárna nabízí:
nekuřácký prostor, domácí moučníky, osvěžující 
saláty a lehká jídla, domácí limonády, galerii a fil-
mový salónek, šité výrobky z chráněné dílny Fokusu 
Labe, WiFi zdarma, možnost pořádání večírků, oslav, 
a jiných akcí

KAFE/BISTRO FOKUS TEPLICE
Tato kavárna byla slavnostně otevřena 8. 10. 2010 za 
účasti kmotra – herce Romana Zacha. Obsluhu pro 
širokou veřejnost v této kavárně zajišťovali občané s 
duševním onemocněním. 
Naše kuchyně pro vás připravuje výborné obědy z 
poctivých ingrediencí. Samozřejmostí jsou řádné 
porce. Můžete si objednat dopředu z týdenního jídel-
ního lístku. Nově od roku 2015 jídlo roznášíme po 
městě. 

• kavárna, bar, galerie, internet (PC, WiFi free)
• nekuřácké prostředí, venkovní zahrádka, výstavy, 
koncerty, další kulturní akce
 (pravidelné páteční akce)
• výrobky z vlastních chráněných dílen (šicí výrobky 
a výrobky cateringového programu)
• vlastní domácí moučníky, palačinky, ječné lívance, 
vegeburgry, zelňáky, koktejly 
• možnost rezervace a uspořádání oslav a večírků

Prokopa Diviše 1605/5, 400 01  Ústí nad Labem 
Otevírací doba: Po - Pá  9.00 - 19.30

Školní 26, 415 01 Teplice
Otevírací doba: Po - Čt  10.00 - 18.00
Pá  10.00 - 20.00
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PRODEJNA FOKUS LA BUŽ
V centru Ústí vás po ránu obslouží lidé, na kterých jen 
těžko poznáte, jak velké trápení mají se svojí duševní 
nemocí. Jsou usměvaví a mají pro vás od rána nachy-
staný pult plný sladkých i slaných lahůdek, které od 
kuropění připravují kuchaři v naší vaňovské kuchyni. 
Vyhlášené jsou zdejší zeleninové, těstovinové i luštěni-
nové saláty, francouzské koláče, zapékané panini, leh-
ké polévky a fokusácké bagety. Kdo má chuť na sladké, 
pro toho jsou tu krom dezertů i lahodný točený jogurt 
a v létě zmrzlina z Opočna. Rychlá svačina, oběd do 
práce anebo snídani pro dobrý začátek dne? Příjemná 
obsluha se o vaše chutě postará obratem. 

• francouzské speciality
• zeleninové a ovocné saláty
• moučníky vlastní výroby
• výrobky studené kuchyně
• studené nápoje
• jogurtový krém a v létě zmrzlina
• káva a čaj s sebou 

Pařížská 12, 400 01  Ústí nad Labem
Otevírací doba: Po - Pá  7.00 - 17.00

Masarykova 1478, 400 01 Ústí nad Labem
Otevírací doba: Po - Pá  7.30 - 16.00

OKÝNKO
Nejnovější provozovna Dobrého Fokusu s občer-
stvením do ruky funguje od poloviny listopadu 
2015 na Masarykově ulici. Provozovna je malou  
sestřičkou prodejny La Buž v Pařížské ulici. I tím, že 
nabízí zdravou výživu od polévek přes hlavní jídla a 
fast food, který vzniká přímo před zraky zákazníků, po 
zeleninové a ovocné šťávy. Fresh nápoje zákazníkům 
připraví na požádání podobně jako zapečené panini s 
pršutem, sušenými rajčaty a mozzarellou, nebo s bru-
sinkami a camembertem pro vegetariány.
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LITERÁRNÍ KAVÁRNA 
V KAMPUSU UJEP 
Literární kavárna je dalším příkladem dobré praxe 
ve spolupráci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v oblasti gastronomie. Obě organizace tak vzájemně 
spolupracují v oblasti sociálního podnikání. Univer-
zitě přináší naše činnost kvalitní gastronomii, nám 12 
nových pracovních míst a nové životní příběhy pro 
naše klienty. 
Fyzické i duševní síly chodí do Literární kavárny 
obnovit, studenti či pedagogové. V poledne pro vás 
máme obědy, polévky, saláty, palačinky a bagety, od-
poledne vyzkoušejte kávu a zdejší vyhlášené domácí 
moučníky a slané francouzské koláče. Potěší vás 
domácí limonády, čerstvé mátové a zázvorové čaje 
nebo ovocné a zeleninové šťávy.

