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ÚVODNÍ 
SLOVO
Vážení kolegové, přátelé Fokusu, čtenáři.

Po celou dobu roku 2021 jsem měla na 
paměti motto Alberta Einsteina, které 
vyzdvihuje schopnost člověka reagovat 
na změny. Doslova říká, „Měřítkem inteli-
gence je schopnost změny“. 
Schopnost reagovat na změny, které 
přináší proměnlivé společenské klima, byla 
stěžejní i pro náš prožitý rok ve Fokusu 
Labe. Ještě v kleštích covidových opatře-
ní, ale již s vizí do budoucna, jsme udrželi 
naději.
 
Děkuji všem zaměstnancům, sympatizan-
tům a lidem se zkušeností s duševním 
onemocněním, vážím si vaší energie, víry 
a práce. 



Posláním Fokusu Labe je pomáhat lidem se 
zkušeností s duševním onemocněním na jejich 
cestě zotavování se z duševního onemocnění. 
Prostřednictvím komunitních služeb, kde pracují 
odborné týmy, poskytuje Fokus Labe podporu 
při stabilizaci zdraví, naplnění psychologických 
potřeb, nalezení nových sociálních rolí, získání a 
udržení si zaměstnání, samostatného bydlení a 
životní spokojenosti. 

Fokus Labe: 

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 dlouho-
době duševně nemocné klienty.

5. Poskytuje registrované sociálně zdravotní 
služby.

6. Poskytuje pracovní uplatnění občanům s du-
ševním onemocněním v sociálním podnikání.

7. Zvyšuje informovanost veřejnosti o proble-
matice duševního zdraví a působí na veřej-
nost při destigmatizaci duševní nemoci.

8. Podporuje svépomocné aktivity uživatelů 
péče, nabízí peer konzultantství a podporuje 
kreativitu občanů s duševním onemocněním.

9. Spolupracuje a podporuje svépomocnou 
organizaci Self help.

0. Realizuje reformu péče o duševní zdraví  
v Ústeckém kraji.

POSLÁNÍ 
A ČINNOST 
FOKUSU
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CÍLOVÁ 
SKUPINA
Fokus Labe poskytuje služby dospělým lidem 
s vážným duševním onemocněním z okruhu 
psychóz, jako jsou schizofrenie, bipolární poru-
cha, hraniční stavy či těžká neuróza. 
Od roku 2020 poskytuje organizace služby pro 
děti od 6 do 18 let, které jsou v ohrožení dušev-
ního zdraví v Ústeckém kraji, prostřednictvím 
multidisciplinárního týmu pro děti a mladé lidi.

PRINCIPY 
PRÁCE
Práce Fokusu Labe je založena na principech a 
hodnotách přístupu, nazývaného zotavení. 
Přístup je postavený na myšlence, která respek-
tuje zotavení jako hluboce osobní a jedinečný 
proces změny postojů, hodnot, pocitů a rolí. 
Zdůrazňuje způsob života, který je pro člověka 
s duševním onemocněním uspokojující, naděj-
ný, přínosný, a to dokonce s omezeními, která 
nemoc přináší. 
Fokus pomáhá lidem najít nový smysl a účel 
života a postupně se vymanit z katastrofických 
dopadů duševního onemocnění. Při návratu 
z duševního onemocnění zpět do života člověk 
postupně prochází čtyřmi základními fázemi. 
Těmi ho provází terapeut tzv. case manažer, 
který je pacientovi/klientovi k dispozici tak, aby 
na léčbu a zotavení člověk nebyl osamocen.
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VÝSTU-
PY PRÁCE 
FOKUSU 
LABE
Služby v oblasti péče o duševní zdraví poskytu-
jeme ve všech sedmi okresech Ústeckého kraje.
Poskytli jsme služby a podporu 747 klientům.
Naše týmy a pracovníci realizovali 69 979 tera-
peutických intervencí.

