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Úvodní slovo

Vážení kolegové a přátelé,
FOKUS – Opava je dobrovolným a nepolitickým sdružením, které sdružuje širokou odbornou i laickou veřejnost v oblasti péče o duševně nemocné a ve
své činnosti vychází zejména z potřeb a zájmů duševně nemocných.
Činnost našeho sdružení jsme započali 2. 3. 2005 registrací u ministerstva
vnitra. První aktivity sdružení byly dílem čtyř pracovnic, které měly snahu a nadšení pro novou věc. V dotačním řízení Moravskoslezského kraje se nám podařilo
získat ﬁnanční prostředky na vzdělávání pracovníků poskytujících sociální službu. I když sdružení nebylo zatím schopno zajistit mzdové prostředky, zajistilo
alespoň péči o zaměstnance a jeho rozvoj. Během roku 2005 jsme navázali spolupráci s Magistrátem a v březnu 2006 jsme získali pronájem nebytových prostor
na ul. Hradecké 16, kde je v současné době naše pracoviště. Realizovali jsme
několik projektů (vytvoření terénní péče pro duševně nemocné osoby, podpora
pracovního začleňování osob s duševním onemocněním, pracovní rehabilitace a
chráněná dílna pro duševně nemocné, posílení kapacity a rozvoj profesionálních
dovedností), přijmout zaměstnance a naplno naskočit do rozjetého vlaku.
Dovolte nám, jménem vedení organizace FOKUS – Opava, o. s., poděkovat klientům i zaměstnancům za jejich svědomitou práci a popřát jim do další
činnosti mnoho sil. Děkujeme sponzorům, obcím, krajům, nadacím i ostatním,
kteří nás podpořili a prosíme, aby nám zachovali přízeň i v dalších letech a podpořili naši činnost.

FOKUS – Opava
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Činnost sdružení

Občanské sdružení FOKUS – Opava vyvíjí svou činnost v oblasti péče
o duševně nemocné od 2. 3. 2005. Cílem jeho činnosti je podílet se na budování
mimonemocničních zařízení, poskytovat základní sociální péči osobám s dlouhodobým duševním onemocněním, podporovat jejich integraci na trhu práce stejně
jako prevenci izolace, působit na veřejnosti při prosazování správného přístupu
a tolerance k duševně nemocným a seznamovat širokou veřejnost s problematikou duševního zdraví a duševní nemoci.
Posláním sdružení je pomáhat cílové skupině v návratu a uplatnění ve
společnosti rozvíjením různých možností pro jejich pracovní a sociální rehabilitace a zasazovat se o vytvoření regionálního systému komunitní péče o duševně
nemocné.
Veškeré aktivity nabízené organizací podporují schopnosti pacienta do té
míry, aby byl schopen se sám co nejvíce vypořádat se svými obtížemi a dle svých
možností dokázal vést produktivně a subjektivně uspokojivý život v co nejpřirozenějších podmínkách, tzn. omezuje nutnost umístění v rezidenčních službách.
FOKUS – Opava je členem celorepublikového Sdružení Fokus, které mimo jiné
u svých členů garantuje kontrolní mechanismy pro hospodaření se státními dotacemi.

V

ROCE 2006 ÚSPĚŠNĚ PROBÍHALY
TYTO PROJEKTY A SLUŽBY:

• Vytvoření terénní péče pro duševně nemocné osoby
• Podpora pracovního začleňování
osob s duševním onemocněním
• Pracovní rehabilitace a chráněná
dílna pro duševně nemocné
• Posílení kapacity a rozvoj profesionálních dovedností
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Cílová skupina
Organizační struktura

CÍLOVÁ SKUPINA
Naší cílovou skupinou jsou osoby s dlouhodobým psychickým postižením,
u nichž došlo k výraznému narušení psychických, sociálních a pracovních schopností. Jde o skupinu osob s dlouhodobou duševní nemocí s diagnózou z okruhu
psychóz (schizofrenie F20 – F29, afektivní poruchy F30 – F39), z okruhu neurotických poruch (F40 – F49), a poruch osobnosti (F60 – F69). Pacienti této skupiny
tvoří až 40 % klientely psychiatrických léčeben.
Dle psychiatrických statistik je v průměru v každé generaci 20 % populace
s psychickými potížemi, 10 % populace je postiženo mírnějším psychickým onemocněním a zhruba 3 % jsou postižena psychózou.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:
Valná hromada
Revizní komise
Rada sdružení

Předseda sdružení
(PhDr. Ivana Strossová)

Zástupce předsedy
(Šárka Kupková, DiS.)

