FOKUS Vysočina
středisko Havlíčkův Brod
Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení
jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Co můžete očekávat
Služby poskytujeme:
• S úctou a respektem k Vám, Vašim právům a důstojnosti, zachováváme důvěrnost informací.
• Na základě Vašeho svobodného rozhodnutí.
• S ohledem na Vaše individuální přání a potřeby.

Dostupnost služby: Pracovní dny: 7.00 - 15.30
Služby poskytujeme v terénu na území okresu Havlíčkův Brod a v našich prostorách.
Služby jsou poskytovány zdarma, kromě chráněného bydlení.
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Naše nabídka pro lidi s duševním onemocněním
Co můžete ve spolupráci s námi získat:
Porozumění své nemoci
Podpoříme Vás v komunikaci s lékaři, v rozvoji Vašich
dovedností k udržení stabilního zdravotního stavu.
Přehled a kontrolu nad svými financemi
Poradíme Vám s Vaším rozpočtem, řešením Vašich
dluhů a exekucí, doprovodíme Vás na obtížná jednání.
Rozvoj dovedností v bydlení, v péči o domácnost
Společně můžeme řešit nové vhodné ubytování nebo
Vám zprostředkovat další služby. Nabí zí metaké dva
chrán ěné byty pro nácvik bydlení .
Dovednosti potřebné pro uplatnění na trhu práce
Můžeme Vám pomoci vyjednávat se zaměstnavatelem,
naučíme Vás jak se ucházet o práci a udržet si místo,
které Vám vyhovuje. Nabízíme možnost upevnit si
pracovní dovednosti docházkou do sociálně
terapeutické dílny nebo i placenou práci v chráněných
podmínkách. Doporučíme Vám specializované služby.
Sociální dovednosti
Pomůžeme Vám při komunikaci a vyjednávání s kamarády, známými, rodinou, opatrovníkem, sousedy a
dalšími lidmi ve Vašem okolí. Podpoříme Vás při
navazování přátelských a partnerských vztahů i při
řešení případných konfliktů.
Program pro volný čas
Pomůžeme Vám při vyhledání a naplánování
dostupných zájmo vých aktivit. Můžete se setkat s lidmi
při našich volnočasových a vzdělávací chaktivitách, jen
se bavit nebo se aktivně zapojit do pří pravy akcí .
Informace a podporu v uplatnění Vašich práv
Vyhledáme Vám další právní a lidsko-právní služby.
Doprovodíme Vás na úřední a soudní jednání.
Zvládání krizí s co nejmenšími dopady
Budeme Vám naslouchat, zůstaneme s Vámi v kontaktu
během případné hospitalizace. Pomůžeme Vám při
realizaci protikrizových a preventivních opatření.

Kontakt:
Komunitní tým
Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod
telefon: +420 606 098 458
www.fokusvysocina.cz

Naše nabídka pro lidi s jakýmkoliv zdravotním
znevýhodněním
Co můžete ve spolupráci s námi získat:
Dovednosti potřebné pro uplatnění na běžném trhu
práce
Můžeme Vám pomoci vyjednávat se zaměstnavatelem,
naučíme Vás jak se ucházet o práci a udržet si místo, které
Vám vyhovuje. Doporučíme Vám specializované služby.

Kontakt:
Tým podpory v zaměstnávání
Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod
telefon +420 774 151 497
www.fokusvysocina.cz

Placenou práci v chráněných podmínkách.
Kontakt:
Vedoucí střediska
Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod,
telefon +420 775 151 497

www.fokusvysocina.cz

