






O NÁS
FOKUS Tábor byl založen v roce 2000 jako občanské sdružení.  
V roce 2014 se v souladu s novým občanským zákoníkem stal  
spolkem.

Organizace působí na území bývalých okresů Tábor a Jindřichův 
Hradec, kde je také jediným poskytovatelem služeb odborně  
zaměřených na cílovou skupinu osob s vážným duševním one-
mocněním. 

Posláním spolku FOKUS Tábor je podporovat tyto osoby v rozvoji 
sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace 
tak, aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti. 
Hlavní činností je poskytování komunitních sociálních služeb  
a služeb podpory zaměstnanosti. 

Spolek svými aktivitami zároveň usiluje o vybudování uceleného 
regionálního systému psychosociální péče. V souladu s připravo-
vanou koncepcí psychiatrické péče v Jihočeském kraji v Táboře 
připravuje vznik Centra pro duševní zdraví.
Dalšími činnostmi jsou aktivity směřující k destigmatizaci lidí  
s duševním onemocněním a podpoře duševního zdraví.

K 1. 9. 2014 FOKUS Tábor transformoval původní chráněné dílny 
na samostatnou sociální firmu - Futurum F s.r.o., které je jediným 
vlastníkem.

FOKUS Tábor byl v roce 2016 členem tří střešních organizací:  

FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné 
sdružuje jednotlivé organizace Fokus z celé ČR
Asociace komunitních služeb – zastřešuje organizace, které 
se zabývají odbornou pomocí lidem s duševním onemocněním
Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb
sdružuje organizace poskytující služby v táborském regionu



ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
FOKUS Tábor, z. s.
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
Tel.: +420 381 252 988, +420 381 252 684
E-mail: fokustabor@fokustabor.cz  
www.fokustabor.cz

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L 3080
IČ: 70858543

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s , č.ú. 43-1112200247 / 0100

ORGÁNY SDRUŽENÍ:
VALNÁ HROMADA 
je nejvyšším orgánem Spolku, 
k 31. 12. 2016 měla 27 členů 
Jednání Valné hromady se uskutečnilo dne 6. 6. 2016

RADA SPOLKU
Rada spolku rozhoduje o klíčových záležitostech Spolku, 
a to ve složení:
Bc. Ladislav Brynych – předseda Rady spolku - statutární zástupce
MUDr. Libor Macák – místopředseda Rady spolku, st. zástupce 
Martina Spišiaková – členka Rady spolku
Jitka Svobodová – členka Rady spolku
Mgr. Pavel Doucha - člen Rady spolku

Ředitel

Manažerka rozvojových aktivit

Projektová manažerka

Vedoucí sociálních služeb

Sociální pracovnice - Kom. tým

Sociální pracovnice - Kom. tým

Sociální pracovnice - Kom. tým

Sociální pracovnice - Kom. tým

Sociální pracovnice - Kom. tým

Sociální pracovnice – Kom. tým,

STD, podporované zaměstnávání 

Sociální pracovnice - Kom. tým

Sociální pracovnice – Kom. tým, 

podporované zaměstnávání

Psycholog – komunitní tým a CHB

Arteterapeut

Pracovnice v soc. sl. - Kom. tým

Pracovnice v soc. sl. – CHB, STD

Pracovnice v soc. sl. STD a CHB

Pracovnice v soc. sl. - Kom. tým,

Pracovnice v soc. sl. - STD

Ekonomicko-provozní referentka

Odborná supervize 

Odborná garance agentury práce

Bc. Jan Mácha 

Ing. Radka Rybáková 

Bc. Zdeňka Kuviková

Bc. Ladislav Brynych 

Bc. Jana Frantová (do 31. 8.)

Mgr. Iva Horatlíková

Mgr. Kateřina Matlasová 

Bc. Pavla Müllerová

Mgr. Jaroslava Paštiková 

Mgr. Simona Severová (od 1. 2.)

Bc. Lea Stiborová (od 1. 9.)

