
Podporujeme lidi 
s duševním onemocněním 
na jejich cestě k zotavení 



FOKUS České Budějovice

Poskytujeme ambulantní a terénní služby 
lidem starším 12 let, kteří žijí v okresech 
České Budějovice a Český Krumlov. 

V Č. Budějovicích provozujeme chráněné 
bydlení pro osoby starší 18 let. 

Smyslem naší práce je posilovat osobní 
dovednosti, znalosti a schopnosti našich 
klientů, dodávat jim odvahu, naději 
a poskytovat praktickou podporu ve 
snaze žít běžný život. 



Podporujeme jak osoby s vážným duše-
vním onemocněním, tak i osoby dušev-
ním onemocněním ohrožené, při zvládání 
jejich života. 

Vytváříme příležitosti pro uplatnění 
našich klientů ve společnosti.

Diskutujeme s veřejností a dlouhodobě 
prosazujeme moderní způsoby péče 
o duševní zdraví.

FOKUS Č. Budějovice je nevládní organi-
zace, která vznikla z iniciativy lidí se 
zkušeností s duševní nemocí. Je registro-
vaným poskytovatelem sociálních a zdra-
votních služeb. 

Tým profesinálů spolupracuje,  se 
souhlasem klienta, s externími subjekty 
a dobrovolníky. 



KOMUNITNÍ TÝM 

Služby lidem s duševním onemocněním, 
kterým nemoc brání naplňovat své potře-
by či zájmy, a kteří potřebují podporu při 
zvládání života. 

Sociální služby poskytujeme osobám 
starším 12 let, zdravotní služby dospělým 
od 18 let. Služby jsou bezplatné. 

V případě, že duševní onemocnění zasa-
huje do života blízkých, jsou cílovou sku-
pinou i tyto 
osoby. 



Můžeme Vás podpořit při hledání a udrže-
ní zaměstnání a uplatnění v životě. 

Zaměřujeme se na téma bydlení, zvládání 
obtíží spojených se školní docházkou, 
kontakt s komunitou, kde žijete. Doprová-
zíme na vyjednávání na úřadech, k léka-
řům apod. 

Poskytujeme psychickou a emoční pod-
poru, sociální poradenství, odbornou 
zdravotní péči na základě indikace psy-
chiatra. 

Působíme na Českobudějovicku, Česko-
krumlovsku, Kaplicku, Trhovosvinensku 
a Vltavotýnsku. 

Můžeme se společně setkat v pracovní 
dny v době od 7.30 do 17.00 hodin. U Vás 
doma, v kavárně, na úřadě, ve FOKUSu... 
Záleží na domluvě. 



Chráněné BYDLENÍ K-PAX 

Podpora lidí s duševním onemocněním, 
kteří chtějí nabývat nebo upevňovat do-
vednosti potřebné� pro� získání� a udržení 
si vlastního a stabilního bydlení.  

Nabízíme intenzivní, individuální, časově 
ohraničenou spolupráci� v bezpečném 
prostředí. 

Bydlení je zpoplatněno. Na našem webu 



najdete podrobné informace, aktuální 
ceník a formuláře k žádosti.

Kapacita je 15 lůžek ve dvou objektech 
v Českých Budějovicích. 

Program denních aktivit 

Ve střediscích v Českých  Budějovi-
cích a v Českém Krumlově se můžete 
naučit či rozvíjet různé dovednosti, získat 
i sdílet zkušenosti, potkat se s novými 
lidmi v přívětivém prostředí. Služby jsou 
bezplatné. 

České Budějovice, Novohradská 71 

• PO - ČT 8.00 - 16.00 hodin 

• PÁ 8.00 - 15.00 hodin 

Český Krumlov, Nad Nemocnicí 424

• ÚT - ČT 8.00 - 12.00 hodin 



FOKUS České Budějovice, z. ú. 
Novohradská 71, 370 08 Č. Budějovice
IČ 270 23 583, č. ú. 573 112 309/0800

383 136 220 | fokus@fokus-cb.cz 
www.fokus-cb.cz 

 fokus.budejovice         fokuscb

Komunitní tým: 
České Budějovice: 383 136 220 (služba)

Český Krumlov: 732 126 340
kot@fokus-cb.cz

Chráněné bydlení: 
Informace pro zájemce: 774 496 935 

chb@fokus-cb.cz 

Spolufinancuje sociální služby FOKUSu Č. Budějovice


