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FOKUS Tábor je nestátní nezisková organizace, 

zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, 

jako je schizofrenie

a další duševní poruchy psychotického rázu.
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Vážení přátelé, příznivci a podporovatelé sdružení, resp. už spolku FOKUS Tábor,

než se ponoříte do útrob této výroční zprávy a budete se seznamovat s tím, co se u nás „na palubě“ 

a  „v  podpalubí“ celý minulý rok dělo, dovolte mi ještě na malou chvíli obrátit Vaši pozornost k obzoru, 

ke kterému naší činností aktuálně směřujeme. 

Tím obzorem je transformace psychiatrické péče v ČR. Zatím není jasné, jak daleko skutečně je a tudíž 

ani její kontury nejsou zcela zřetelné. Navíc se na základě nejrůznějších, nejčastěji „podmořských“ tlaků 

a proudů, stále proměňují.  Nicméně z představené koncepce víme, co by transformace měla znamenat 

pro lidi s duševním onemocněním. Měla by umožnit zkvalitnění péče a jejich života jako celku. Vznik-

nout mají tzv. Centra duševního zdraví, která by se měla stát nositeli regionálního systému péče o vážně 

duševně nemocné. Tato Centra mají fungovat na multidisciplinárním základě, tj. na úzkém propojení 

sociálních a zdravotních služeb. Zároveň by mělo dojít k redukci počtu lůžek velkých psychiatrických lé-

čeben, nebo jak se nově říká psychiatrických nemocnic. Lidé by tak měli péči získat co nejblíže svému 

přirozenému prostředí, ideálně přímo v něm. Oboje považujeme za dobrý směr a slunný obzor.

Co ale nevíme je, zda nám bude umožněno naše dvanáctileté (v případě jiných Fokusů i téměř 25-ti-

leté) zkušenosti s komunitní sociální péčí a získanou odbornost integrovat do tohoto nově připravova-

ného systému. Poslední dobou to chvílemi vypadá, že fi nanční prostředky určené na tuto systémovou 

změnu, tedy na propojení zdravotnické a sociální péče, skončí ve stavebně modernizovaných léčebnách, 

ve kterých bude dál hospitalizováno 500 až 1000 lidí ze 100 km velké spádové oblasti. V lepším případě, 

že tato zařízení najednou začnou poskytovat komunitní péči, přestože jí dosud zcela opomíjeli, nebo

 ji považovali pouze za ne zcela zásadní doplněk zdravotnické péče. Hrozí tak riziko, že důraz na podpo-

ru sociální úzdravy, tedy spokojeného prožívání života i s duševní nemocí, budou nahrazeny sice post-

institucionálním, ale stále jen zdravotnickým přístupem, který řeší v zásadě jenom projevy nemoci a 

v ostatních oblastech života lidem s duševním onemocněním žádnou velkou podporu a pomoc nenabízí. 

A to je pro spokojený život ve svém přirozeném prostředí málo.  

FOKUS Tábor se proto dál bude aktivně snažit propojovat sociální a zdravotní služby a do této spolupráce 

vnášet holistický pohled na poskytovanou péči.

Držte nám palce.

Jan Mácha

ředitel

ÚVODNÍ SLOVO
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FOKUS Tábor byl založen v roce 2000 jako občanské sdružení. 

Posláním sdružení FOKUS Tábor je podporovat lidi s duševním onemocněním v rozvoji
sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak, aby mohli žít spoko-
jený život v běžné společnosti. 

Svými aktivitami Sdružení usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psycho-
sociální péče.
Hlavní činností je poskytování komunitních sociálních služeb a služeb podpory zaměstnanosti. 
Dalšími činnostmi jsou aktivity směřující k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním.

Doplňkovou činností sdružení je provozování chráněných dílen, určených pro zaměstnávání osob 

se zdravotním, zejm. duševním onemocněním. FOKUS Tábor je zaměstnavatelem více než 50% osob se 

zdravotním postižením, což mu umožňuje poskytovat náhradní plnění. 

Organizace působí na území táborského a od července 2013 i jindřichohradeckého a dačického regionu. 

V obou případech je jediným poskytovatelem služeb odborně zaměřených na tuto cílovou skupinu osob. 

FOKUS Tábor byl v roce 2013 členem tří střešních organizací:  

•    FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné - sdružuje jednotlivé Fokusy 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

O SDRUŽENÍ
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CÍLE PRO 2013  
Pokračovat v rozvoji terénní práce Komunitního týmu na území okresu Tábor

kontaktovat alespoň 10 nových klientů

Splněno na 90%, získali jsme 9 nových klientů přímo z Táborska.