141 pacientům byly poskytnuty zdravotní služby.
Poskytli jsme služby bydlení 49 klientům. 
97 lidí se zkušeností s vážným duševním one-
mocněním našlo zaměstnání.
Zrealizovali jsme 50 skupinových setkání pro 
rodiče a blízké lidí s vážným duševním onemoc-
něním.
45 pacientů, díky systému péče Fokusu Labe, 
odešlo z dlouhodobých, léta trvajících hospitali-
zací v psychiatrických nemocnicích a institucio-
nální péči.
Podpořili jsme 41 mladých lidí při řešení jejich 
problémů v oblasti duševního zdraví, a realizo-
vali case management na jejich cestě z dětské 
psychiatrické nemocnice Louny zpět do přiroze-
ného prostředí.
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PŘEHLED KOMUNITNÍCH 
SLUŽEB 
FOKUSU LABE



KOMPLEX-
NÍ SLUŽBY
Podpora člověka s duševním onemocněním 
je poskytována prostřednictvím služeb, které 
jsou realizovány komplexně. Jsou zaměřeny na 
všechny oblasti potřeb života člověka. Na zdra-
vé vztahy, sociální život a sociální role, kontakty, 
přátele. Na osobní rozvoj, růst sebevědomí a 
osobní integrity. Na schopnost pracovat, sa-
mostatně žít, bydlet a hospodařit s penězi. Na 
podporu zdraví, volného času, rodiny a vztahů 
s partnery a dětmi. Na rozvoj občanského a 
profesního života.

Fokus Labe poskytuje Sociální služby dle Zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a to na základě oprávnění 
– registrace. Toto oprávnění vzniká na základě 
rozhodnutí, které vydává Krajský úřad Ústecké-
ho kraje.

Druhy sociálních služeb, které Fokus Labe po-
skytuje: 
1. Sociální rehabilitace
2. Odborné sociální poradenství
3. Sociálně aktivizační služby
4. Sociálně terapeutické dílny
5. Chráněné bydlení
Podrobněji viz. registr poskytovaných sociálních 
služeb

Fokus Labe poskytuje Zdravotní služby dle 
Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování. Na základě 
smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.
Odbornosti zdravotních služeb, které Fokus 
Labe poskytuje: 
1. Odbornost 305 psychiatrie
2. Odbornost 914 sestra pro péči v psychiatrii
3. Odbornost 901 klinická psychologie
4. Odbornost 911 všeobecná sestra
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CENTRUM 
DUŠEVNÍ-
HO ZDRA-
VÍ – NOVÝ 
PROJEKT
Fokus Labe vstoupil do reformy péče o duševní 
zdraví v České republice pilotním projektem 
vzniku Centra duševního zdraví v Ústí nad La-
bem. Fokus navázal na tradici své 30leté práce 
a rozšířil přístup o nové profese. 

CDZ jsou novým nízkoprahovým pilířem pro 
poskytování zdravotně-sociálních služeb. Tímto 
pilířem se rozšiřuje systém péče v ČR a přibližu-
je ji tak blíže duševně nemocným. 

CDZ poskytuje individualizovanou péči zejména 
vážně duševně nemocným – Severe Mental 
Illness (SMI), koordinuje dostupné služby 

s ohledem na potřeby klientů/pacientů v jejich 
přirozeném prostředí.

CDZ je mezičlánkem mezi primární péčí, včet-
ně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou 
(akutní i specializovanou) péčí. Jeho funkcí je 
prevence hospitalizací či jejich zkracování a 
nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizo-
vaných pacientů v psychiatrických nemocnicích 
a léčebnách do běžné komunity. 

Za tímto účelem CDZ vytváří potřebné progra-
my, zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkč-
ní propojení ambulantní a lůžkové péče. 
Multidisciplinární tým CDZ pracuje formou case 
managementu a poskytuje flexibilní individu-
alizovanou službu všem potřebným klientům/
pacientům ze spádové oblasti bez dlouhé čekací 
doby. 

K zajištění hlavního cíle, maximální společen-
ské integrace a klinického i sociálního zotavení 
klientů/pacientů, spolupracuje CDZ ve svém re-
gionu s dalšími potřebnými subjekty a službami 
jak specializovanými, tak těmi, které jsou určeny 
pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání, vzdě-
lávání, bydlení, volnočasových aktivit aj.
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TÝMY DU-
ŠEVNÍHO 
ZDRAVÍ
Fokus Labe poskytuje i v dalších částech Ústec-
kého kraje komplexně zaměřenou dlouhodobou 
péči pro lidi s vážným duševním onemocněním.

