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O NÁS

FOKUS Tábor byl založen v roce 2000 jako občanské sdružení. V roce 2014
se v souladu s novým občanským zákoníkem stal spolkem.
Posláním Spolku je podporovat lidi s duševním onemocněním v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak,
aby navzdory nemoci mohli žít spokojený život a byli přijímanými členy
společnosti.

V Ý R O Č N Í

Z P R Á V A

Hlavní činností je poskytování komunitních sociálních a zdravotních služeb a služeb podpory zaměstnanosti. Svými aktivitami spolek usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psychosociální péče.
Dalšími činnostmi jsou aktivity směřující k destigmatizaci lidí s duševním
onemocněním a podpoře duševního zdraví.
Organizace působí na území bývalých okresů Tábor a Jindřichův Hradec,
kde je také jediným poskytovatelem sociálních služeb odborně zaměřených na cílovou skupinu lidí s vážným duševním onemocněním.
FOKUS Tábor, z.s. byl v roce 2021 členem 4 střešních organizací:
•

FOKUS ČR, z.s.

•

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví, z.s

•

Aliance center duševního zdraví, z. s.

•

Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví, z. s.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PROGRAMY
CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ TÁBOR

KOMUNITNÍ TÝM (§70 sociální rehabilitace)

Centrum duševního zdraví (CDZ) je důležitým prvkem v péči o lidi
s dlouhodobými potížemi v oblasti duševního zdraví. Poskytuje pružnou komplexní zdravotně sociální podporu v okamžiku a v místě, kdy
ji člověk potřebuje. Péči zajišťuje tzv. multidisciplinární tým, který tvoří
sociální pracovníci, psychiatři, psychologové, zdravotní sestry a peer
konzultanti (osoby s žitou zkušeností s duševním onemocněním).
Cílem podpory CDZ je předcházet zhoršení zdravotního stavu, popř.
dlouhodobým hospitalizacím a podporovat zotavení uživatelů služeb.

Komunitní tým působí v Jindřichově Hradci. Sociální služba představuje individuální a obvykle i dlouhodobou podporu uživatele při zvládání negativních dopadů duševního onemocnění na jeho fungování
a běžný život. Služba je poskytována přímo v komunitě a má zásadní význam při řešení složitějších životních situací nebo při udržování
vztahu s uživatelem např. při dlouhodobé hospitalizaci ve vzdálené
léčebně.

CDZ Tábor funguje od 1. 1. 2020 a je jedním z 30ti center v České
republice. Převážná část naší práce se odehrává „v terénu“, tj. v domácnostech uživatelů služeb, při doprovázení na úřady, k lékařům,
k zaměstnavatelům, ve veřejném prostoru.
V roce 2021 jsme za nimi v okrese Tábor najezdili více než 50 tis. kilometrů. 51 lidí využilo psychoterapeutickou podporu. Cca 100 lidí využívalo podporu během a hlavně po propuštění z hospitalizace. Součástí naší práce je i podpora uživatelů při hledání nebo udržení práce
nebo při studiu. 56 lidí díky naší podpoře znovu pracuje, 3 mladí lidé
pokračují ve studiu.
Celkově podporu CDZ využilo 253 lidí, z toho 188 uživatelů využívá služby dlouhodobě.
Tým CDZ k 31. 12. 2021 tvořilo 21 pracovníků, celkem 11,3 úv.

Ze 113 podpořených osob jich 56 využívalo služby dlouhodobě.
Komunitní tým k 31. 12. 2021 tvořilo 5 pracovnic, celkem 4,0 úv.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (§51 chráněné bydlení)
Cílem služby je pomoci klientům získat a trénovat dovednosti potřebné k samostatnému bydlení v co 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 tak, aby mohli v budoucnu žít ve vlastní domácnosti, případně využívat službu s nižší mírou podpory.
Kapacita je 11 lůžek v 7 bytech. Všechny byty se nachází v běžných bytových domech. Uživatelé obývají buď samostatný byt
(1+kk nebo 1+1) nebo mají alespoň vlastní pokoj v bytě 3+1.
V roce 2021 s námi bydlelo 16 lidí. 3 z nich v průběhu roku získali
vlastní bydlení a začali žít samostatně. Do obnovy vybavení bytů
každoročně investujeme. V roce 2021 to bylo 63 tisíc Kč.
Tým CHB k 31. 12. 2021 tvořili 4 pracovníci, celkem 2,2 úv.