Rozvoj case managementu v Jčk, 

zejm. ORP Týn n. Vl., JH a Dačice – realizace projektu OP LZZ

Splněno na 33%, k 31.12. jsme byli v 1/3 realizace celého projektu.

Aktualizovat metodické postupy ve službách

Splněno na 70% (100% v rámci služeb sociálně terapeutické dílny 
a 50% u Komunitního týmu).

Uspořádat po jednom běhu  - Program pro dobré zdraví a Tréninku kognitivních funkcí

Splněno na 60%, proběhl Trénink kognitivních funkcí, byla vytvořena 
skupina pro Program pro dobré zdraví.

Zaměřit se na dobrovolnictví  - udržet stávající zajištění vedení některých volnočasových 

aktivit dobrovolníky - splněno na 100%, popř. rozšířit jejich počet 

(ideálně z řad osob z cílové skupiny) 

Nesplněno.

OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGISTROVANÝCH PODLE ZÁKONA 
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 108/2006 SB.

1.

2.

3.

4.

5.
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KOMUNITNÍ TÝM (SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE) 
Posláním služby je pomoci lidem s dlouhodobým duševním onemocněním naplnit své potřeby, zpro-

středkovat odborné i veřejné služby „na míru“ a tyto služby koordinovat ve prospěch klienta a s ohledem 

na jeho měnící se životní situaci.

Hlavním cílem služby je udržet a zvýšit kvalitu života uživatele, tedy zajistit stav, kdy uživatel má dů-

stojné podmínky pro život a čerpá všechny služby, které potřebuje pro svůj spokojený život v přirozeném 

prostředí.

Události:
• Komunitní tým začal v roce 2013 realizovat projekt „Rozvoj case managementu“ v rámci něhož mj. 

došlo k rozšíření služeb na Jindřichohradecko a Dačicko. V JH vzniklo další pracoviště Komunitního 

týmu, kde pracují 3 sociální pracovnice. Realizací projektu zároveň došlo k posílení kapacit Komu-

nitního týmu na Soběslavsku a Veselsku.

• Pro potřeby zajištění terénní péče v nové spádové oblasti jsme z darovaných fi nančních prostředků 

zakoupili starší osobní automobil

Statistika:
• počet klientů služby: 157

• počet kontaktů: 4519

• Přímou péči k 31. 12. 2013 zajišťovalo 7 terénních sociálních pracovníků - case managerů, 

           přepočteno 6,9 úv. (roční průměr byl 4,9 úvazku)

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA 
Posláním služby je podpora lidí s duševním onemocněním v získání a obnovení pracovních i sociálních 

dovedností a návyků prostřednictvím sociálně terapeutických programů. Tato podpora směřuje k naleze-

ní pravidelné, smysluplné činnosti, zvýšení možností uplatnit se na trhu práce a především k sociálnímu 

začlenění.

Hlavním cílem služby je udržení, získání či prohloubení pracovních a sociálních dovedností a návyků 

uživatele, tak aby došlo ke zvýšení šancí uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce. Alterna-

tivním cílem je nalezení vhodného způsobu seberealizace a posílení schopnosti přirozeně navazovat a 

udržovat mezilidské vztahy.

Události:
• Na podzim proběhla ve službě inspekce kvality sociálních služeb ve službě nebyly shledány zásadní 

nedostatky. 

Statistika:
• počet klientů: 70

• počet kontaktů: 5332

• Přímou péči k 31. 12. 2013 zajišťovali 4 pracovníci, přepočteno 2,44 úv. 

          (roční průměr byl 2,35 úvazku)
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OBLAST PODPORY ZAMĚSTNÁVÁNÍ

CÍLE PRO 2013  
Umístit na trh práce alespoň 5 uživatelů z naší cílové skupiny (CPZ)

Splněno na 340% - umístěno 17 osob.

Udržet klíčové odběratele služeb Mobilní dílny  (TZMT a úklidy)

Splněno na 100%.

Zajistit alespoň jednoho dalšího pravidelného „většího“ zákazníka Mobilní dílny, posílit 

tak nezávislost na jednom odběrateli.

Splněno na 70%, nepodařilo se zajistit jednoho většího zákazníka, ale více menších.

Získat alespoň jednu dlouhodobou zakázku nebo pravidelného „většího“ odběratele pro Textilní 

dílny (s přínosem 30 -50 tis.)

Splněno na 20%, jedná se o významnější fi rmu, 
bohužel zatím s menším objemem zakázek.

Eliminovat přesčasové hodiny vedoucí Textilní dílny - najít vhodné dobrovolníky

na prodeje na trzích

Nesplněno.