Pasteurova 5, 400 01  Ústí nad Labem
Otevírací doba: Po - Čt  9.00 - 18.00, Pá  9.00 - 15.00

Pro ty, co nespěchají, je v zadní části kavárny 
připravená malá knihovna. První teplé paprsky do 
sebe vstřebáte na malé předzahrádce, kde vás během 
odpočinku rádi obsloužíme.
• polévky
• domácí moučníky
• bagety na přání
• zapékané panini
• snídaňové a obědové menu
• grilování
• knihovna plná inspirativního čtení
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BuFFet

V univerzitním kampusu jsme v září 2015 otevřeli 
další provozovnu Dobrého Fokusu BuFFet, a to přímo 
v budově Filozofické fakulty Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně. 

Pasteurova 13, 400 01 Ústí nad Labem
Otevírací doba: Po - Čt  8.00 - 17.00
Pá  8.00 - 15.00
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ZELENÝ FOKUS
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ŠICÍ DÍLNA
Dílna se zaměřovala na výrobu textilních zvířátek 
(celkem zhruba 120 druhů různých velikostí), by-
tových doplňků a dekoračních výrobků, jako jsou 
polštáře, tašky, kapsáře apod. Do jejího sortimentu 
úspěšně zapadla výroba lidských figurín (žena i muž) 
s vyjímatelnými tělesnými orgány jako názornou, 
výukovou pomůckou pro školy a instituce. Této díl-
ně je vlastní především originalita střihů, používání 
pestrobarevných látek (100% bavlna pravého českého 
kanafasu) a zhotovení nejen strojovou, ale i ruční 
výrobou (zapošívání, vkládání PES kuličkového vlák-
na).
• zaměstnanci se v dílně podíleli na všech výrob-

ních činnostech od stříhání vzorů po samostatné 
šití na stroji

• výrobky ze šicí dílny putovaly jak k individuál-
ním zákazníkům, tak i do různých firem či 
sdružení z celé ČR.

ZAHRADNICKÁ A MOBILNÍ 
DÍLNA
Dílna realizuje zahradnické práce i celkovou údrž-
bu zeleně na veřejných i soukromých prostranstvích. 
Samozřejmou součástí nabízených služeb je odvoz od-
padu - posekané trávy, větví apod. na veřejnou sklád-
ku. Dílna zajišťuje za přijatelné ceny i další manuální 
činnosti. Její předností je to, že je schopná vykonat 
i práce, které jiné firmy „nechtějí“. Zajistí údržbu  
i zvláště zanedbaných míst a pozemků.
• Své služby poskytuje nejen firmám a organizacím, 

ale i fyzickým osobám.
• V dílně jsou zaměstnáni rovněž lidé s duševním 

onemocněním a zdravotním postižením.

Nabízíme
• posek (sekání trávy)
• výhrab (tráva, listí, odpadky, suché větve)
• pletí
• zařezávání živých plotů, prořez křovin, vyřezávání 

náletů
• chemický postřik
• drobná výsadba keřů a stromků
• prořezávka stromů (zajištění výškových prací)
• zimní údržba

Dále nabízíme 
• malířské a natěračské práce
• drobné zednické práce
• úklidy, vyklízení prostor
• stěhovací služby
• výroba a kompletace dřevěných boxů na vína
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FESTIVAL 
TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Týdny pro duševní zdraví jsou ce-
lorepublikovou akcí, která si klade 
za cíl prostřednictvím kulturního 
a odborného programu upozorňo-
vat veřejnost na problematiku 
duševních onemocnění a psychiat-
rické péče v České republice.