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
PhDr. Ivana Strossová – předseda sdružení, klinický psycholog
Mgr. Ilona Melecká – koordinátor projektů
Šárka Kupková, DiS. – zástupce předsedy, sociální pracovnice
Eva Svobodová, DiS. – sociální pracovnice
Vladěna Mazurová – psychiatrická sestra
Radka Kupková – pracovní terapeut
Radka Kurtinová – kontaktní pracovník, účetní
Růžena Černá – externí účetní
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projekty

I. VYTVOŘENÍ TERÉNNÍ PÉČE PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ OSOBY
Primárním cílem projektu je zvýšit kvalitu života nemocných, podpořit
jejich kontakt s přirozeným prostředím, ze kterého je nemoc částečně vyřadila,
omezit jejich sociální izolaci a snížit riziko sociální exkluze, tzn.
• podpořit zpětné včleňování do společnosti,
• podpořit soběstačnost uživatele, jeho návrat a udržení se ve vlastním
domácím prostředí,
• snížit zdravotní a sociální rizika související se způsobem života uživatelů
služby.

Sekundárním cílem pak je rozšířit komunitní péči v regionu, vytvořit základ pro vznik multidisciplinárního týmu, který zde zatím zcela chybí, ale v některých regionech je již úspěšně a racionálně provozován, a dále pak snížit potřebu
umístění nemocných v rezidenčních službách.
V rámci projektu je nemocným poskytována osobní asistence kvaliﬁkovaným personálem (2 sociální pracovnice, psychiatrická sestra, klinický psycholog)
v přirozeném prostředí.
Jde především o pomoc při záležitostech, na které klient sám „nedosáhne“, např.:
• pomoc při vyřizování různých osobních záležitostí na úřadech
(žádost o byt, sociální dávky, apod.),
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projekty

• návštěva lékaře a jiných zdravotnických institucí, doprovod na úřad práce,
• kontakt s jinou pomáhající organizací,
• doprovod k posudkovým lékařům, komisím,
• dlouhodobá pomoc sociálně slabším a ohroženým rodinám,
• pomoc při sporadických událostech,
• vyřízení potřebných formalit souvisejících s chráněným
zaměstnáváním, které by sami nezvládli,
• pomoc ambulantním lékařům v případě, že:
– klient nedochází na pravidelné schůzky s lékařem,
– klient se dlouhodobě neozval – není o něm nic známo,
– klientův stav se zhoršil a je potřebný jeho doprovod na PL, apod.
Terénní služba a sociální intervence se staly základem nabídky sociálních
služeb v naší organizaci a máme zájem je klientům poskytovat i v dalších letech.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY:
Vladěna Mazurová – psychiatrická sestra
Eva Svobodová, DiS. – sociální pracovnice
PhDr. Ivana Strossová – psycholog (v případě potřeby je vždy na telefonu)

VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2006:
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II. PODPORA PRACOVNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Projekt je zaměřen na podporu a integraci duševně nemocných osob, kteří jsou dočasně či dlouhodobě vyřazeni z trhu práce. Původním cílem projektu
bylo vybudovat chráněné pracoviště v prostoru bistra, kde bude probíhat pracovní
a sociální rehabilitace psychicky nemocných a vytvořit chráněná (2) a rehabilitační místa (6 – 8).
Místo pracoviště bistra vznikla v březnu tohoto roku v pronajatých prostorách SMO sociálně terapeutická dílna. Zde probíhá dlouhodobá a systematická
podpora, zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně-pracovní terapie u osob, které nejsou aktuálně umístitelné na otevřeném ani
chráněném trhu práce.
Od března 2006 do prosince 2006 prošlo rehabilitací 7 klientů s následným
zaměstnáním v chráněné dílně FOKUS. V současnosti jsou zaměstnáni jako dělník
– dokončovací práce v bižuterní výrobě. Mají sníženou normu na 25 – 30 % zdravého člověka. Součástí pracovní doby je trvalá sociální a psych. rehabilitace poskytovaná kvaliﬁkovanými pracovníky min. 2x týdně, dle klinického obrazu. Rehabilitace je cíleně zaměřená na stabilizaci remise, zmírnění negativních příznaků
psychotického obrazu a celkovou aktivizaci nemocného. Celkově směřuje proti
rozvoji postprocesuálního defektu zejména sociálních schopností osobnosti.
Cílem je podpořit zpětnou integraci těžce zdravotně postižených, nebo
alespoň zmírnit sociální izolaci. Maximálně zrehabilitovat dosud uchované schopnosti a směřovat k podpoře maximální soběstačnosti v běžném životě. Součástí
chráněných podmínek je trvalá terénní pomoc sociálního pracovníka a průběžné
sociálně-právní poradenství.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY:
Vladěna Mazurová – psychiatrická sestra
Šárka Kupková, DiS. – sociální pracovnice
Radka Kupková – pracovní terapeut
PhDr. Ivana Strossová – psycholog (v případě potřeby je vždy na telefonu)
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III. PRACOVNÍ REHABILITACE A CHRÁNĚNÁ DÍLNA
PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V loňském roce vznikla sociálně terapeutická dílna, zaměřená na práci
s textilními a výtvarnými materiály, práci na tkalcovských stavech, dokončovací
práce s bižuterií, apod. Od března do prosince prošlo pracovní rehabilitací 38
klientů. Všichni byli následně zaměstnáni v chráněné dílně FOKUS. Zaměstnání
je zajišťováno na základě oﬁciální partnerské smlouvy s ﬁrmou Beads 4U a klienti
se po zkušební době stávají jejími zaměstnanci – dělníky na dokončovací práce
v bižuterní výrobě. FOKUS pro tuto část projektu zajišťuje prostory, administrativu, distribuci materiálu a výrobků, odborný personál a průběžnou rehabilitaci.
Klienti, kterým
zdravotní
stav
nedovoluje
návrat ani do
chráněných
podmínek,
jsou zařazeni
do rehabilitačních míst.
Vzhledem
k možnostem
a schopnostem
klienta
volíme i charakter práce.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY:
Eva Svobodová, DiS. – sociální pracovnice
Vladěna Mazurová – psychiatrická sestra
Radka Kupková – pracovní terapeut
PhDr. Ivana Strossová – psycholog (v případě potřeby je vždy na telefonu)
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IV. POSÍLENÍ KAPACITY A ROZVOJ PROFESIONÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
(PROJEKT Č. CZ.04.1.03/2.3.15.2/0133)
V září jsme začali realizovat projekt OP RLZ, v rámci podpory NROS
– Globálního grantu. Primární cílovou skupinou jsou pracovníci sdružení, sekundární pak osoby s dlouhodobým psychickým postižením.

HLAVNÍ AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU:
Budování kapacity organizace – projekt je zaměřen především na
podporu lidských zdrojů budování vnějších vztahů, zkvalitňování tvorby
programových návrhů.
Podpora rozvoje sociálních služeb pro duševně nemocné – cílem
jednotlivých aktivit projektu je integrace nemocných zpět do společnosti, podpora uplatnění na trhu práce a omezení jejich sociální izolace. Vybudování fungující
organizace bude základem pro realizaci kvalitních sociálních služeb zaměřených
na osoby s dlouhodobým duševním onemocněním, které se budou orientovat ze-
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Projekty