Bc. Vladimíra Stráňková

Bc. Pavel Vít (od 1. 6.)

Bc. Kristýna Strassová

Martina Blažková (od 1. 9.)

Petra Edererová (do 30. 11.)

Hana Petržílková (od 1. 12.)

Vlasta Szutáková (od 1. 9.)

Andrea Šáchová 

Helena Raková

Daniel Kaucký, DiS.

Bc. Vladimíra Stráňková



SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PROGRAMY 

KOMUNITNÍ TÝM 
(§70 sociální rehab.)
Služba poskytuje individuální a obvykle i dlouhodobou podporu 
klienta, zaměřenou mj. i na vytváření podpůrné sítě, tedy cílené-
mu propojování sociálně zdravotních služeb a programů, služeb 
zaměstnanosti i neformálních subjektů (rodina, přátelé apod.), 
tak aby klient mohl za podpory této sítě setrvávat ve svém přiro-
zeném prostředí. Důraz je proto kladen na poskytování služby 
přímo v komunitě. Zásadní význam má také při řešení složitějších 
životních situací nebo jako služba udržující vztah s klientem např. 
při dlouhodobé hospitalizaci ve vzdálené léčebně. Služba je po-
skytována na území bývalých okresů Tábor a Jindřichův Hradec 
(TA/JH)

Podpora Komunitního týmu směřující k mladým lidem  
ve věku od 16 do 26 let, byla financována od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2016 
 z Norských fondů a Nadace ČEZ - realizace projektu „Společně“, 
č.CZ11/MGS/051

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
 (§67) 
Služba je zaměřená na udržení, získání či prohloubení pracovních 
a sociálních dovedností a návyků klienta, tak aby došlo ke zvýšení 
šancí uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce. Alterna-
tivním cílem je nalezení vhodného způsobu seberealizace a posí-

lení schopnosti přirozeně navazovat a udržovat mezilidské vztahy. 
Služba nabízí pravidelný program zahrnující činnosti jako např.: 
práce s hlínou (výroba mís, hrnků…), práce s textilem (šití, plstění…), 
práce se dřevem a zahradničení.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
 (§51) 
Cílem služby je pomoci klientům získat a trénovat dovednosti a 
schopnosti potřebné k samostatnému bydlení v co nejreálnějším 
(nejpřirozenějším) prostředí. Služba umožňuje klientům nácvik a 
rozvíjení praktických dovedností spojených s péčí o sebe, údržbou 
a vybavením bytu či soužitím se sousedy a blízkou komunitou, a 
to v takové míře, aby mohli v budoucnu žít ve vlastní domácnosti, 
případně využívat službu s nižší mírou podpory.
Kapacita služby je 7 lůžek.

HLAVNÍ ČINNOSTÍ SPOLKU JE POSKYTOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGISTROVANÝCH DLE 
ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 108/2006 SB.:



STATISTICKÝ PŘEHLED VÝKONŮ
JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POTRAVINOVÁ BANKA 
Ve spolupráci s neziskovou organizací Potravinová banka 
Jihočeského kraje, z. s. jsme v rámci námi poskytovaných služeb 
od prosince začali klientům, kteří se ocitli ve finanční krizi  
zprostředkovávat potravinovou pomoc.

*V roce 2016 jsme v rámci služby Komunitního týmu pracovali ještě s dalšími 
205 osobami z cílové skupiny, se kterými ale nebyla v té době uzavřena 
smlouva o poskytnutí služby. 

**V programu Podporovaného zaměstnávání proběhl kontakt s dalšími 33 
osobami ohledně zprostředkování zaměstnání.

Služba
Počet podpo-
řených osob / 
klientů

Počet hodin 
podpory 

Počet 
kontaktů

Prům. počet 
úv. pracovní-
ků služby 

Komunitní 
tým TA/JH

134 / 41* 2957 / 1397 5673 / 1733 7,025

Sociálně 
terapeutická 
dílna

82 9213 4921 2,095

Chráněné 
bydlení

11 511 1953 1,66

Podporované 
zaměstnávání

13** 82 170 1,9

SLUŽBA ZAMĚSTNANOSTI

PROGRAM PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
(agentura práce)

Cílem programu je poskytnout klientům takovou individuální 
podporu a takové informace, aby dokázali s využitím a rozvíjením 
vlastních zdrojů získat vhodné zaměstnání 
a dokázali si je dlouhodobě udržet. 