V každém okrese zapojuje do svých týmů so-
ciální pracovníky, pracovníky v sociálních služ-
bách, všeobecné sestry, psychology, lékaře, peer 
konzultanty.

Postupně připravuje organizace prostředí pro 
růst týmů duševního zdraví v týmy Center 
duševního zdraví. 

Práce multidisciplinárních komunitních týmů 
by měla být primárně zaměřena na holistický 
bio-psycho-sociální model. Musí být orientová-
na na celostní podporu klienta/pacienta v jeho 
cestě k úzdravě. 

Úzdravou není myšlena jen absence symptomů 
nemoci, ale udržení či znovunaplnění rodinných, 
sociálních, společenských i pracovních rolí klien-
ta/pacienta. 

Tým CDZ i Týmy duševního zdraví pracují aser-
tivně. Podporují nejen klienty/pacienty, kteří se 
sami k službě dostaví či se o pomoc přihlásí, ale 
i ty, kteří službu nevyhledávají či ji v určité fázi 
(kvůli vlivu nemoci na jejich schopnost jednání 
a rozhodování) i odmítají. Ale bez podpory 
služby – pracovníků z týmu se jejich situace 
stále zhoršuje a oni se propadávají do sociální 
exkluze.

Tým pracuje formou case managementu. Pro 
zajištění individualizované práce s klientem/pa-
cientem je zapotřebí, aby každý klient/pacient 
měl jednoho konkrétního člena týmu jako svého 
klíčového pracovníka. Role klíčového pracovníka 
je jednak v přímé péči o klienta/pacienta, jednak 
v koordinaci naplňování individuálního plánu 
úzdravy klienta/pacienta. Klíčový pracovník je 
po potřebnou dobu průvodcem člověka s dušev-
ním onemocněním na jeho cestě zotavení.
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ÚSTÍ NAD 
LABEM 
SLUŽBY 
BYDLENÍ

Fokus Labe poskytuje služby bydlení v Ústí nad 
Labem. Týmy bydlení pracují jak v komunitním 
skupinovém bydlení, tak v chráněných bytech. 
Potřebnou podporu poskytují i v nezávislém 
vlastním bydlení lidí s duševním onemocněním.

Práce je realizovaná formou klíčového pracov-
níka, který je průvodcem člověku s duševním 
onemocněním na jeho cestě zotavení. 
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RECOVERY 
HOUSING
CHOMU-
TOV
Zotavovací dům v Chomutově

Dům orientovaný na zotavení lidí s vážným 
duševním onemocněním, kteří prodělali hospita-
lizaci v psychiatrických léčebnách či pobytových 
službách domovů se zvláštním režimem. 

Vila z počátku století stojí v rezidenční čtvrti 
města Chomutov.
Dům má 9 malých bytů. V každém z bytů je 
malá kuchyňka, obývák s postelí a sociální zaří-
zení. Dva byty jsou pro páry. Celkem je v domě 
11 míst k životu.
V dolní části domu zotavení jsou společná místa 
pro vaření, setkávání, prostory pro tým. 

Do domu zotavení mohou přijít lidé z PL Petro-
hrad, PN Horní Beřkovice, DZR Ústeckého kraje, 

ale i lidé kteří nemají zkušenost s dlouhodobou 
hospitalizací.

Za 22 měsíců žilo a žije v domě celkem 15 lidí. 
Průměrná doba je 7 měsíců. 90 % lidí, kteří žili 
v domě zotavení, našlo další život v normálních 
neinstitucionálních podmínkách. 

Dům zotavení spolupracuje s komunitním tý-
mem duševního zdraví v Chomutově.
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PODPORA 
PRÁCE 
A ZAMĚST-
NÁNÍ
Integrace osob s vážným duševním onemoc-
něním na trh práce má výrazný přínos pro 
společnost. Zdravotně postižený člověk díky 
zaměstnání není odkázaný na sociální dávky, 
zaměstnání vede k posílení sebevědomí a psy-
chické integrity lidí s duševním onemocněním. 
Zvyšuje se společenská prospěšnost člověka, 
posiluje se jeho sebevědomí, sebe-hodnota, 
a tedy dochází i ke zlepšení jeho zdravotního 
stavu.