Součástí programů Týdnů pro 
duševní zdraví jsou koncerty, 
výstavy, divadelní a filmová před-
stavení, přednášky, konference, dny 
otevřených dveří poskytovatelů so-
ciálních služeb, umělecké projekty, 
workshopy a další.

Divadelní vystoupení
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Veletrh sociálních služeb, 60 vystavovatelů, několik stovek návštěvníků
filmy, dokumenty, výstavy, umělecké projekty, konference.

Veletrh sociálních služeb
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EVROPSKÉ PROJEKTY 
REALIZOVANÉ V ROCE 
2015
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VILLA - vznik chráněného komu-
nitního bydlení pro psychiatrické 
pacienty v Ústeckém kraji

Popis projektu
Předmět sub-projektu v oblasti de-institucionalizace 
je posílit kapacity komunitních služeb pro osoby 
s duševním onemocněním v Ústeckém kraji a vytvořit 
tím prostředí pro jejich plynulý přechod z lůžkové 
péče do péče ambulantní a tím zajistit dlouhodobý 
a udržitelný návrat do civilního života. Předmětem 
projektu je vznik komunitní služby chráněného by-
dlení pro osoby s duševním onemocněním v regionu 
Ústeckého kraje, která poskytne šest nových lůžek pro 
osoby s duševním onemocněním z psychiatrických 
nemocnic v rodinném prostředí malé dvoupatrové 
vily.

Hlavním cílem projektu je navracet osoby s duševním 
onemocněním do civilního života vytvořením uby-
tovacích kapacit v komunitě. Druhým cílem projek-
tu je vytvořit nízkoprahovou poradenskou službu 
s názvem „Bejvák“, kdy Tým bydlení bude poskytovat 
osobám s duševním onemocněním poradenství, pod-
poru a pomoc při síťování společných potřeb v oblasti 
bydlení.
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Neviditelní lidé - aneb jsou 
schizofrenici nebezpeční?

Popis projektu
Projekt zpracovává a realizuje informační kampaň 
„Neviditelní lidé - aneb jsou schizofrenici nebez-
peční?“ vedoucí k de-stigmatizaci duševně nemoc-
ných v očích veřejnosti, tedy změně stereotypu  
nahlížení na člověka nemocného schizofrenií tak, 
aby nebyl společensky izolován ani sankciován, aby 
se změnil postoj veřejnosti, zaměstnavatele, rodiny, 
přátel, ale i zdravotníků. Během roku jsme seznam-
ovali veřejnost s neviditelnými symptomy - projevy 
lidí nemocných schizofrenií tak, aby je lidé nevnímali 
jako „senzaci“ a „odlišnost“, ale byli schopni jim po-
rozumět a pochopit je. A vyvrátili mýty o schizofrenii, 
které ve společnosti existují:

Podpořeno grantem z Norska.

Supported by grant from 
Norway.

Mýtus 1: Lidé s duševní nemocí jsou 
agresivní a nebezpeční.

Mýtus 2: Všichni lidé s duševní 
nemocí musejí být hospitalizováni 
a nemohou žít mimo ústavy.

Mýtus 3: Lidé s duševní nemocí 
nemohou pracovat a studovat.

Mýtus 4: Řada osob svádí na duševní 
onemocnění svou neschopnost 
a lenost.

Mýtus 5: Schizofrenie je porucha 
rozpolcené osobnosti nebo 
vícenásobné osobnosti.
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Mýtus 6: Za vznikem schizofrenie 
stojí zlí duchové nebo magie.

Mýtus 7: Rodiče jsou příčinou 
schizofrenie.

Mýtus 8: Lidé nemocní schizofrenií 
jsou mentálně retardovaní.

Mýtus 9: Schizofrenici se nikdy 
nevyléčí.

Mýtus 10: Schizofrenie je nakažlivá.