jména na oblast pracovní rehabilitace. Pro dlouhodobě duševně nemocné se nemožnost či neschopnost pracovat stává velmi zřetelným a citlivým handicapem,
který způsobuje vyloučení z pracovního zařazení a z části běžné společnosti.
Cílem jednotlivých aktivit projektu je integrace nemocných zpět do společnosti,
podpora uplatnění na trhu práce a omezení jejich sociální izolace.
1. Job Klub – skupinové poradenství orientované na trh práce. Nabízí
zejména nácvik lepšího využívání dostupných informací a trénink sociálních dovedností zaměřených na získání a udržení zaměstnání. Jde
tedy o teoretickou přípravu i praktický nácvik. Klienti mají možnost
využít materiální a technické vybavení organizace (internet, počítač,
psací stroj, odborná literatura, inzertní tisk, aktuální seznam volných
míst, atd.). Frekvence konání – 1x týdně po 2 hodinách.
2. Pracovní a sociální poradenství – informuje o právech, povinnostech a oprávněných zájmech, pomoc při řešení problémových situací,
terénní práce, podávání informací v oblasti trhu práce, pomoc při hledání vhodného zaměstnání. Frekvence konání – 2x týdně, 8 hodin.
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3. Vzdělávací kurzy – jedná se především o kurzy zaměřené na výuku
základu práce s počítačem, výuka anglického a německého jazyka.
Mezi klíčové aktivity projektu patří:
• metodické vedení, supervize, koncepční činnost,
• medializace projektu,
• vzdělávací aktivity pro zaměstnance,
• navazování spolupráce s ostatními organizacemi,
• realizace sociálních služeb.
Publicita projektu je zajišťována informačními letáky, výroční zprávou, na
webových stránkách organizace a přímým kontaktem s cílovou skupinou.
V rámci projektu bylo do března 2007 podpořeno: 4 osoby poskytující
sociální služby, 103 osob ohrožených sociální exkluzí z toho 39 žen a 13 osob
podpořených kurzem.

Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.
„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti,
podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.
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Finanční zpráva

Náklady na materiál
Náklady na služby
Náklady na mzdy
Ostatní náklady

NÁKLADY

CELKEM:

Příjmy z dotací – Moravskoslezský kraj
– Statutární město Opava
– Eli Lili
– Dary, úroky
– Severomoravská energetika
– Úřady práce
– Nadace rozvoje občanské společnosti
– Fokus Praha

VÝNOSY

CELKEM:

HOSPODÁŘSKÝ

VÝSLEDEK:

264 079,50 Kč
166 437,00 Kč
775 701,00 Kč
6 650,80 Kč

1 212 868 ,30 Kč
355 300,00 Kč
115 000,00 Kč
10 000,00 Kč
301 768,44 Kč
80 000,00 Kč
372 233,00 Kč
170 227,53 Kč
3 000,00 Kč

1 407 528,97 Kč
194 660,67 Kč
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Podekování

Moravskoslezský kraj

Statutární město Opava

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Úřad práce v Ostravě

Úřad práce v Bruntále

Nadace rozvoje občanské společnosti

Severomoravská energetika

Dárchům – fyzickým osobám

DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ V ROCE 2006 JAKKOLIV PODPOŘILI NAŠE PROJEKTY.
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Základní informace

NÁZEV SDRUŽENÍ:

FOKUS – Opava, o.s.

SÍDLO ORGANIZACE:

Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice

PRACOVIŠTĚ ORGANIZACE:

Hradecká 16, 746 01 Opava

EMAIL:

fokusopava@seznam.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY:

www.fokusopava.cz

TELEFONNÍ KONTAKT:

+420 553 652 433, +420 723 457 998

STATUT:

občanské sdružení

REGISTRACE:

2. 3. 2005 VS/1-1/60139/05 – R, Ministerstvo vnitra

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

86 – 7034680237/0100, Komerční banka, a.s.

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
ORGANIZACE:

PhDr. Ivana Strossová

PROVOZNÍ DOBA:

Po

8.00 – 12.00

13.00 – 15.00

Út

8.00 – 12.00

13.00 – 15.00

St

8.00 – 12.00

13.00 – 15.00

Čt

8.00 – 12.00

Pá

8.00 – 12.00

(Po telefonické domluvě je možné i v jinou dobu.)
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FOKUS – Opava, o.s.
Hradecká 16, 746 01 Opava
fokusopava@seznam.cz
www.fokusopava.cz
+420 553 652 433
+420 723 457 998