Výzkumy uvádí, že pracovní začlenění u nehos-
pitalizovaných dlouhodobě duševně nemocných 
psychiatrických pacientů nepřevyšuje 10 %, což 
je méně než u lidí s tělesným hendikepem. Přes-
to většina lidí s psychickými problémy pracovat 
chce, 70 % z této cílové skupiny lidí, kteří čerpají 
podporu Fokusu Labe si pracovat přeje. 

Práci považují za důležitou. Moci pracovat 
považují za významnou součást svého života. 
V zaměstnání tráví většina z nich více času než 
jakýmkoliv jiným typem aktivity. „Práce je v naší 
kultuře hluboce zakotvená, je na ní vystavěna 
architektura společnosti i psychika člověka. 
Práce je nástrojem kariéry i společenského 
vzestupu, je naplněním motivací, ambicí i ctižá-
dostí, spokojeností i radostí. Práce je ústředním 
institutem, který organizuje život člověka a 
jehož prostřednictvím se člověk sám definuje a 
utváří si svoji identitu a svoje sebevědomí.“

V rámci pracovního uplatnění na trhu práce 
Fokus Labe provozuje chráněná pracovní místa 
v gastronomických provozech, šicí dílně a mobil-
ní řemeslné dílně.

Zaměstnávání lidí je realizováno na základě 
Zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. 



NÁVRAT 
NA TRH 
PRÁCE
Návrat po onemocnění na pracovní trh duševně 
nemocných lidí provází řada potíží, které negativ-
ně ovlivňují fungování a návrat do zaměstnání. 

Z našich zkušeností vyplývá, že obtížný návrat 
do zaměstnání často souvisí s: 
• nesamostatností a malou motivací k činnosti, 
• užíváním psychiatrické medikace, 
• sníženou důvěrou v okolí, 
• problémy s vytvářením a udržováním mezi-

lidských vztahů, 

• problematickým interpersonálním chováním 
na pracovišti, 

• stigmatizující přítomností psychiatrické 
nemoci, 

• nedostatkem pracovních zkušeností v minu-
losti. 

Obtíže v pracovní oblasti mohou vyústit v čás-
tečnou či úplnou ztrátu schopnosti pracovat. 
Někdy je tato ztráta trvalá, někdy dočasná. Do-
pady duševního onemocnění na pracovní uplat-
nění se liší dle typu a závažnosti onemocnění.

Fokus Labe proto zřizuje rozmanité pracovní 
příležitosti, které kombinuje s efektivní sociální 
a rehabilitační podporou tak, aby člověk s du-
ševním onemocněním měl vstupní motivaci pro 
práci, cítil se v práci bezpečně, zvládl interper-
sonální vztahy na pracovišti a nabral pracovní 
zkušenosti v různorodých pracovních profesích.
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PŘÍPRAVA 
NA PRÁCI 
A ZAMĚST-
NÁNÍ
„Fokus Labe naplňuje potřebu práce u lidí s du-
ševním onemocněním. Kultivuje a rozvíjí schop-
nost lidí pracovat formou komplexní podpory, 

která má 4 pilíře. Vzdělávání, sociálně terapeu-
tické dílny, sociální rehabilitaci a zřizování chrá-
něných míst v sociálních podnicích.“

„Fokus mi dal naději, když jsem si díky onemocnění 
vůbec nevěřil, myslel jsem, že život skončil. Dnes 
vím, že to tak není. Mám práci, rodinu, přátele…“
Vláďa

V roce 2021 prošlo vzdělávacím modulem 20 
klientů.

Díky komplexní podpoře si 99 lidí udrželo za-
městnání a 15 % lidí s duševním onemocněním 
se po hospitalizaci mohlo vrátit v krátké době 
do zaměstnání.
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ORGANI-
ZAČNÍ 
STRUKTU-
RA
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2021: 
217, z toho osoby se ZP: 99

Správní rada Fokus Labe, z.ú.
Mikuláš Krbec
Mgr. Ivana Vlčková
Vladimír Conk 

Ředitelka Fokus Labe, z.ú.
Mgr. Jana Hostovská

Odborná ředitelka Fokus Labe, z.ú.
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, 
k 1. 4. 2022 jmenována ředitelkou