Realizovat prodej baget na přilehlých středních 

školách v denním objemu alespoň 30 baget

Splněno na 200%.

Zaměřit se na vyšší komerční využití klubové místnosti kavárny

Splněno na 20%, využití prostor se dělo pouze nárazově.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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CENTRUM PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ (Agentura práce)
Posláním služby je podpora lidí s duševním onemocněním při hledání pracovního uplatnění, které 

odpovídá jejich možnostem a schopnostem a podpora zaměstnavatelů vytvářet odpovídající podmínky 

a příležitosti.

Hlavním cílem služby je poskytnout klientům takovou individuální podporu a takové informace, aby 

dokázali s využití a rozvíjením vlastních zdrojů získat vhodné zaměstnání a dokázali si jej dlouhodobě 

udržet.

Události:
• CPZ je od 1. 3. 2013  nositelem realizace projektu OPLZZ – „Podpora služeb CPZ“.  

• Bylo osloveno 31 fi rem, spolupráce při zaměstnávání lidí s duševním onemocněním byla navázána 

s těmito subjekty: Nemocnice Tábor, Propen, restaurace Na Vyhlídce, VSP data, Muzeum 

          čokolády, Vinotéka U Černého kocoura a zeleného stromu, veřejnou podporu čerpal Hotel Nautilus.

• Kromě toho služba spolupracovala s Dobrovolnickým centrem, ÚP, psychiatrickými ambulancemi,                      

PhDr. K. Stibalovou, pracovní skupinou pro oblast zaměstnávání v rámci Asociace komunitních 

          služeb.

Statistika:
• počet klientů: 58, z toho bylo 17 osob umístěno na trh práce, 1 klient začal podnikat, 1 klient začal 

studovat

• počet kontaktů: 1367

• Přímou péči k 31. 12. 2013 zajišťovali 2 pracovníci,  přepočteno 2,0 úv. 

          (roční průměr byl 1,5 úvazku).

CHRÁNĚNÉ DÍLNY

KAVÁRNA 
• V rámci Akcelerátoru Akademie sociálního podnikání Nadace VIA, jsme obhájili podnikatelský plán 

týkající se výroby „ smysluplných“ baget.

• Bagety jsme začali pravidelně dodávat na střední školy (SZdŠ + SPŠS + SZeŠ), a jednorázově i pro 

hudební festival Mighty Sounds a občerstvení na knižním festivalu TABOOK.

• Pořídili jsme nový stánek na trhy a jarmarky.

• Pro usnadnění přípravy baget a zlevnění nákladů se podařilo darem získat elektrický kráječ.

• Do provozu kavárny byla instalována elektronická pokladna, z daru Nadace Via proběhlo zaškolení 

k její obsluze. 

MOBILNÍ DÍLNA 

• Podařilo se nám udržet všechny dosavadní úklidy bytových domů.

• Přibyl úklid 1 bytového domu a pravidelný úklid venkovních prostor v komerční fi rmě. 

• Pracovníci dílny zabezpečovali jarní úklid Starého města táborského.

• Pro sekání travnatých ploch byla zakoupena nová výkonnější pojezdová sekačka.



PROGRAM BLÁZNÍŠ? NO A!
Jedná se o vzdělávací a zážitkový program pro studenty ve věku 15 - 20 let. Program je zaměřen na před-

cházení sociálně patologických jevů jako je deprese, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, zneuží-

vání návykových látek, nebo schizofrenie. Usiluje o zcitlivění studentů vůči tématu duševního zdraví jed-

notlivců i atmosféry v kolektivu. Posiluje životní zdroje a dovednosti, rozvíjí klíčové kompetence (postoje, 

znalosti, dovednosti) směřující k ochraně duševního zdraví. Pomáhá studentům hledat cestu k vlastnímu 

prožívání, nabízí způsoby, jak se vyrovnávat s krizemi. Učí porozumět druhému a respektovat ho.

CÍL PRO 2013: 
Stabilizovat, popř. rozšířit tým o další experty a realizovat 2 školské dny na středních školách.  

Splněno na 130% - byly realizovány 3 školské dny, a to na Obchodní akademii  - 3. ročník 
(15. 10.) a následně pak na Střední zdravotnické škole – oba 4. ročníky (16. a 23.10.) 

Celkem se všech školských dní zúčastnilo 65 studentek a studentů. Na podporu tématu a prevence krizí 

byl vytištěn leták „Štěstí a krize“ s informacemi o možnostech řešení krizových situací, vč. kontaktů na 

krizové služby v regionu (v příloze). Dále pak byly pro studenty vyrobeny propagační „placky“ projektu.