PEER KONZULTANTI

Důležitou roli v našich týmech zastávají peer konzultanti, kteří díky
své vlastní zkušenosti podporují u uživatelů naději na zotavení. V roce
2021 v naší organizaci působili 3 peer konzultanti.

POTRAVINOVÁ BANKA
Po celý rok jsme ve spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského
kraje, z.s. zajišťovali potravinovou pomoc klientům, kteří se ocitli ve
finanční tísni. Během roku opakovaně podporujeme více než 50 osob
balíčky potravinové pomoci a základní drogerie. Celkem jsme takto
rozdělili cca 11,5 tuny potravin.
Pracovníci i uživatelé služeb FOKUSu Tábor se zároveň pravidelně zapojují do organizace Potravinové sbírky v Táboře.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Preventivní programy v oblasti duševního zdraví jsou nedílnou součástí našich aktivit. Za studenty středních škol chodíme s programem
„BLÁZNÍŠ? NO A!“ už od roku 2012. Program má pozitivní ohlas a
školy o něj samy projevují zájem. Stejně jako my si uvědomují důležitost tématu duševního zdraví ve škole a to zejména po roce, kdy děti
zůstaly doma v izolaci. Protože se potíže v oblasti duševního zdraví
objevují často už kolem 14. roku, otestovali jsme v letech 2020 a 2021
upravenou verzi programu také v základních školách v 8. a 9. třídách.
Upravenou verzi jsme nazvali „NENÍ DUŠE JAKO DUŠE“ a po úspěšné pilotáži jej zavádíme do běžné nabídky preventivních programů
pro mladé lidi.

S preventivním zážitkovým programem „Blázníš? No, a!“ se nám i
přes karantény podařilo navštívit 7 středoškolských tříd a oslovit
162 studentů a cca 7 učitelů. Do programu byly zapojeny tyto střední školy: Gymnázium P.de Coubertina v Táboře (3 školské dny); Vyšší a
střední zemědělská škola Tábor (2 školské dny); Střední škola obchodu,
služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor, (1 školský den); Gymnázium Jindřichův Hradec (1 školský den).
Program „Není duše jako duše“ zažilo během 9 setkání v základních školách více než 225 žáků a jejich učitelů. Do programu
byly zapojeny tyto základní školy: CZŠ ORBIS-PICTUS (2 školské dny);
ZŠ Kaplice (2 školské dny); ZŠ Malonty (1 školský den); ZŠ Velešín
(2 školské dny).
Pro učitele jsme uspořádali vzdělávací akreditovaný program
„I UČITELÉ MAJÍ SVÉ DNY.“
Preventivní programy ve školách realizujeme díky dotacím měst a obcí.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Kvalita poskytovaných služeb zavisí primárně na odbornosti jejich pracovníků. Z tohoto důvodu podporujeme naše pracovníky v rozšiřování
svých kompetencí a to zejména prostřednictvím komplexnějších kurzů a odborných supervizí.
NÁZEV KURZU

HODIN

Specializaci v oboru psychiatrická sestra

PRACOVNÍCI
1

Základy krizové intervence

56

3

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

150

2

Otevřený dialog: základní trénink zaměřený
na rodinu a sociální síť

128

2

Model CARE

50

10

Sociální práce v kontextu podpory rodiny

28

1

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci
s klientem

24

2

Zvládání agrese v kontaktu s klientem

16

10

Konference sociální psychiatrie Plzeň

16

1

Základní kurz pro peer konzultanty v péči
o duševní zdraví.