Náměstkyně pro zdravotní služby
Mgr. Iva Kašpárková

Náměstkyně pro sociální služby
Bc. Lenka Kocourková

Náměstkyně pro služby bydlení
Bc. Andrea Sahulová

Náměstkyně pro lidské zdroje a kvalitu
Mgr. Jana Hostovská

Finanční manažer
Petr Čálek

Správa nemovitostí
Ing. Libor Trousil

Vedoucí týmu Centra duševního zdraví 
Ústí nad Labem
Bc. Lenka Kocourková 

Vedoucí týmu duševního zdraví Děčín
Mgr. Barbora Fleischerová

Vedoucí týmu duševního zdraví Teplice
Radka Doležalová, Dis

Vedoucí týmu duševního zdraví Litoměřice
Bc. Jakub Černý

Vedoucí týmu duševního zdraví 
Most
Bc. Daniela Kováčová
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Vedoucí týmu duševního zdraví Žatec
Mgr. Klára Sussmannová

Vedoucí integrovaného týmu duševního 
zdraví Chomutov a Recovery house
Lenka Zahelová

Vedoucí týmu bydlení Ústí nad Labem
Bc. Michaela Švandová

Vedoucí týmu sociální a pracovní rehabilitace
Eva Andrišová

Vedoucí týmu duševního zdraví pro děti
Mgr. Adéla Jirglová

Všechna jména vedoucích služeb jsou platná 
k 1. 9. 2022

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.
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PROJEKTY 2021
Organizace Fokus Labe realizovala 16 projektů. Ve 3 projektech se aktivně účastnila. 

Realizace projektu KAIROS , Nadace OSF , dotace 29 332 EUR , realizace rok 2020–2021. 
Realizace projektu Rozvoj Centra duševního zdraví v Ústí nad Labem sociální a zdravotní část MZ 
ČR z fondů EU, dotace 15 900 000 Kč, realizace rok 2020–2021.
Účast v projektu transformace psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
Účast v projektu zavádění multidisciplinární spolupráce ve službách duševního zdraví v Ústeckém 
kraji.
Účast v projektu deinstitucionalizace psychiatrické péče a péče duševní zdraví v Ústeckém kraji. 

Zdroj     Projekt     Přidělená dotace
Krajský úřad Ústeckého kraj  Podpora sociálních služeb   1 023 130
Magistrát města Ústí nad Labem Podpora sociálních služeb   1 688 080
MPSV ČR – Ústecký kraj  Podpora sociálních služeb   64 471 700
Statutární město Most  Podpora sociálních služeb   110 000
Magistrát města Děčín  Podpora sociálních služeb   126 400
Město Žatec    Podpora sociálních služeb   50 000
Město Litoměřice   Podpora sociálních služeb   109 000
Město Roudnice nad Labem Podpora sociálních služeb   58 000
Město Chomutov   Podpora sociálních služeb   104 000
MPO ČR    Kompenzační program COVID – 2021 657 416
Město Louny    Podpora sociálních služeb   30 000
Město Bílina    Podpora sociálních služeb   14 000
MPSV ČR    Podpora sociálních služeb   3 216 055
Město Teplice    Podpora sociálních služeb   250 000
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
ZA ROK 2021
Výkaz zisků a ztrát za rok 2021 (v tis. Kč)

Spotřebované nákupy a nakupované služby  32091
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  0
Osobní náklady      79534
Daně a poplatky      36
Ostatní náklady      1455
Odpisy, prodaný majetek a použití rezerv   1044
Poskytnuté příspěvky     5
Daň z příjmu       1053
Náklady celkem      114778

Provozní dotace      98842
Přijaté příspěvky      675
Tržba za vlastní výkony     29293
Ostatní výnosy      111
Tržby z prodeje majetku     111
Výnosy celkem      128921

Výsledek hospodaření před zdaněním   15196
Výsledek hospodaření po zdanění    14143



ZPRÁVA AUDITORA
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PODĚKO-
VÁNÍ DO-
NÁTORŮM
Ministerstvo práce a sociálních věcí České re-
publiky prostřednictvím Ústeckého kraje
Dotace ze strukturálního fondu EU – MZ ČR
Úřad práce České republiky 
Krajský úřad Ústeckého kraje
Statutární město Ústí nad Labem 
Statutární město Děčín 
Statutární město Teplice 
Statutární město Most
Statutární město Chomutov
Město Litoměřice
Město Bílina
Město Lovosice 
Město Louny
Město Žatec
Město Roudnice nad Labem 
Nadace OSF