OSTATNÍ AKTIVITY A KULTURNÍ AKCE
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TEXTILNÍ DÍLNA 
• Podařilo se získat stabilního odběratele, resp. stali jsme se subdodavateli fi rmy Kalaš.

• Z důvodu změny orientace výroby jsme byli nuceni snížit úvazky u pozic přípravářů, ale naproti 

tomu jsme  navýšili úvazky na pozici šička. K 31.12.2013  - 1,9 úv. přípravář a 2,5 úv. šička.

• Vzhledem k provedené revizi sortimentu výrobků jsme aktualizovali náš katalog výrobků 

          na webových stránkách.

• Pracovníci dílny se spolu s dobrovolníky zúčastnili celkem 40 stánkových prodejů.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
V polovině roku 2013 byl schválen Komunitní plán ORP Tábor na jehož znění se pracovníci FOKUSu také 

aktivně podíleli a který obsahuje několik aktivit  v oblastech, které se nás dotýkají - terénní práce, pod-

pora zaměstnávání, rozvoj služeb podpory bydlení.  Kromě opatření týkající se udržení rozsahu stáva-

jících služeb nebyla v roce 2013 naplněna žádná z rozvojových aktivit, tj. plánované rozšíření kapacity 

Komunitního týmu, jeho propojení se zdravotnickými službami ani zřízení asistovaného bydlení pro lidi 

s duševním onemocněním. 

Kromě komunitního plánování na Táborsku jsme se zapojili i do komunitního plánování v Soběslavi 

a Jindřichově Hradci a stejně jako v roce 2012 jsme se na úrovni Jihočeského kraje podíleli na sestavení 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro 2014 - 2016, resp. části, která se zabývala službami 

pro naší cílovou skupinu uživatelů. Ten byl také v průběhu roku schválen krajským zastupitelstvem.

REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE
V návaznosti na schválenou koncepci reformy psychiatrické péče jsme se:

• aktivně zapojili do přípravy nové koncepce psychiatrické péče v Jihočeském kraji, 

• spolupořádali oborný seminář pro Jihočeský kraj k tématu Reformy  psychiatrické péče                

(ČB 28. 5. 2013),

• účastnili jsme se happeningu na podporu reformy před MZ a MPSV. V té souvislosti jsme spolu-

pořádali sběr podpisů pod Deklaraci platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním 

onemocněním,

• spolu s primářem Liborem Macákem jsme na setkání Psychiatrické společnosti v Praze prezentovali 

spolupráci služeb FOKUSu a Psychiatrického oddělení Nemocnice Tábor,

• účastnili jsme se Jihočeských psychiatrických dnů v Písku.



TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
• Ve čtvrtek 19. 9. 2013 jsme ve spolupráci s kinem Svět v Táboře uskutečnili promítání švédsko-fi n-

ského snímku Princezna autora Arto Nalonena. Film natočený podle skutečné události popisuje 

příběh ženy, která strávila celý dospělý život v psychiatrické léčebně. Projekci předcházelo krátké 

úvodní slovo primáře psychiatrického oddělení nemocnice Tábor pana MUDr. Libora Macáka a také 

úvodní slovo ředitele sdružení FOKUS Tábor pana Bc. Jana Máchy.

• V pátek 20.9.2013 jsme v Malém sále kulturního domu Střelnice uspořádali rockový koncert 
Edge Rock Night na podporu činnosti sdružení FOKUS Tábor. Na rockovém koncertě vystoupila 

mladá táborská kapela Werner von Braun a dále již známé uskupení Tábor Superstar Band s 

pásmem známých i méně známých rockových skladeb světových interpretů. Jako doprovodný pro-

gram byla připravena i světelná a ohňová show na zahradě Střelnice, kterou zajistila skupina To-
tálně roztočení z Tábora. Součástí akce byla vernisáž grafi k a maleb pana Jaroslava Hrušky, 

který využívá služeb sdružení FOKUS Tábor. Výstava byla k vidění i po skončení koncertu.

• Poslední z akcí Týdne pro duševní zdraví byla tradiční zahradní slavnost konaná v sobotu 21. 9. 
2013 na pozemku sdružení FOKUS Tábor. V letošním roce jsme ji pojali opět námořnicky a nazvali 

ji „Benefi ční plavba Café Parník“. Odpoledne byly připraveny soutěže a hry pro děti, výtvarná 

dílna a samozřejmě kulturní program. O ten se postaralo Teatro Truhla – Kosmos kapitána Fotri-

xe, hudební vystoupení kapel MYS a Some other place a na závěr Kabaret KAJBAR z Českých 

Budějovic. Zájemci si mohli projít prostory sdružení a k dispozici byly také informační panely.