Mýtus 11: Lidé se schizofrenií mají 
být zavíráni do ústavů.

Mýtus 12: Lidé se schizofrenií nejsou 
schopni rozhodovat o své vlastní léčbě
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Schizofrenie očima dětí

Interaktivní hra  
a workshop pro děti
Cíl projektu: 
Cílem projektu Očima dětí je zvýšit především u škol-
ních dětí, jejich rodičů a pedagogů míru informova-
nosti o tom, co je to psychiatrické onemocnění a jak 
vypadá život s ním. Interaktivní hrou ROBERT jsme 
začali diskutovat ve školách s dětmi ve věku deset let. 
Jsou neposkvrněné mediálními mýty. Díky svému 
poznání si děti společenské předsudky vůči lidem se 
schizofrenií nemusí vytvořit. 
Hra obsahuje 42 interaktivních oken, kde malý Robert 
představuje dětem svou nemoc schizofrenii. Sděluje 
jim své pocity, stavy a myšlenky. Pedagog (či externí 
odborník) svými návodnými otázkami pak vhodně 
rozvíjí diskusi o schizofrenii mezi dětmi.

Podpořeno grantem z Norska.

Supported by grant from 
Norway.
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Transformační plán psychiatrické 
péče v Ústeckém kraji – zakládáme 
Centra duševního zdraví
V rámci pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví 
ČR připravujeme vybudování tří Center duševního 
zdraví v Ústeckém kraji: v Chomutově (ve spolupráci 
s Psychiatrickou léčebnou Petrohrad, příspěvkovou 
organizací), v Ústí nad Labem (s psychiatrickým odd-
ělením Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem) a 
v okolí Roudnice nad Labem či Litoměřic (s Psychiat-
rickou nemocnicí Horní Beřkovice). 

Cíl:
• Zlepšit kvalitu života lidí s duševním 

onemocněním
• Vytvořit propojenou spolupracující 

multidisciplinární síť v Ústeckém kraji
• Reformovat péči v souladu s národní strategií ČR a 

strategií 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 RECOVERY

• Rozvíjet služby založené na růstu pacientů
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Hospodářský výsledek
za rok 2015 v tis. Kč
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Spotřebované nákupy 9 289

Služby 7 610

Osobní náklady 21 461

Daně a poplatky 0

Ostatní náklady 402

Odpisy, prodaný majetek, 
tvorba rezerv a opravných 
položek

684

Poskytnuté příspěvky 14

Daň z příjmů 0

Náklady celkem 39 460

  

Tržby za vlastní výrobky 
a zboží 10 489

Změny stavu 
vnitroorganizačních zásob 0

Aktivace 0

Ostatní výnosy 347

Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv a opravných 
položek

58

Přijaté příspěvky 0

Provozní dotace 28 366

Výnosy celkem 39 260

Výsledek hospodaření před 
zdaněním -200

Výsledek hospodaření po 
zdanění -200

Náklady Výnosy

Hospodářský výsledek
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Poděkování donátorům 
a sponzorům



Donátoři a přispěvatelé, kteří v roce 2015 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
Úřad práce České republiky
Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Norské fondy
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Centrum komunitní práce
Ústecká komunitní nadace
Nadace ČEZ

Sponzoři
ADLER Czech, a. s.
Ing. Jana Schlosserová
Pavel Schlosser
Václav Starý
Mgr. Jarmila Stojčevska



Rozloučili jsme se
se Zdeňkem Koškem



Do malířského nebe odešel 27. prosince 2015 Zdeněk Košek. Byl jedním z našich prvních členů od roku 1992, kdy 
vzniklo občanské sdružení Fokus Ústí nad Labem a později i aktivním členem sdružení pro péči o duševně nemoc-
né Self Help. Díky obrazům ho znali a uznávali i za hranicemi.

odešel jste nečekaně a každého z nás ve společen-
ství Fokus Váš odchod zabolel. Vaším odchodem si 
uvědomujeme i vlastní smrtelnost. Poučil jste nás o 
tom, že s člověkem máme hovořit tak, jako bychom 
ho viděli naposled.