35

3

Přístup ke klientům s poruchou osobnosti
v sociálních službách

8

1

Nestigmatizující přístup k lidem s duševním
onemocněním

8

3

Týmová supervize

36

Jaroslav Hruška/ Autoportrét
malba ( výřez obrazu )

DALŠÍ AKTIVITY V OBLASTI ROZVOJE PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
FOKUS Tábor se od roku 2013, tedy od samého počátku, aktivně zapojuje do Reformy péče o duševní zdraví v ČR. Kromě zprovoznění CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ se jedná o zapojení do těchto projektů:

NAŠÍ SNAHOU JE TAKÉ VĚTŠÍ ZAPOJENÍ UŽIVATELŮ A JEJICH BLÍZKÝCH A PODPORA VZNIKU SVÉPOMOCNÝCH SKUPIN.

MULTIDISCIPLINARITA

SKUPINA PRO MLADÉ LIDI
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Projekt podporuje rozvoj spolupráce naší organizace s psych. odd.
nemocnice Tábor, s Psychiatrickou nemocnicí v Jihlavě a dalšími poskytovateli zdravotní péče. Projekt od roku 2018 realizuje Ministerstvo
zdravotnictví ČR. Cílem spolupráce je vytvoření podmínek pro úspěšný návrat pacientů z hospitalizace.

Mezi uživateli služeb FOKUSu je celá řada mladých lidí do 26ti let. Pro
ně postupně vzniká bezpečná svépomocná skupina, která se schází
pravidelně v prostorách FOKUSu Tábor. Náplň si připravují sami a odpovídá jejich zájmům a koníčkům (tanec, společenská setkání, sdílení
trablů a úspěchů).

INICIATIVA NA ROVINU

SKUPINA PRO LIDI S DEPRESÍ

Iniciativa „Na rovinu“, si klade za cíl snižovat stigma lidí s duševním
onemocněním ve společnosti, bourat mýty a předsudky spojené s duševní nemocí a dávat duševní a fyzické zdraví na rovinu. FOKUS Tábor
se v této snaze k iniciativě NA ROVINU připojil a spolupracuje s ní při
naplňování společných cílů. Projekt realizuje Národní ústav duševního
zdraví (NUDZ). V roce 2021 se FOKUS Tábor podílel na organizaci 27
vzdělávacích programů pro záchranáře, sociální pracovníky, rodinné
příslušníky a samotné lidi s duševním onemocněním.

Svépomocná skupina se schází pravidelně jednou týdně. Posláním
skupiny je vzájemná podpora a pomoc. Schází se mimo prostory FOKUSu Tábor. V době epidemických opatření byla setkání omezena.

SKUPINA PRO RODIČE A BLÍZKÉ LIDÍ S D. N.
Skupina již má svou tradici v setkávání. Proto se i v průběhu epidemických opatření skupina scházela a to on-line. Zúčastňuje se cca
10 lidí. Účastníci zde mají možnost sdílet nejen starosti, ale zejména
dobré příklady a naději na zotavení svých blízkých, získávat aktuální
informace a setkávat se s odborníky. Svépomocná skupina rodinných
příslušníků je otevřena všem zájemcům.

SKUPINA DUŠE A VÍRA
Skupina Duše a víra vznikla v roce 2021 z iniciativy Anny Skalové a díky
projektu Jihočeského kraje zaměřeného na podporu uživatelských

hnutí. Cílem je společně sdílet otázky víry v kontextu duševního onemocnění. Iniciativa je teprve na rozjezdu.

SKUPINA NAHLAS
Skupina uživatelů péče NAHLAS vznikla v reakci na probíhající Reformu péče o duševní zdraví. Jejím cílem je aktivní přispění uživatelů do
procesů reformy. Skupina se schází pravidelně na různých místech v
kraji. Podílela se například na přípravě Národního akčního plánu pro
duševní zdraví.