• Na třídenní akci Týden pro duševní zdraví v Táboře bezprostředně navázala výstava prací klientů 
FOKUSU v Městské knihovně v Táboře. 
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MÁJOVÁ ZAHRADA A ZAHRADA 2013
S cílem posílit povědomí o činnosti sdružení FOKUS Tábor a zároveň rozšířit příležitosti k propojení světa 

našich klientů a široké veřejnosti jsme již druhým rokem za podpory Města Tábora pořádali  pravidelné 

kulturních akce. Celkem se uskutečnilo 12 vystoupení, kterých se průměrně zúčastňovalo okolo 60 ná-

vštěvníků.

• Máchův Máj (Jakub Doubrava a Lukáš Urbanec)

• Balady z Kytice (Jakub Doubrava a Lukáš Urbanec)

• Majáles (hud. sk.: Splašený Jeleni, Steel Rack, Crow Above, Werner von Braun)

• Jarní výstava prací výtvarných oborů DDM v Táboře – „Živly“

• Drak Votvírák (Ochotníci z Blanického přeměstí)

• Flying Parties

• Doktor Pouštník (DDT Poleno Bechyně)

• Trim 4 

• Duo Petra Kratochvílová a Jaroslav Bárta

• Blbec k večeři (ochotnický soubor Forbína, Jistebnice)

• Sobi 20 

• Lajna Cup a Back to school party (Jan Matoušek)

A NĚCO NAVÍC
• V závodě dračích lodí, který se konal 23. 6. 2013 na Knížecím rybníce,  jsme spolu s našimi klienty 

vybojovali ve velké konkurenci sportovně aktivních soupeřů krásné 16. místo.

• Na turnaji jihočeských Fokusů v bowlingu naši klienti získali 2. místo

• V rámci konání Valné hromady republikového Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS 

v září 2013 jsme se vydali na vyhlídkovou plavbu parníkem po Vltavě. Plavbu podniklo 6 uživatelů, 

4 pracovníci a 4 děti. 

• Jako partneři jsme se zapojili do realizace projektu „PROGRES!“, podpořeného OPLZZ, který je zamě-

řen na podporu vzdělávání našich pracovníků sociálních služeb. 
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Nejvýznamnější položkou v příjmech sdružení v roce 2013 tvořily dotace z evropského sociálního
 fondu - OP LZZ. Celkem 39,5% . Jednalo se o: 

• Individuální projekt Jihočeského kraje určený na sociální služby (sociálně terapeutická 

dílna) - 11,1%.

• Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje -15,8%

• Podpora služeb CPZ - 11,9 %

• Progres! - vzdělávání pracovníků - 0,7 %

• 

Dalším významným zdrojem fi nancí byly dotace ze státního rozpočtu na sociální služby, poskyto-

vané MPSV, v celkové výši 1.871 tis., tj. 21,4 % celkových příjmů.

FOKUS Tábor byl dále příjemcem příspěvku od ÚP na provoz chráněných dílen a chráněných pra-
covních míst. Jeho výše dosáhla 1.167 tis. Kč, tj. 13,3 % celkových příjmů.

8,6 % celkových příjmů pak tvořily dotace od dalších orgánů státní správy, Jihočeského kraje, 
měst, obcí, popř. nadací a nadačních fondů. Celkem více než 740 tis. Kč.
Příjmy z vlastní činnosti se na celkových příjmech podílely z 15, 8 % a dary od fyzických a právnic-

kých osob pak 1,4 %. V součtu více než 1.508 tis. Kč.

Celkové náklady Sdružení se v roce 2013 vyšplhaly na 8.654 tis. 
Největší díl tvořily osobní náklady (téměř 72,3%).

Celkové výnosy byly v roce 2013 ve výši 8.758 tis., kde největší díl zastupovaly dotace (téměř 
82,8%). Podíl vlastních výnosů byl 15,8 %.

Hospodaření organizace skončilo se ziskem 104 tis. Kč. 

V roce 2013 nebyly ve Sdružení provedeny žádné veřejné fi nanční kontroly.