Tábor /J. Hradec  -  1,6/0,3 úv. 
Činnost agentury byla podpoře-
na z Evropské unie – realizace 
projektu 
CZ.03.1.48/15-040/0002420

 „Podpora zaměstnanosti lidí 
s duševním onemocněním“
Realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018



DALŠÍ AKTIVITY V OBLASTI ROZVOJE 
PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

BLÁZNÍŠ? NO A! 

PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÝ PROGRAM PRO STUDENTY STŘED-
NÍCH ŠKOL VĚNOVANÝ PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

10 školských dní = 203 studentů, tj. informovaných mladých lidí + 
min. 10 učitelů
Program „Blázníš? No a!“ byl v rámci realizace projektu „Společně“, 
č.CZ11/MGS/051, financován z Norských fondů a Nadace ČEZ

15 studentů

19 studentů

23 studentů

20 studentů

27 studentů

16 studentů

17 studentů

23 studentů

28 studentů

15 studentů

SOŠ Jindřichův Hradec 

SOU Tábor

SOŠ, SOU Milevsko

SOŠ a SOU Obchodu a řemesel Tábor

Gymnázium Třeboň

SOU keramické Bechyně 

SOU a SOŠ spojů a informatiky Tábor

Střední zemědělská škola Tábor

Gymnázium Třeboň

Střední zemědělská škola Tábor



NOVÉ ZPŮSOBY PRÁCE
 
Ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s. 
se FOKUS Tábor zapojil do realizace 2 projektů zaměřených 
na inovaci způsobů poskytované péče.

1) „Podpora FACT modelu v České republice“, 
FACT = flexibilní asertivní komunitní léčba
Projekt umožňuje seznámení se s modelem multidisciplinární ko-
munitní péče uplatňované v Nizozemí a zároveň podporuje jeho 
aplikaci v podmínkách námi poskytovaných služeb. 

2) „Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci“ 
Peer konzultant = člen týmu, který používá svoji zkušenost
s duševním onemocněním k podpoře dalších klientů 
a posilování jejich naděje.
Cílem projektu je vyškolení a zapojení tohoto člověka 
do práce multidisciplinárního týmu.

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
 
Během roku byla připravena studie dispozičních úprav potřeb-
ných pro vznik CDZ v Táboře. Navrhované provozní uspořádání 
zohledňovalo požadavky na poskytování zdravotnické i sociální 
péče dle platné legislativy týkající se poskytování zdravotnických 
a sociálních služeb a v roce 2016 přijatého standardu CDZ. Pře-
stavba byla uvažována jako kompletní rekonstrukce s dostavbou, 
tj. rekonstrukce stavebních konstrukcí a součástí stavby včetně 

jejího technického vybavení (rozvody, elektroinstalace, systém 
vytápění, kompletní bezbariérovost atd.).  Studie byla zpracová-
na jako podklad pro přípravu investičního projektu - plánovaná 
žádost v programu IROP. 

KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE V TÁBOŘE 
(24. – 26.  11. 2016)
Ve dnech 24. – 26. 11. 2016 se v Táboře pod názvem „Společně na 
cestě změn“ uskutečnila 34. Konference sociální psychiatrie. 
Konference se zúčastnilo 230 účastníků z řad tuzemských i zahra-
ničních odborníků v oblasti komunitní péče o lidi s duševním one-
mocněním. FOKUS Tábor měl tu čest být jejím spolupořadatelem.