PODĚ-
KOVÁNÍ 
PARTNE-
RŮM
Fokusu ČR, z.s.
Asociaci komunitních služeb o.s.
Self help z.s.
Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice
MN psychiatrickému lůžkovému odd.
Dětské psychiatrické nemocnici Louny
Psychiatrické léčebně Petrohrad
Klubu přátel Fokusu Labe
Všem občanským podporovatelům
Všem lidem dobré duše
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KLUB PŘÁ-
TEL FOKU-
SU LABE
Klub přátel je neformálním společenstvím všech 
dárců Fokusu Labe. 

Vznikl v roce 2020 a spojuje virtuálně i fyzicky 
lidi, kteří sympatizují s činností Fokusu a souzní 
s jeho cíli a posláním. 

Vytváří příležitosti pro setkávání, osvětu a vzá-
jemné sbližování jeho členů. 

Díky kolektivnímu získávání finančních darů při-
spívá Klub přátel k fungování a rozvoji projektů 
a aktivit Fokusu Labe. 

Za rok 2021 se v rámci Klubu přátel vysbíralo 
celkem 125 darů v hodnotě 88 tis. Kč.

Vysbírané prostředky byly použity na aktivity 
spojené s pracovní a sociální rehabilitací osob 
se zkušeností s duševním onemocněním a na 
podporu obnovy tornádem zasažených obcí na 
Jižní Moravě.

KONTAKT-
NÍ ÚDAJE
Sídlo:
Fokus Labe, z.ú. IČ: 44226586
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
tel: +420 472 745 159
e-mail: fokus@fokuslabe.cz 
www.fokuslabe.cz

Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem
Stroupežnického 9, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 733 184 376
e-mail: usti@fokuslabe.cz 
web: www.cdzusti.cz

Tým dlouhodobé rehabilitace Ústí nad Labem
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
tel: +420 472 745 159
e-mail: usti@fokuslabe.cz

Tým duševního zdraví Děčín 
Hudečkova 1, 405 01 Děčín
tel.: +420 733 184 244
e-mail: decin@fokuslabe.cz
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Tým duševního zdraví Teplice
Školní 26, 415 01 Teplice
tel.: +420 733 184 386
e-mail: teplice@fokuslabe.cz

Tým duševního zdraví Litoměřice
Velká Krajská 47/7, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 733 184 245
e-mail: litomerice@fokuslabe.cz

Integrovaný Tým duševního zdraví Chomutov 
Čelakovského 1319/28, 430 01 Chomutov
tel.: +420 730 512 887
e-mail: chomutov@fokuslabe.cz

Tým duševního zdraví Most
J. E. Purkyně 270/5, 434 01 Most 
tel.: +420 730 158 910
email: most@fokuslabe.cz

Tým duševního zdraví Louny, Žatec 
Husova 2796, 438 01 Žatec
tel.: +420 730 891 498
email: zatec@fokuslabe.cz

Tým duševního zdraví pro děti a mladé lidi
Stroupežnického 9, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 603 908 232 
email: detiusti@fokuslabe.cz

Tým služeb bydlení Ústí nad Labem 
Tichá ulice 1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 736 417 808
e-mail: bydleni@fokuslabe.cz

Zotavovací dům / Recovery hausing Chomutov 
Čelakovského 1319/28, 430 01 Chomutov
tel.: +420 730 895 082 
e-mail: chomutov@fokuslabe.cz

Tým pracovní rehabilitace a coaching tým
Koněvova 18, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 739 048 777 
e-mail: prace@fokuslabe.cz

Skupiny pro rodiče a blízké 
Ústí nad Labem: +420 733 184 376 
Děčín: +420 733 184 244 
Teplice: +420 733 184 386 
Litoměřice: +420 733 184 245 
Chomutov, Žatec, Most: +420 730 895 082



VÝ- ROČNÍ ZPRÁ- VA 2021
Fokus Labe, z.ú.

  
Komunitní systém péče pro 

lidi se zkušeností s duševním 
onemocněním v Ústeckém kraji