13/

PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ A ZDROJŮ (v Kč)

Donátor Účel poskytnuté dotace Dotace

ESF

OP LZZ - Individuální projekt Jihočeského kraje Sociálně terapeutická dílna 972 262

OPLZZ

Rozvoj case managementu pro lidi s 

duševním onemocněním na území 

Jihočeského kraje 

1 384 929

OPLZZ 
Podpora služeb Centra podporovaného 

zaměstnávání
1 044 239

OPLZZ PROGRES! - vzdělávání pracovníků soc. sl. 62 654

Stát

MPSV Komunitní tým 1 571 000

MPSV Sociálně terapeutická dílna 300 000

MZ Týdny pro duševní zdraví 9 000

ÚP §76 zák. 435/ 2004 Sb. Provozní dotace 432 178

ÚP §78 zák. 435/ 2004 Sb. Mzdové příspěvky pro OZP/TZP 734 391

Kraj/ Obce

JČ kraj - příspěvkový pr. Komunitní tým 170 000

Město Tábor - sociální fond Chráněné dílny 85 000

Město Tábor - rozvojový fond Komunitní tým 25 000

Město Tábor - Zdravé město Blázníš? No a! 15 000

Město Tábor -kulturní fond Zahrada 2013 - kulturní akce 10 000

Město Tábor - Oživení Majáles 2013 10 000

Město Tábor - mimořádná dotace splátka dluhu 400 000

Město Soběslav činnost sdružení 6 000

Město Sezimovo Ústí
Komunitní tým a Sociálně terapeutická 

dílna
10 000

Nadace 

a dary

Jiřina Bílková vánoční posezení uživatelů 1 000

Jaroslav Eremiáš činnost sdružení 25 000

Pavel Moravec činnost sdružení 11 944

Město Planá n. Lužnicí činnost sdružení 5 000

Nadace VIA nákup SW pro pokladní systém v kavárně 15 749

Nadace PRECIOSA obnova vybavení chráněných dílen 20 000

RM Gastro nářezový stroj GMS 250 Z 16 590

KOVOSVIT MAS a.s. Chráněné dílny 18 000

Tesco Stores ČR, a.s. nákup výrobního materiálu 7 000

Sbírka cestovné pracovníků Komunitního týmu 2 241

Vlastní
Vlastní činnost - tržby CHD činnost chráněných dílen 1 063 489

Vlastní činnost - ostatní činnost sdružení 104 913

Celkem 8 532 579
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 Rozvaha (v tis. Kč)

AKTIVA
Stav k 
prvnímu dni 
úč. období

Stav k 
poslednímu dni 
úč. období

Dlouhodobý majetek celkem 974 800

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 48 48

     Software 0 0

     Ostatní  dlouhodobý nehmotný majetek 48 48

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3466 1 873

     Stavby 1 118 1 118

     Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 755 755

     Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 593 0

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2540 -1 121

     Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -48 -48

     Oprávky ke stavbám -359 -405

     Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -540 -668

     Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 593 0

Krátkodobý majetek celkem 1 597 10 603

Zásoby celkem 143 188

Výrobky 126 173

Zboží na skladě 17 15

Pohledávky celkem 901 9001

Odběratelé 15 375

Poskytnuté provozní zálohy 76 88

Ostatní pohledávky 0 6

Pohledávky za zaměstnanci -4 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 251 368

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 
územních samosprávných celků 0 51

Jiné pohledávky 563 8 113

Krátkodobý fi nanční majetek celkem 544 1 398

Pokladna 73 37

Účty v bankách 471 1 361

Jiná aktiva celkem 9 16

Náklady příštích období 9 16

Příjmy příštích období 0 0

Aktiva celkem 2 571 11 403
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PASIVA
Stav k 
prvnímu dni 
úč. období