KAMPANĚ 
A DESTIGNMATIZAČNÍ ČINNOST

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V ČR  (3. 9. – 10. 10. 2016)

oKOLEČKOvíc 
(3. 9. ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ V TÁBOŘE)
= 2. ročník recesisticko – benefiční akce
= 100 návštěvníků = 100 bavících se lidí = 8 tis. Kč na podporu 
duševního zdraví

Promítání filmu „Paralelní životy“
(10. 10. 2016, Foto Café, muzeum fotografie, Jindřichův Hradec)
= 20 diváků 
= diskuse na téma péče o duševní zdraví

PŮJČOVNA LODIČEK
= 4 pramice + 1 šlapadlo
= 1500 svezených lidí = 1500 lidí s informací o službách 
pro osoby s vážným duševním onemocněním
= 35 000,- Kč na podporu duševního zdraví

V ROCE 2016 SE USKUTEČNILO NĚKOLIK KAMPANÍ
 ZAMĚŘENÝCH NA OBLAST PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

TI, KTERÝM SE VYHÝBÁME
(11/2015 – 7/2016)
= 6 komiksově zpracovaných příběhů lidí s duševní nemocí otiště-
ných v týdeníku RESPEKT

= „Noviny o těch, kterým se není třeba vyhýbat“ - 10 000 výtisků

= facebookový profil zaměřený na téma duševního zdraví (https://
www.facebook.com/kampantikterymsevyhybame)

= 4 výstavy: v rámci knižního festivalu TABOOK, v Městské knihov-
ně Tábor, v knihovně Chýnov a dále v rámci 34. konference sociál-
ní psychiatrie pořádané v Táboře

Projekt č.CZ11/MGS/050, financován z Norských fondů a Nadace 
Divoké husy





HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 2016

*Po ukončení financování některých služeb a programů z evropských fondů v roce 2015 bylo rozhodnuto, že nedojde k zásadnímu 
omezení personálního zajištění a tím i rozsahu poskytované podpory. Bohužel se nepodařilo nalézt dostatečný objem jiných zdrojů. 
Ztráta byla pokryta z výnosů hospodaření let minulých. 

Náklady celkem 

Výnosy celkem 

Výsledek hospodaření

6 403 609 Kč

6 158 648 Kč

– 244 961 Kč*

Náklady Výnosy



Rozvaha (v tis.Kč)

Aktiva Stav k prvnímu 
dni úč. období

Stav k poslednímu 
dni úč. období

Dlouhodobý majetek celkem 1 233 1 110

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 48 48

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2 121 1 984

Stavby 1 118 1 118

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 003 866

Dlouhodobý finanční majetek 275 275

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 211 -1 197

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -48 -48

Oprávky ke stavbám -477 -513

Oprávky k samostatným movitým věcem 
a souborům movitých věcí

-686 -636

Krátkodobý majetek celkem 2 327 2 726

Zásoby celkem 0 0

Výrobky 0 0

Zboží na skladě 0 0

Pohledávky celkem 715 1 281

Odběratelé 39 399

Poskytnuté provozní zálohy 16 1

Ostatní pohledávky 53 24

Pohledávky za zaměstnanci 0 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 0 452

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem
orgánů územních samosprávných celků