AKCE PRO VEŘEJNOST
Cílem akcí pro veřejnost je upozorňovat na téma duševního zdraví, informovat o činnosti FOKUSu Tábor a hlavně vytvářet přátelské přijímající a rovné prostředí pro lidi s jakýmkoliv znevýhodněním. V roce 2021
jsme uspořádali hned několik akcí.
Nejdůležitější z nich pro nás byla ODLOŽENÁ OSLAVA 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLKU FOKUS TÁBOR spojená s výstavou obrazů Skupiny F,
kterou tvoří umělci se zkušeností s duš. onemocněním a benefičním,
akrobatickým a hlavně poetickým představením „PLOVÁRNA“ divadelního souboru Bratři v tricku. Akce se uskutečnila 8. června 2021 v
táborském Divadle Oskara Nedbala. Vernisáž výstavy zahájil jeden z
místních autorů pan Jaroslav Hruška. Hudební doprovod zajistila kapela Čirý bytí. Výstava byla s velkým ohlasem k vidění v prostorách
Divadla po celé léto. Oslavili jsme nejen naše výročí, ale také možnost
volně se sejít a dýchat čerstvý vzduch po dlouhé době karantén a protiepidemických opatření. V uvolněné náladě se na akci sešlo cca 150
návštěvníků.

• besedu Moje jméno není diagnóza, která proběhla ve spolupráci
s iniciativou Na rovinu (16. 9. Jindřichův Hradec a 7. 10. v Tábor). Lidé
se zkušeností s duševní nemocí vypráví v rámci moderované besedy
svůj příběh a vyvrací častý mýtus, že s duševní nemocí není možné žít
plnohodnotný spokojený život.
• komunitní akci „Obrazy s duší“, která proběhla v pátek 17. září. Desítka umělců po celé odpoledne malovala obrazy v uličkách Jindřichova Hradce. Dražba a výstava obrazů se pak konala na nábřeží Malého
Vajgaru a nechyběl ani příjemný hudební doprovod.
• výstavu výtvarných děl v Městské knihovně Tábor - výstavní plochy v říjnu zpravidla patří umělcům, kteří nějakou měrou využívají
naše služby. V roce 2021 tomu nebylo jinak. Svá nová díla vystavovali
Jaroslav Hruška, Ladislav Píša a Petr Kolář. Součástí expozice byla plakátová destigmatizační kampaň iniciativy Na rovinu – Dimenze duševního zdraví ve vestibulu knihovny.

BENEFIČNÍ KONCERT

PŮJČOVNA LODIČEK

18. 8. 2021 se na Žižkově náměstí v Táboře uskutečnil malý BENEFIČNÍ
KONCERT KAPELY ČIRÝ BYTÍ, která pro potěchu duše zahrála své autorské skladby z žánru folk – rock. Koncert si přišlo poslechnout cca
50 lidí.

Deštivé léto nám nezabránilo v půjčování lodiček, šlapadel a paddleboardů na Jordáně. Návštěvníků bylo sice o trochu méně, ale i tak bylo
osvobozující vidět pohromadě tolik lidí užívat si slunce a čerstvé povětří bez respirátorů po skoro roční uzávěře.
Provoz půjčovny FOKUS Tábor zajistil ve spolupráci se svou sociální firmou Futurum F s.r.o. Na půjčovně našli po celé léto pracovní
uplatnění 2 lidé s duševním onemocněním. O víkendový provoz se
postarali brigádníci z řad studentů.
Čistý zisk z provozu půjčovny ve výši 98.700,- Kč byl využit na podporu
poskytování služeb pro lidi s duševním onemocněním.

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Dále jsme se zapojili do každoroční kampaně TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ, která probíhá od 10. září do 10. října. V rámci ní jsme uspořádali:

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 2021
NÁKLADY
Materiálové náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby

VÝNOSY
1 149 639
705 435
444 203
1 825 657

Opravy a udržování

61 046

Cestovné

23 380

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

35 679
182 660

Nájemné

461 047

Účetnictví, poradenství

230 740

Školení, přednášky, kurzy
Správa HW, SW, PC sítě

47 363

Úklid a likvidace odpadu

165 314

Grafické práce, kopírování, fotopráce
Operativní leasing

Preventivní programy pro školy

9 089

39 700
150 682

Přijaté příspěvky

144 826

Dary od FO - finanční

18 758

Dary od PO - finanční

72 200

0,8%

53 868
14 791 303

Dotace Jihočeského kraje

8 288 662

Dotace Ministerstvo zdravotnictví

5 452 083

Dotace ostatních ministerstev

588 858

Dotace měst a obcí

461 700

Výnosy celkem

19,5%

560 805

Tržby z hospodářské činnosti celkem

Ostatní výnosy

79,4%

59 835

0,3%

18 630 213

100,0%

143 283

Osobní náklady

15 325 966

83,0%

Daně a poplatky

20 656

0,1%

Ostatní náklady

43 082

0,2%

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
opravných položek

59 742

0,3%

Poskytnuté členské příspěvky

18 550

0,1%

Daň z příjmů

83410

0,2%

18 526 702

100,0%

Náklady celkem

2 883 062

Provozní dotace

44 265

155 801

3 634 249

Tržby ze zdravotních výkonů

Výtěžek z benefice - sbírka

263 891

SW licence a hosting

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Úhrady uživatelů CHB
9,9%

2 100

Spoje

Supervize

6,2%

Hospodářský výsledek

103 511

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek

Stav k prvnímu dni úč.
období
814

Stav k poslednímu dni
úč. období
754

48

48

2097

2097

275

275

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-1606

-1666
4042

Krátkodobý majetek celkem

7323

Pohledávky celkem

5229

2901

Krátkodobý finanční majetek celkem

2071

1110

23

31

8137

4796

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

* Rozvaha v tisících Kč

PASIVA
Vlastní zdroje celkem

Stav k prvnímu dni úč.
období
1772

Stav k poslednímu dni
úč. období
1816

Jmění celkem

809

749

Výsledek hospodaření celkem

963

1067

Cizí zdroje

6365

2980

Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

61

121

6302

2827

2

32

8137

4796
* Rozvaha v tisících Kč

Ladislav Píša/ Bez názvu
digitálně upravený akvarel

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří v roce 2021 naši činnost podpořili finančně,
materiálně nebo osobní pomocí či nasazením.
FINANČNÍ PODPORU V PODOBĚ DOTACE POSKYTLI:
Jihočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo zdravotnictví,
a města Jindřichův Hradec, Sezimovo Ústí, Soběslav,
Tábor a Veselí n. L.
V závěru roku 2021 jsme navíc uspěli v dotačním řízení Ministerstva
pro místní rozvoj v rámci Investičního rozvojového programu.
Projekt Zvýšení mobility týmu CDZ – nákup tří osobních automobilů
byl podpořen ve výši 1.185.000,- Kč. Povinnou finanční spoluúčast ve
výši 15% (185 tis. Kč) se podařilo zajistit díky podpoře Nadace ČEZ.
Investiční akce bude realizována v roce 2022.
FINANČNÍM DAREM NÁS PODPOŘILI
JEDNOTLIVCI A SPOLEČNOSTI:
pan Stanislav Kusý, pan Vladimír Rejlek, paní Jitka Svobodová,
pan Jiří Skalák, pan Zbyněk Vít.
EFAFLEX - CZ s.r.o. (50.000 Kč), Lékařský odborový klub – Svaz
českých lékařů (20.000 Kč) a Nový horizont spol. s r.o. (2.200 Kč)
DÁLE DĚKUJEME:
Mgr. Vítězslavu Dohnalovi za uspořádání sbírky „Daruj Tábor!“ a zároveň všem anonymním dárcům, kteří se do sbírky zapojili. Díky nim,
jsme v lednu 2021 obdrželi dar ve výši 44.376,6 Kč, který jsme využili
na kurzy krizové intervence pro naše pracovníky.

NEMALÝ DÍK PATŘÍ TAKÉ TĚMTO LIDEM A SPOLEČNOSTEM:
Lékařům a pracovníkům psychiatrického oddělení Nemocnice
Tábor, a.s. i ambulantním lékařům v Táboře a Jindřichově Hradci
za fungující spolupráci.
Společnosti TZMT a odboru kultury a cestovního ruchu města
Tábor děkujeme za podporu provozu půjčovny lodiček na Jordáně,
stejně jako děkujeme všem, kteří v létě brázdili hladinu Jordánu na
našich plavidlech.
Paní Květě Dvořáčkové děkujeme za podporu, kterou poskytuje neziskovým organizacím a projektům po celé léto u Stánku na náměstí.
Děkujeme také za četné rady a pomoc při organizaci akcí a odborné
rady v oblasti gastropodnikání.
Kafe knihy Jednota, Divadlu Oskara Nedbala a Knihovně Tábor
děkujeme za poskytnutí prostoru pro konání našich výstav, besed a
dobročinných akcí.
Za poetickou oslavu našeho výročí děkujeme souboru Bratři v tricku
a všem, kteří na představení dorazili. Za inspirativní odpoledne děkujeme všem malířům, kteří se zapojili do naší jindřichohradecké
akce „Obrazy s duší“.
A samozřejmě děkujeme všem, kteří se pravidelně i nahodile účastní
našich benefic. V roce 2021 nás takto podpořili celkovou částkou
38.291,- Kč.