Stav k 
poslednímu dni 
úč. období

Vlastní zdroje celkem 1 647 1 589

Jmění celkem 956 794

Vlastní jmění 709 659

Fondy 247 135

Výsledek hospodaření celkem 691 795

Účet výsledku hospodaření 0 104

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -32 0

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 723 691

Cizí zdroje 924 9 814

Rezervy celkem 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 0 0

Dohadné účty pasivní 0 0

Krátkodobé závazky celkem 904 9 813

Dodavatelé 59 126

Přijaté zálohy 0 230

Ostatní závazky 400 2 687

Zaměstnanci 251 425

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 113 215

Ostatní přímé daně -1 30

Daň z přidané hodnoty 0 20

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 0 29

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 10 5 956

Jiné závazky 0 1

Dohadné účty pasivní 72 94

Jiná pasiva celkem 20 1

Výdaje příštích období 0 1

Výnosy příštích období 20 0

Pasiva celkem 2 571 11 403

(v tis. Kč)
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

NÁKLADY
Činnost

v %
Hlavní Hospo-

dářská Celkem

Spotřebované nákupy celkem 644 561 1 205 13,92%

Spotřeba materiálu 459 159 618 7,14%

Spotřeba energie 185 155 340 3,93%

Prodané zboží 0 247 247 2,85%

Služby celkem 702 248 950 10,98%

Opravy a udržování 88 22 110 1,27%

Cestovné 46 3 49 0,57%

ostatní služby 568 223 791 9,14%

Osobní náklady celkem 4 537 1 719 6 256 72,28%

Mzdové náklady 3 400 1 354 4 754 54,93%

Zákonné sociální pojištění 1 128 357 1 485 17,16%

Zákonné sociální náklady 9 8 17 0,20%

Daně a poplatky 9 0 9 0,10%

daň silniční 4 0 4 0,05%

Ostatní daně a poplatky 5 0 5 0,06%

Ostatní náklady celkem 20 26 46 0,53%

Jiné ostatní náklady 20 26 46 0,53%

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem

162 11 173 2,00%

Odpisy dlouhodobého nehmotného  a hmotného majetku 162 11 173 2,00%

Poskytnuté členské příspěvky 16 0 16 0,18%

Náklady CELKEM 6 090 2 565 8 655 100%

(v tis. Kč)



VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření před zdaněním 289 -185 104 100%

Daň z příjmů 0 0 0 0%

Výsledek hospodaření po zdanění 289 -185 104 100%

17/

VÝNOSY
Činnost

v %
Hlavní Hospo-

dářská Celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 104 1 063 1 167 13,32%

Tržby za vlastní výrobky 0 289 289 3,30%

Tržby z prodeje služeb 104 390 494 5,64%

Tržby za prodané zboží 0 384 384 4,38%

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 47 47 0,54%

Změna stavu zásob výrobků  47 47 0,54%

Ostatní výnosy celkem 170 0 170 1,94%

Úroky 5 0 5 0,06%

Jiné ostatní výnosy 165 0 165 1,88%

Přijaté příspěvky celkem 85 39 124 1,42%

Přijaté příspěvky (dary) 84 39 123 1,40%

Přijaté členské příspěvky (dary) 1 0 1 0,01%

Provozní dotace celkem 6 020 1 231 7 251 82,78%

Provozní dotace 6 020 1 231 7 251 82,78%

Výnosy CELKEM 6 379 2 380 8 759 100%

(v tis. Kč)

 (v tis. Kč)
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ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ

VALNÁ HROMADA
je nejvyšším orgánem sdružení, schází se dvakrát ročně, konala se 21. 5. a 2. 12. 2013
všichni členové sdružení (k 31. 12. 2013 - 37 členů)

RADA SDRUŽENÍ   rozhoduje o klíčových záležitostech sdružení, a to ve složení:
Mgr. Veronika Brodská - předsedkyně Rady, statutární zástupce organizace (do 6/2013)
Bc. Ladislav Brynych - člen Rady sdružení, od 6/2013 předseda Rady sdružení 
                                        - statutární zástupce organizace
MUDr. Libor Macák - místopředseda Rady sdružení, statutární zástupce organizace
Bc. Jan Mácha - ředitel Sdružení, statutární zástupce organizace
Martina Spišiaková - členka Rady sdružení
Jitka Svobodová - členka Rady sdružení (od 21.5.2013)
Mgr. Pavel Doucha - člen Rady sdružení (od 21.5.2013)

REVIZNÍ KOMISE
Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení, schází se čtvrtletně, ve složení:
Zdeňka Dvořáková
Bc. Jiřina Svobodová

Hana Tulisová

ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ
Ředitel
Projektová manažerka
Ekonomicko-provozní referentka
Vedoucí sociálních služeb
Sociální pracovnice - Komunitní tým
Sociální pracovnice - Komunitní tým
Sociální pracovnice - Komunitní tým
Sociální pracovnice - Komunitní tým
Sociální pracovnice - Komunitní tým
Sociální pracovnice - Komunitní tým
Sociální pracovnice - Sociálně terapeutická dílna
Pracovnice v sociálních službách - STD
Vedoucí Centra podporovaného zaměstnávání  
Sociální pracovnice / pracovní konzultantka CPZ
Vedoucí Textilní a rukodělné dílny
Vedoucí Mobilní dílny
Vedoucí kavárny / pracovník v sociálních službách STD
Odborná supervize
Odborná garance agentury práce
Odborný dohled kavárny

Na chráněných místech bylo v průběhu roku zaměstnáno celkem 20 osob se zdravotním postižením.