0 0

Jiné pohledávky 607 405

Krátkodobý finanční majetek celkem 1 594 1 427

Pokladna 56 4

Účty v bankách 1 538 1 423

Jiná aktiva celkem 18 18

Náklady příštích období 18 18

my příštích období 0 0

Aktiva celkem 3 560 3 836

Pasiva Stav k prvnímu 
dni úč. období

Stav k poslednímu 
dni úč. období

Vlastní zdroje celkem 2 066 1 727

Jmění celkem 1 143 1 050

Vlastní jmění 593 560

Fondy 550 490

Výsledek hospodaření celkem 923 677

Účet výsledku hospodaření -22 -245

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 945 922

Cizí zdroje 1 494 2 109

Krátkodobé závazky celkem 1 479 2 109

Dodavatelé 57 45

Přijaté zálohy 0 1 471

Ostatní závazky 386 148

Zaměstnanci 282 253

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění

145 133

Ostatní přímé daně 17 7

Daň z přidané hodnoty 0 0

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 396 2

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních 
samosprávných celků

188 43

Jiné závazky 0 0

Dohadné účty pasivní 8 7

Jiná pasiva celkem 15 0

Výdaje příštích období 15 0

Pasiva celkem 3560 3 836





MĚSTO
SEZIMOVO ÚSTÍ

MĚSTO
JINDŘICHŮV HRADEC

MĚSTO
SOBĚSLAV

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

CHÝNOV



PODĚKOVÁNÍ

FINANČNÍ DAR NEBO DOTACI NÁM POSKYTLI:
Jan Čulík, Petra Klváčková, František Korbel, Břetislav Krch, 
Libor Macák, Martin Pistulka, Pavel Šmíd, Lukáš Urbanec, 

Společnost BRISK Tábor, a.s. a Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, 

Jihočeský kraj a města Tábor, Jindřichův Hradec, Třeboň, 
Soběslav, Sezimovo Ústí

Nadace ČEZ a Nadace Divoké husy

ZA VÝZNAMNÝ DAR V PODOBĚ 4 PRAMIC 
A JEDNOHO ŠLAPADLA DĚKUJEME 
paní Petře Jamrichové. Díky ní můžeme poděkovat i 700 zákazní-
ků půjčovny lodiček, kteří svou plavbou přispěli do veřejné sbírky 
spolku FOKUS Tábor 

ZA AKTIVNÍ ÚČAST A NEZAPOMENUTELNOU 
REPREZENTACI NAŠICH MYŠLENEK A IDEÁLŮ DĚKUJEME 
„závodníkům“ na benefiční akci oKOLEČKOvíc.
Janu Čulíkovi, Jiřímu Fišerovi, Petře Klváčkové, Liborovi Macákovi 
a Janu Míkovi. 

NEMALÝ DÍK PATŘÍ TAKÉ TĚMTO LIDEM 
A SPOLEČNOSTEM:
Monice Krausové za mnoho hodin práce strávených 
na přípravě architektonické studie Centra duševního zdraví

Nakladatelství BAOBAB a Stanislavu Setínskému 
za spolupráci při tvorbě komiksů.

Knižnímu festivalu TABOOK a Café bar and Galery MP7 
za možnost výstavy kampaně „Ti, kterým se vyhýbáme“.

Evě Měřínské a Marii Fučíkové 
za možnost vystavovat v knihovnách Tábor a Chýnov.

Společnosti Kompakt s.r.o. a paní Novákové 
za aktivní oslovování a získávání prostředků 
k zakoupení Sociálního automobilu.

Společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora 
za umožnění provozu půjčovny

FUTURUM F S.R.O. DĚKUJE:
Všem zákazníkům a obchodním partnerům za stálou přízeň.
Nadaci ČSOB
Úřadu práce ČR
 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ V ROCE 2016 NAŠI ČINNOST 
PODPOŘILI FINANČNĚ, MATERIÁLNĚ NEBO OSOBNÍ 
POMOCÍ ČI NASAZENÍM.





O SOCIÁLNÍ FIRMĚ

Futurum F s.r.o. umožňuje v rámci sociálního podnikání osobám s duševním onemocněním, popř. jiným vážným zdravotním či sociálním 
znevýhodněním, získat pracovní uplatnění a tím přispívá k jejich lepšímu začlenění do společnosti. V širších souvislostech tak přispívá 
 k dosahování obecného blaha. Zároveň se snaží obstát v běžném konkurenčním prostředí a vytvářet zisk, který využívá k další podpoře 
zaměstnávání, rozvoji firmy a k podpoře činnosti spolku FOKUS Tábor.

3 PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
 
Sociální
Vytváříme pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním 
hendikepem, zejména však pro lidi s duševním onemocněním

25 zaměstnanců
z toho 20 lidí se zdravotním postižením
z toho 14 lidí s duševním onemocněním

Ekonomický
Vydělané prostředky využíváme na udržení a podporu vzniku 
dalších pracovních míst a na obnovu a doplnění výrobních 
prostředků (1 nové pracovní místo, nákup 2 šicích strojů).