Donátor

Evropský
sociální fond

Stát

Účel poskytnuté dotace

Využitá dotace
v roce 2021

CDZ - sociální

2 339 082

CDZ - zdravotní

3 085 522

Jihočeský kraj
(dotace z rozpočtu MPSV)

Komunitní tým

5 457 000

Jihočeský kraj
(dotace z rozpočtu MPSV)

Chráněné bydlení

2 150 000

MZČR

Peer konzultant – cestou vlastního
zotavení

MPSV

Komunitní tým + CDZ + COVID

442 574
147 849

MZČR

62 700

MPSV

CHB COVID odměny

Město Tábor
Fond Zdravého města

program "Blázníš? Noa!"

40 000

Město Tábor - kultura

Fokus pro Tábor

19 700

Město Tábor – cest.ruch

Půjčovna lodiček

25 000

Komunitní tým - SR /TA

162 000

Chráněné bydlení

114 000

Město Tábor - sociální fond
Města / obce

Kraj

Město Sezimovo Ústí

Komunitní tým - SR/TA

15 000

Město Soběslav

Komunitní tým - SR/TA

7 000

Město Veselí n. Luž.

Komunitní tým - SR/TA

4 000

Město Jindřichův Hradec

Komunitní tým - SR /JH

80 000

Komunitní tým

336 000

Skupina Nahlas

30 000

JčK / granty na soc. sl.

MĚSTO
SOBĚSLAV

MĚSTO
JINDŘICHŮV HRADEC

MĚSTO
VESELÍ NAD LUŽNICÍ

rychlá a bezpečná vrata

MĚSTO
SEZIMOVO ÚSTÍ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
FOKUS Tábor, z. s.

Zaměstnanci organizace:

Sídlo: Mostecká 2087, 390 02 Tábor
Pracoviště Tábor: Mostecká 2087, Tábor
Pracoviště Jindřichův Hradec: Václavská 130, Jindřichův Hradec
Pracoviště Třeboň: Chelčického 2/II, Třeboň
E-mail: fokustabor@fokustabor.cz
www.fokustabor.cz
Telefon: +420 739 203 363
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
Veřejná sbírka: FIO banka a.s., č.ú. 2800831661/2010

•
•
•
•
•
•
•

Orgány Spolku:
Valná hromada
Nejvyšší orgán Spolku,
•
k 31. 12. 2020 měla 30 členů
Rada spolku
Rada spolku rozhoduje o klíčových záležitostech spolku
a to ve složení:
•
MUDr. Libor Macák – předseda Rady spolku - statutární zástupce
•
Bc. Valerie Procházková – místopředsedkyně Rady spolku,
statutární zástupce
•
Bc. Ladislav Brynych – člen Rady spolku
•
Mgr. Pavel Doucha - člen Rady spolku
•
Jitka Svobodová – členka Rady spolku

Ředitel
Projektová manažerka
Odborný vedoucí služeb, metodik
Ekonomicko-provozní referentka
Odborná garance agentury práce
Odborná garance psychiatrické péče
Odborná supervize (externí)

Bc. Jan Mácha
Ing. Radka Rybáková
Bc. Ladislav Brynych
Helena Raková
Bc. Vladimíra Stráňková
MUDr. Marta Říhová
Mgr. Milan Stibůrek