Naše poslední setkání bylo na vánočním klubu, kde 
jsme si slíbili, že si spolu v lednu dáme kávu ve Vaší 
oblíbené kavárně a popovídáme si. To už nestihneme, 
a proto dovolte, abych Vám řekla, že jste ve všech ve 
Fokusu zanechal silnou lidskou stopu, patřil jste k 
nám 25 let. Stal jste se naším kolegou, kamarádem,  
laickým terapeutem, inspirativním člověkem. Budeme 
si Vás pamatovat i jako muže plného vášní a inspirace. 
Byl jste Zdeňkem, který nám svým TUŠENÍM SOU-
VISLOSTÍ ukazoval jiné netradiční spojení mezi tím, 
co se děje v oblacích a naším pozemským životem.

Byl jste muž, který do posledních dní obdivoval 
krásné ženy a měl mezi nimi své múzy. Byl jste člověk, 
pro kterého jeho obrazy byly téměř dětmi a tvořily mu 
společnost v jeho domově. V každém z nich je vepsán 
kus Vašeho životního příběhu, který nebyl vždy lehký.

Váš talent byl i Vaším křížem, který jste celý život 
nesl, byl Vaší radostí i utrpením. Vždy jste říkal, že 
nejšťastnější chvíle, ale i největší vyčerpání zažíváte 
při malování velkých pláten.

Skutečný malíř, opravdový umělec může psychicky 
onemocnět. V nejlepším případě, když má štěstí v 
neštěstí, zůstává jeho umělecké nadání nedotčeno, 
a jeho umělecká činnost se zachová tak jako u Vás, 
Zdeňku.

Tvůrčí může být pouze lidský duch, ale nikdy nemoc 
„ducha”. Lidský duch však může právě v rozporu s 
tímto strašným osudem, zvaným psychóza, vydat sil-
né tvůrčí dílo... jako se to podařilo Vám.

Přejeme Vaší duši klid a mír a nezapomeňte, že Vás 
máme rádi Zdeňku.

S Pánem Bohem, Zdeňku.

Za všechny Fokusáky PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, 
předsedkyně spolku Fokus Labe

Milý Zdeňku,
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Sídlo:
Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, Ústí nad Labem
Tel.: 472 745 159
e-mail: fokus@fokuslabe.cz
www.fokuslabe.cz

Pobočky:
Fokus Labe – Ústí nad Labem
Stroupežnického 1372/9, Ústí nad Labem
Tel.: 472 745 159
e-mail: usti@fokuslabe.cz

Fokus Labe – Teplice
Školní 26, Teplice
Tel.: 739 456 465
e-mail: teplice@fokuslabe.cz

Fokus Labe – Litoměřice
Velká Krajská 47/7, Litoměřice
Tel.: 413 034 461
e-mail: litomerice@fokuslabe.cz

Fokus Labe – Děčín
Hudečkova 1, Děčín
Tel.: 413 034 459
e-mail: decin@fokuslabe.cz

Zelený Fokus
Tel: 731 495 422

Šicí dílna
Stroupežnického 1372/9, Ústí nad Labem

Zahradnická a mobilní dílna
Na Sklípku 613/2, Ústí nad Labem

Dobrý Fokus
Tel.: 734 570 027
e-mail: info@dobry-fokus.cz
www.dobry-fokus.cz

Catering a kuchařská dílna
Pražská 166/47, Ústí nad Labem
Tel.: 734 570 025

Fokus kafe Ústí nad Labem
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem
Tel.: 475 209 788

Kafe/bistro Fokus Teplice
Školní 26, Teplice
Tel.: 733 133 282

La Buž
Pařížská 12, Ústí nad Labem
Tel.: 475 212 798

Literární kavárna UJEP
Pasteurova 5, Ústí nad Labem
Tel.: 413 035 335

BuFFet
Pasteurova 13
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 731 449 469

Okýnko
Masarykova 1478
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 604 454 347