Naším cílem je vybudovat silný a soběstačný pilíř 
pro financování služeb spolku FOKUS Tábor (34% ze zisku).

Environmentální
Spolupracujeme s městem Tábor, místními firmami, 
běžnými obyvateli.

Uspokojujeme potřeby místního trhu, plníme 
žaludky táborských studentů.

3 PROVOZY 
 
Výroba smysluplných baget, salátů, catering
• 150 baget denně, k tomu housky, saláty, jogurty, buchty 
vozíme do tří škol
• Provozujeme studentský svačinový bar „FUTRUJ!“ na 
Gymnáziu Pierra de Coubertina
•  Cateringové služby.

Zahradnické a úklidové služby
• Uklízíme 15 bytových domů a 3 firmy
• Uklízíme Tábor
• Udržujeme pro vás Zimní stadion, Komoru,  Viktorku, 
Sokolku, venkovní bazén, Skate park…..

Textilní práce
• Na průmyslových šicích strojích máme kapacitu více než 
600 hodin šití měsíčně.
• Šijeme pro Ditu Tábor d.i. – značky Little Angel a Bébéjou, 
pro Orbytex a další.
• Naše originální textilní hračky a polštáře naleznete na 
trzích v Táboře a okolí.



ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

GRANT ČSOB – STABILIZACE SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ
 
Futurum F, s.r.o. byla vybrána ze 41 přihlášených podniků a získala 
od ČSOB 40 hodin odborných konzultací a grant ve výši 100.000,-, 
který použije na rozvoj výroby baget. Předpoklad čerpání finanč-
ních prostředků je duben – květen 2017

Futurum F s. r. o.
Mostecká 2087
390 02 Tábor

Tel.: +420 381 252 988
E-mail: fokustabor@fokustabor.cz  
www.futurumf.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 22889
IČ: 03238679
Bankovní spojení: FIO banka a.s , č.ú. 2900637495 / 2010

Sociální firma Futurum F s.r.o. k 31. 12. 2016 zaměstnávala 22 za-
městnanců z toho 17 pracovníků se zdravotním postižením. 

Sociální automobil
 
Futurum F s.r.o. se prostřednictvím Fokusu Tábor zapojila do pro-
jektu Sociální automobil. Nový vůz určený především k rozvozu 
čerstvých baget studentů by měl být k dispozici v dubnu 2017.

Vedení firmy
 (jednatelka, výkonná ředitelka):

Vedoucí textilní výroby:

Vedoucí zahradnických 
a úklidových služeb:

Vedoucí výroby baget a student. baru:

Ekonomicko - provozní referentka: 

Ing. Radka Rybáková

 
Helena Loudová

Zdeněk Vořechovský

 
Romana Růžičková 

Helena Raková



HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍ FIRMY 2016

Náklady Výnosy

Aktiva celkem 966

Dlouhodobý majetek 318

Zásoby 63

Peníze 8

Pohledávky 135

Nárok na dotaci 442

Finanční ukazatele v tis. Kč 9.-.12. 2014 2015 2016

Celkové výnosy 863 2710 3596

Z toho tržby 542 1500 1960

Celkové náklady 729 2620 3500

Z toho mzdy 467 1909 2460

Hospodářský výsledek 134 90 96

Pasiva celkem 966

Základní kapitál 275

Nerozdělení zisk z předchozích let 224

Hospodářský výsledek roku 96

Peníze na účtech 15

Krátkodobé závazky 107

Závazky za zaměstnanci 215

Ostatní závazky 34





FOKUS Tábor, z. s.
Mostecká 2087, 390 02 Tábor

Tel.: +420 381 252 988, +420 381 252 684
E-mail: fokustabor@fokustabor.cz  

www.fokustabor.cz

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L 3080

IČ: 70858543

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s , č.ú. 43-1112200247 / 0100
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