
Tisková zpráva 

Tisková zpráva organizace FOKUS Tábor, z. s. ze dne 9. 7. 2019 

FOKUS Tábor, z. s. nemá dostatek finančních prostředků, omezuje rozsah poskytovaných sociálních 

služeb.  

Neziskové organizaci FOKUS Tábor, z. s. na pokrytí letošních nákladů spojených s poskytováním služeb 

sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna určených lidem s duševním onemocněním, aktuálně 

chybí min. 1,5 mil. korun, tedy téměř 23 % rozpočtu uvedených služeb. Z tohoto důvodu došlo od 1. 

7. 2019 ke snížení pracovních úvazků zaměstnanců v průměru o 20%. Jedná se o krizové opatření, 

které snižuje hrozící riziko razantního omezení nebo dokonce ukončení poskytovaných služeb na 

podzim tohoto roku. 

 Tento stav je zapříčiněn nedostatečnou výší dotací ze státního rozpočtu a z prostředků 

individuálního projektu Jihočeského kraje. Ty nejenže nekorespondují s potřebou udržení, resp. 

rozvoje personálního zabezpečení služeb, které bylo plánováno v souladu se základní sítí sociálních 

služeb nastavenou Jihočeským krajem, ale organizace dokonce oproti loňskému roku obdržela 

z těchto zdrojů o 1 mil. korun méně. 

Vyřešení této složité situace pravděpodobně nepřinese ani mediálně prezentované navýšení 

finančních prostředků určených na dofinancování sociálních služeb z prostředků MPSV (2,5 mld.). Ty 

jsou totiž z 60% (1,5 mld.) účelově vázány na individuální projekty krajů a na dofinancování většiny 

služeb se podílet nebudou. Ze zbylých 40% (1 mld.) může FOKUS Tábor získat odhadem pouze 700 -

750 tis. Kč, což na pokrytí nákladů letošního roku stačit nebude. I přes provedené personální omezení, 

které do konce roku sníží mzdové náklady o cca 500 tis. Kč, tak bude organizaci i nadále chybět min. 

200 -250 tis. Kč. 

Omezená personální kapacita služeb bude mít bohužel negativní vliv na dostupnost péče 

poskytované lidem s duševním onemocněním. Paradoxně k této situaci dochází v době, kdy probíhá 

reforma psychiatrické péče a potřebnost rozvoje komunitních služeb pro lidi s duševním 

onemocněním je jednoznačnou a deklarovanou prioritou, mj. navázanou na započatý proces 

postupné redukce následných lůžek ve velkých psychiatrických nemocnicích (do 10 let se počet lůžek 

v nich má omezit až o 2/3). Nedostatečné financování komunitních sociálních služeb, které má za 

následek omezení personálních kapacit, tak přímo ohrožuje i proces úspěšného návratu lidí 

dlouhodobě hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích. 

Kromě uživatelů služeb se tento stav samozřejmě negativně dotýká i sociálních jistot samotných 

pracovníků, kteří se i přes svoje odborné znalosti a zkušenosti, ocitají v nepříznivých životních 

podmínkách a jsou nuceni si vedle mnohdy velmi složité a psychicky náročné práce hledat nějaký další 

přivýdělek. 

Nezisková organizace FOKUS Tábor, z. s. usiluje na území bývalých okresů Tábor a Jindřichův Hradec o 

vybudování uceleného regionálního systému sociálně - zdravotní péče pro lidi s vážným duševním 

onemocněním. Organizace je na daném území jediným poskytovatelem sociálních služeb odborně 

zaměřených na tuto cílovou skupinu. Ročně služby využije přes 300 osob (cca 200 na Táborsku a 100 

na Jindřichohradecku).  

FOKUS Tábor, z.s., Mostecká 2087/17, Tábor, Bc. Jan Mácha, ředitel, Tel.: 603 476 115, e-mail: 

macha@fokustabor.cz 