Pracovníci přímé péče - pracoviště Tábor
• Psychiatr: MUDr. Kateřina Blažková, MUDr. Veronika Dreslerová,
MUDr. Marta Říhová
• Psycholog: Mgr. Veronika Chytilová (do 31. 10.), Mgr. Zuzana Urbanová,
Mgr. Michaela Nekulová (od 8.11.)
• Zdravotní sestra: Martina Blažková, Veronika Hušek, Sylva Jakubowiczová,
Bc. Lenka Matoušková, DiS., Mgr. Oldřiška Šafránková
• Sociální pracovnice: Bc. Pavla Michálková, Bc. Hana Petržílková,
Mgr. Simona Severová, Mgr. Markéta Smetanová,
Bc. Vladimíra Stráňková, Mgr. Svatava Štrohmajerová
• Arteterapeutka: Bc. Kristýna Růžičková
• Pracovník/-nice v sociálních službách: Michaela Dufková, Bc. Josef Faktor,
Eduard Farkas (peer konzultant), Vlasta Szutáková (peer konzultant)
Pracovníci přímé péče - pracoviště Jindřichův Hradec
• Sociální pracovnice: Mgr. Kateřina Hrbková, Mgr. Jaroslava Paštiková,
Bc. Radka Plucarová
• Pracovník/-nice v sociálních službách: Anna Sládková, DiS.
• Psycholožka: Eliška Nováková, M. A.
• Peer konzultant: Martina Strnadová
Program „Blázníš? No a!“
• Koordinátorka: Mgr. Jaroslava Paštiková

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FOKUS TÁBOR z. s. - rok 2021

O NÁS

Společnost Futurum F s.r.o. vznikla ve druhé polovině roku 2014 transformací původních chráněných dílen spolku FOKUS Tábor. FOKUS
Tábor je jejím jediným vlastníkem.

V Ý R O Č N Í

Z P R Á V A

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.
Futurum F s.r.o. je certifikovaným zaměstnavatelem lidí se zdravotním
postižením, poskytovatelem náhradního plnění, čímž může pomoci
jiným firmám plnit zákonnou povinnost zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
Futurum F se hlásí k principům sociálního podnikání a je členem
TESSEA, z.s. – národní členské sítě sociálního podnikání.

ČINNOST V ROCE 2021
ROK 2021 - DALŠÍ ROK S COVIDEM ANEB JEDEME DÁL

OBLASTI PODNIKÁNÍ SOCIÁLNÍ FIRMY

V loňské výroční zprávě jsme psali o roku s covidem. Co nás to stálo a
jak jsme si s ním poradili. Měli jsme naději, že rok 2021 bude výrazně
lepší. Covid nám však v podnikání „pomáhal“ dál…

•
•

Studenti se po novém roce ani v pololetí do školy nevrátili. Svačiny
jsme jim mohli v omezeném množství zase vozit až v červnu. Pak jsme
se ale během prázdnin trochu nadechli a s optimismem čekali na zahájení školního roku. Od září 2021 jsme sice s respirátory, při každotýdenním testování a s desinfekcí na rukách zase začali vozit obložené
bagety a housky našim milým studentům. Nabídku jsme obohatili o
spoustu dobrot – plněné croissanty, zapečené panini a nebo tortilly.
Už to bylo zase veselejší.

•
•
•

V úklidovém provozu se nám podařilo udržet po celou dobu stabilní
provoz a dokonce zase o něco navýšit počet smluvních úklidů. Velmi si
vážíme zejména spolupráce s Městskou knihovnou Tábor.

•

Finančně to byl další rok „s nulou“. Vidíme ale postupný obrat a směřujeme k postupnému vyrovnávání se s důsledky epidemie. Oproti
předchozímu roku se nám podařilo navýšit tržby. Zároveň však rostly
mzdové náklady a finanční výsledek tak zamrzl lehce pod nulou.
I v roce 2021 pro nás byla zcela zásadní dotace Úřadu práce na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. I díky ní jsme nemuseli nikoho
propustit a postarali jsme se o všechny naše pracovníky.