Bc. Jan Mácha 
Ing. Radka Rybáková 
Helena Raková
Bc. Ladislav Brynych 
Bc. Jana Frantová
Mgr. Iva Horatlíková
Mgr. Kateřina Matlasová (od 1. 5. 2013)
Mgr. Tereza Lamešová (od 1. 7. 2013)
Bc. Pavla Müllerová (od 22. 7. 2013)
c. Renata Adamcová (od 1. 9. 2013)
Mgr. Markéta Hrobská
Andrea Šáchová
Bc. Vladimíra Stráňková 
Bc. Michaela Hronová (od 1. 5. 2013)
Helena Loudová 
Zdeněk Kadlec 
Martin Slach 
Daniel Kaucký, DiS.
Mgr. Martina Kulhavá
Květa Dvořáčková
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PODĚKOVÁNÍ

Bez podpory okolí, ať už fi nanční, materiální či lidské podobě, by naše poslání šlo realizovat jen velmi 
obtížně. Děkujeme tedy všem, kteří v roce 2013 podpořili naši činnost.

Finanční podpora:
• paní Jiřina Bílková; Ing. Jaroslav Eremiáš; pan Pavel Moravec
• Nadace Preciósa; Nadace VIA;  Kovosvit MAS a.s. 
• ESF – OP LZZ; Jihočeský kraj; Město Planá n. Luž.; Město Sezimovo Ústí; Město Soběslav; 

Město Tábor; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo zdravotnictví ČR; Úřad práce ČR
Poskytnutí materiálu, služeb, osobní nebo odborná pomoc:
• paní Květa Dvořáčková; pan Petr Hejný; pan Pavel Kříž; paní Marie Petříková a pan Karel Petřík; pan 

Martin Pistulka, slečna Veronika Robuschová; Mgr. Jiří Rybák; Bc. Kristýna Strassová; pan Martin 
Svatek, paní Jitka Svobodová; manželé Kateřina a Martin Šmídovi; manželé Jana a Karel Vilímkovi; 
pan Karel Vilímek ml., žáci CZŠ Orbis Pictus

• Aksamite spol. s r.o.; COMETT PLUS, spol. s r.o.; DIPRO Proseč; DITA Tábor; divadelní spolek 
FORBÍNA; Hotel Nautilus Tábor;  KOLOVRAT, ČM  s. r. o.; MA-DONA s.r.o.; QUO - ST, spol. s r.o.; 
RM Gastro CZ s.r.o.; restaurace Střelnice; SINFO, spol. s r.o.;  VIVID  Creative - Mgr. Tomáš Růžička 

• Blanické amatérské divadlo; Dům dětí a mládeže; hud. Sk. Super stMěstská knihovna Tábor;  Junák 
- svaz skautů  a skautek ČR, středisko Kalich Tábor;  Kino Svět; Tábor Superstar Band; Tenisový klub 
TENIS Tábor,  o.s; skupina Totálně roztočení

Za spolupráci či odběr výrobků a služeb:
• hudební festival Mighty Sounds; KALAS Sportswear, s.r.o.; knižní festival TABOOK; Město Tábor; 

Obchodní akademie Tábor; Ondřej Soběslavský; Střední zdravotnická škola Tábor, Střední průmy-
slová škola strojní a stavební Tábor; Střední zemědělská škola Tábor, SVJ Ústecká 3076; SVJ Bože-
ny Němcové 2168-2170 Tábor; SVJ Pod Nemocnicí 2219-2220 Tábor; SVJ Nad řekou 3100 Tábor; 
Technické služby Tábor s.r.o.; Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.; YPSOTEC, s.r.o. 
 

Za spolupráci při zaměstnávání uživatelů našich služeb:
• Hotel Nautilus, Muzeum čokolády, Nemocnice Tábor a.s., Propen, restaurace Na Vyhlídce, VSP data, 

Vinotéka  U Černého kocoura a zeleného stromu
Za odvedenou dobrovolnickou práci:
Eva Blažková                  11,5 hodin
Petra Edererová  12 hodin
Michaela Hronová  21 hodin
Pavla Müllerová  42 hodin

A samozřejmě děkujeme i ostatním našim zákazníkům, externím spolupracovníkům, spolupracujícím 
organizacím a institucím, dodavatelům služeb a zboží, členům Sdružení a v neposlední řadě pak i všem 
uživatelům našich služeb a našim zaměstnancům.  

Velice si projevené přízně, podpory i pomoci vážíme.

Veronika Robuschová                  78 hodin
Věra Staňková               77,5 hodin
Karel Vilímek             121,5 hodin
Zdeněk Vořechovský                  205 hodin



FOKUS Tábor

Mostecká 2087

390 02 Tábor

E-mail: fokustabor@fokustabor.cz  

Tel.: +420 381 252 988, +420 381 252 684

www.fokustabor.cz

Registrace: VS/1-1/44572/00R u Ministerstva vnitra ČR

IČ: 70858543

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