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Vzdělávací kurzy pro rodinné příslušníky 

Přibližně dvouhodinová setkání se konají v odpoledních 

nebo podvečerních hodinách a obsahují tato témata: 

1. základní informace o duševních poruchách  

2. léčba psychofarmaky, efekty a nežádoucí 

účinky, jiné způsoby léčby 

3. psychoterapie  

4. prevence zhoršení či recidivy onemocnění, 

předcházení krizím  

5. rehabilitace, zotavení  

6. rodina v péči o duševně nemocného, 

komunikace s duševně nemocným  

7. služby pro duševně nemocné, jejich možnosti, 

způsoby práce, očekávané výsledky  

8. systém služeb FOKUS Mladá Boleslav z.s. 

9.  sociální aspekty duševního onemocnění 

(invalidizace, příspěvek na péči, sociální dávky) 

10. právní aspekty duševního onemocnění 

(opatrovnictví, léčba bez souhlasu 

nemocného, ochranná léčba) 

Každé setkání vedou dva lektoři z řad našich pracovníků. 

Vždy by měl být dostatek času na diskusi a Vaše dotazy. 

Kurzů se mohou zúčastnit rodinní příslušníci nebo blízcí 

lidé duševně nemocného buď sami a nebo společně se 

svým nemocným příbuzným či přítelem. Zájemci se 

nemusí účastnit všech setkání, záleží na jejich zájmu o 

jednotlivá témata a časových možnostech. Kurzy 

budeme pořádat nejméně jednou ročně, v případě 

většího počtu zájemců častěji. 

Osobní podpůrné skupiny 

Osobní podpůrná skupina je určena klientům, kteří 

využívají naše služby terénní sociální rehabilitace. Klient 

určuje, kteří lidé jsou pro něj důležití (například rodinný 

příslušník, ošetřující psychiatr atd.) a pomáhají mu 

v zotavení. Case manager klientovi pomůže takovou 

skupinu sestavit, zajistit, aby se setkávala přibližně 

jednou za dva měsíce, a připravit klientovi program 

setkání. Schůzky osobní podpůrné skupiny řídí klient 

(case manager mu může pomáhat), předkládá skupině 

své plány na zotavení a také své nápady a požadavky, 

jak mu mohou členové skupiny v zotavení pomoci. Mezi 

schůzkami osobní podpůrné skupiny se klient a jeho 

rodinný příslušník setkávají s case managerem tak často, 

jak je potřeba. 

Tento způsob práce se používá například ve 

skandinávských zemích, některým klientům vyhovuje 

více než individuální práce pouze s case managerem a 

často má také lepší výsledky. Pokud se budete pro tento 

způsob práce rozhodovat, je třeba, abyste zvážili, zda 

chcete, aby se na Vašem zotavení podílel někdo z rodiny 

a zda je to přijatelné i pro Vašeho rodinného příslušníka. 

Je třeba upozornit, že nebudeme moci začít ihned 

pracovat se všemi zájemci formou osobních podpůrných 

skupin. Jednak z důvodů kapacity (naše týmy by to 

organizačně nezvládly), ale hlavně proto, že součástí 

projektu je výzkumná studie, která má zjistit, zda je 

tento způsob práce lepší než zatím používaná 

individuální spolupráce s case managerem. Ze zájemců 

bude tedy náhodně vybrána skupina těch, kteří začnou 

osobní podpůrné skupiny využívat hned, ostatním 

budeme moci změnu na tento způsob práce zajistit až 

po přibližně 18 měsících. 

Nabídka pro klienty FOKUS Mladá Boleslav z.s. a jejich rodinné příslušníky 

FOKUS Mladá Boleslav z.s. poskytuje již více než 20 let sociální služby duševně nemocným, především lidem, 

kteří onemocněli schizofrenií nebo jinou závažnou duševní nemocí. Při své práci si uvědomujeme, že většina 

sociálních i zdravotních služeb v České republice je zaměřena výhradně na klienta samotného, podpora a 

pomoc rodinným příslušníkům a blízkým lidem nemocného je velmi vzácná a také služeb, které by pracovaly 

s celou rodinou nemocného, je minimum. Před dvěma lety jsme proto realizovali projekt, ve kterém jsme 

nabídli vzdělávací program (10 dvouhodinových setkání) pro rodinné příslušníky, který je zaměřený na 

problematiku duševního onemocnění. Na tento projekt nyní navazujeme tříletým projektem Práce s rodinami 

dlouhodobě duševně nemocných (OPZ/2.1/022/0001004) financovaným Evropským sociálním fondem, ve 

kterém chceme opakovat zmíněné vzdělávací kurzy a také nabídnout další možnosti podpory dostupné ve 

všech regionech, kde působíme, tj. v Mladé Boleslavi, v Polabí (střediska Nymburk a Kolín) a v Karlovarském 

kraji (střediska Karlovy Vary, Sokolov a Cheb). 

Z projektových aktivit můžete využít: 
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Všechny aktivity jsou financovány z grantu ESF nebo z krajských dotačních programů pro sociální služby a pro 

účastníky jsou zdarma. Podmínkou grantu ESF je evidence účastníků, proto po Vás budeme vyžadovat vyplnění 

evidenčních formulářů a podpisy na prezenčních listinách. 

Pokud Vás některá z nabízených možností zaujala, obraťte se podle místa svého bydliště na naše kontaktní 

pracovníky, kteří Vám rádi poskytnou podrobnější informace. 

 

Mladá Boleslav Bc. Michala Šimonová  775 562 027 simonova@fokus-mb.cz 

Nymburk  Bc. Martina Šormová  775 562 034 sormova@fokus-mb.cz 

Kolín   Mgr. Dominika Zvolenská  775 562 044 zvolenska@fokus-mb.cz 

Karlovy Vary  Karolína Polívková, DiS.  778 528 291 polivkova@fokus-mb.cz 

Sokolov  Jiřina Procházková, DiS.  778 407 853 prochazkova@fokus-mb.cz 

Cheb   Beatrice Slavíková, DiS  778 528 295 slavikova@fokus-mb.cz 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Svépomocné rodičovské skupiny 

Svépomocná rodičovská skupina je určena pro rodinné 

příslušníky, partnery nebo přátele duševně nemocných. 

Umožní jim setkávat se, sdílet zkušenosti a vzájemně se 

podpořit. Skupina je otevřená, nový zájemce může přijít 

kdykoliv. Skupina se schází v odpoledních nebo 

večerních hodinách podle možností a zájmu účastníků. 

Program skupiny si vytvářejí sami účastníci, FOKUS 

Mladá Boleslav z.s. zajistí prostory, potřebné vybavení 

(například audiovizuální techniku), případně může 

zorganizovat přítomnost hosta nebo hostů, který může 

s účastníky diskutovat o tématu, které je zajímá. 

Zrcadlová setkání 

Velice nás zajímají Vaše názory na kvalitu naší práce a 

služby, které nabízíme. Přibližně dvakrát ročně budeme 

zvát klienty a jejich rodinné příslušníky na tzv. zrcadlové 

setkání, kde budou mít možnost diskutovat mezi sebou 

o službách, pomoci a podpoře, kterých se jim dostává, 

případně které jim chybí. Naši pracovníci se těchto 

setkání zúčastní pouze jako posluchači. Nebudou Vás 

tedy přesvědčovat, že něco nejde nebo že by nebylo 

vhodné něco na našich službách měnit.  S Vašimi názory 

a připomínkami pak budeme pracovat na našich 

provozních poradách a hledat způsoby jak naše služby 

dále zlepšovat a přizpůsobovat Vašim požadavkům. 