CATERING
Smyslůplné bistro v Bílkově ulici v Táboře
Svačiny do 6ti středních škol – plněné bagety a housky,
zeleninové saláty, domácí buchty.
Cateringové služby pro firmy i na soukromé oslavy.
Svačinový bar na Gymnáziu Pierre de Coubertina v Táboře.
Obědy do krabičky.
ZAHRADNICKÉ A ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

•
•

•

Pravidelný úklid společných prostor v bytových domech.
Úklid Tábora, údržba venkovních i vnitřních prostor táborských
sportovišť.
Údržba zeleně v průmyslových areálech i na soukromých
zahradách.
Našimi významnými zákazníky jsou Technické služby Tábor,
Městská knihovna Tábor, Okresní soud Tábor a Tělovýchovná
zařízení města Tábora.
PŮJČOVNA LODIČEK NA JORDÁNĚ

•

Ve spolupráci s FOKUSem Tábor jsme během léta zajišťovali provoz půjčovny lodiček na Jordáně. Půjčovna lodiček představuje
další formu podpory FOKUSu Tábor. Provoz s výjimkou víkendů
zajišťuje na své náklady Futurum F. Výnos půjčovny lodiček pak
putuje na podporu činnosti organizace FOKUS Tábor.

HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍ FIRMY
NÁKLADY

VÝNOSY

Finanční ukazatele v tis. Kč

9.-.12. 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Celkové výnosy

863

2710

3596

4 485

5 299

5 002

4706

4 895

Z toho tržby

542

1500

1960

2 433

2 628

2 491

2 125

2 397

Celkové náklady

729

2620

3500

4 528

5146

4712

4695

4 923

Z toho mzdy

467

1909

2460

3 130

3728

3130

3289

3 451

Hospodářský výsledek

134

90

96

-42

153

289

11

-28

ZÁKLADNÍ ÚDAJE FUTURUM F
Futurum F s. r. o.
Sídlo: Mostecká 2087, 390 02 Tábor

NAPLŇOVÁNÍ PRINCIPŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Provozovny:
•
ZAHRADNICKÝ PROVOZ
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
•
BISTRO - VÝROBA BAGET
Bílkova 1440, 390 02 Tábor
•
BUFET GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTEINA
Nám. Fr. Křižíka 860/25, 390 02 Tábor

•

E-mail: futurumf@fokustabor.cz
www.futurumf.cz
Telefon: +420 604 129 997

•

Vydělané prostředky využíváme na udržení a podporu vzniku
dalších pracovních míst a na obnovu a doplnění výrobních
prostředků. Naším cílem je vybudovat silný a soběstačný pilíř pro
financování služeb spolku FOKUS Tábor. 35% ze zisku je určeno
právě na podporu soc. služeb.

•

Spolupracujeme s městem Tábor, místními firmami a obyvateli.
Uspokojujeme potřeby místního trhu, plníme žaludky táborských studentů a to vše s ohledem na životní prostředí.

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. 2021 zaměstnávala 24 zaměstnanců, z toho 20 pracovníků se zdravotním postižením. Většina pracovníků pracuje na zkrácený – poloviční úvazek.
Zaměstnanci organizace:
•
•
•
•

Vedení firmy (jednatelka, ředitelka):
Vedoucí výroby baget
Vedoucí zahradnických a úklid. služeb:
Ekonomicko - provozní referentka

Ing. Radka Rybáková
Michaela Řezáčová
Zdeněk Vořechovský
Helena Raková

SOCIÁLNÍ PRINCIP
Vytváříme pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním znevýhodněním, zejména však pro lidi s duševním onemocněním. Firma
zaměstnává průměrně 18 - 20 lidí. Většina z nich se potýká se
zdravotními potížemi v oblasti duševního zdraví. Při obsazování
pracovních míst spolupracujeme jednak s FOKUSem Tábor, jednak s úřadem práce – úsekem podpory zaměstnanosti lidí se ZP.
EKONOMICKÝ PRINCIP

ENVIROMENTÁLNÍ PRINCIP

PODĚKOVÁNÍ
Futurum F s.r.o. děkuje ÚP ČR za spolupráci a jednotlivým zákazníkům
a obchodním partnerům za stálou přízeň. Paní Květě Dvořáčkové
děkujeme za odborné rady v oblasti gastropodnikání.
Především děkujeme všem našim zaměstnancům za lví podíl na
fungování firmy.

www.fokustabor.cz

|

www.futurumf.cz

