




FOKUS Tábor je nestátní nezisková organizace
zaměřená na odbornou pomoc lidem 
s vážným duševním onemocněním.

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A
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Vážení čtenáři, 

výroční zpráva, kterou držíte v ruce, jako obvykle shrnuje zásadní události uplynulého roku. Hned v úvo-
du je však potřeba uvést, že tou nejvýznačnější byla změna týkající se zaměstnávání lidí s duševním 
onemocněním v chráněných dílnách. Na základě dlouhodobě nepříznivého finančního vývoje a dalších 
důvodů, o kterých se podrobněji dočtete uvnitř výroční zprávy, jsme dospěli k rozhodnutí, že je potřeba 
učinit zásadní změnu. Prakticky byly „na stole“ dvě varianty. První – ukončit po13ti letech provoz chrá-
něných dílen. Druhá - transformovat chráněné dílny na samostatný subjekt. Při svém rozhodování jsme 
tak museli zvážit dopady obou řešení a najít odpovědi na mnoho různých otázek týkajících se případné 
podoby nové firmy, organizačního členění, výrobních programů, personálního zajištění, financování, 
atd. Důležité bylo najít soulad mezi na první pohled protichůdně vyhlížejícími potřebami a cíli, elimino-
vat negativní důsledky změny. 

Nakonec jsme se rozhodli pro variantu druhou, tj. založit samostatnou sociální firmu a pokračovat i na-
dále v zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Přesto, že by se na první pohled mohlo zdát, že se 
nic kromě názvu a organizačního zakotvení nezměnilo - sociální firma má i nadále tři provozy, tj. šije, 
vyrábí bagety, stará se o úklid veřejného i privátního prostoru… Na pohled druhý je tady ale výrazný 
posun. Nešijeme pantofle a medvídky na sklad, ale zakázky pro známé textilní firmy s vysokými nároky 
na kvalitu i rychlost zpracování. Neudržujeme jen odpočinkový areál Komora, ale i náměstí a 8 bytových 
domů. Na základě pozitivních referencí se ozývají další zájemci. Kromě baget do středních škol, dokáže-
me zabezpečit i méně náročné rauty nebo venkovní kulturní akce…  Zatím se tedy zdá, že to byla dobrá 
volba – více v samostatné části na konci této výroční zprávy.

Kromě změn v chráněných dílnách došlo ještě k jedné významné změně v životě organizace – naše 
služby jsme rozšířili o službu chráněného bydlení s kapacitou 6 lůžek. Tímto krokem jsme přidali další 
kamínek do mozaiky systému ucelené péče o lidi s vážným duševním onemocněním.

Držte s námi sociální firmě Futurum F s.r.o. i službě chráněného bydlení, resp. pracovníkům a klientům v 
nich, v nadcházejícím čase palce.

Mějte se hezky.

Jan Mácha
ředitel

ÚVODNÍ SLOVO
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FOKUS Tábor byl založen v roce 2000 jako občanské sdružení. 
Posláním spolku FOKUS Tábor je podporovat lidi s duševním onemocněním v rozvoji sebedůvěry, 
samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak, aby mohli žít spokojený život v běžné 
společnosti. 

Spolek svými aktivitami usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psychosociální péče.
Hlavní činností je poskytování komunitních sociálních služeb a služeb podpory zaměstnanosti. 
Dalšími činnostmi jsou aktivity směřující k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním.
Do 31. 8. 2014 bylo doplňkovou činností Spolku provozování chráněných dílen, určených 
pro zaměstnávání osob se zdravotním, zejm. duševním onemocněním. 
Organizace působí na území táborského a jindřichohradeckého regionu. Na daných územích je jediným 
poskytovatelem služeb odborně zaměřených na cílovou skupinu osob s vážným duševním onemocně-
ním. 

FOKUS Tábor byl v roce 2014 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 SPOLKU
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SPÁDOVÁ OBLAST
SPOLKU FOKUS TÁBOR
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KOMUNITNÍ TÝM (KoT)
Posláním služby je pomoci lidem s dlouhodobým duševním onemocněním naplnit své potřeby,  
zprostředkovat 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 důstojné podmínky pro život a čerpá všechny služby, které potřebuje pro svůj spokojený život  
v přirozeném prostředí.
Události:
• Komunitní tým pokračoval v roce 2014 v realizaci projektu podpořeného z ESF OPLZZ -  „Rozvoj case 

managementu“ v rámci něhož byly služby Komunitního týmu v roce 2013 rozšířeny na Jindřicho-
hradecko a Dačicko. Tento projekt umožnil poskytnout podporu 181 obyvatelům z naší spádové 
oblasti.

• Na jaře 2014 došlo k havárii služebního automobilu, která se naštěstí obešla bez zranění, ale vozidlo 
bylo zcela zničeno, takže se kolegyně z Jindřichova Hradce zase musely obejít bez vozidla, což vý-
znamným způsobem zkomplikovalo jejich práci. Pro zajištění terénních služeb komunitního týmu 
jsme se tedy prostřednictvím různých nadací snažili získat nové auto. Podařilo se to v programu „Era 
pomáhá regionům“, kde nám byla poskytnuta komunikační podpora a online sbírková platforma 
pro získání finančních prostředků od veřejnosti. Zařazením do programu jsme zároveň získali jistotu 
příspěvku ve výši min. 20 000 Kč. Sbírka byla ukončena v lednu 2015.

• Pokračovali jsme v pravidelných programech pro uživatele -  „Program pro dobré zdraví“ (2 běhy)  
a „Trénink kognitivních funkcí“ (1 běh). Nově jsme do nabídky zařadili „Program finanční gramot-
nosti“, který probíhal v Jindřichově Hradci.

• Za podpory Jihočeského kraje jsme zrealizovali edukativní program pro uživatele a rodinné přísluš-
níky – Preduka. 

• I v roce 2014 jsme byli zapojeni do komunitního plánování v ORP Jindřichův Hradec
• Ve dnech 16. - 20. 6. se v Novohradských horách uskutečnil rehabilitační pobyt. Pobytu se zúčast-

nilo  11 uživatelů.
Statistika:
• počet podpořených osob: 259 (183 uživatelů a 76 anonymních zájemců)
• počet kontaktů: 6984
•        Přímou péči k 31. 12. 2014 zajišťovalo 7 sociálních pracovníků – case managerů, 
          přepočteno 6,775 úv. 

OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGISTROVANÝCH PODLE ZÁKONA 
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 108/2006 SB.
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA (STD)
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.  
Alternativním cílem je nalezení vhodného způsobu seberealizace a posílení schopnosti přirozeně navazovat  
a udržovat mezilidské vztahy.
Události:
• Součástí sociálně terapeutické dílny se od 1. 9. 2014 stala kavárna Café Parník, která tímto začala 

sloužit jako tréninkové pracoviště pro uživatele našich služeb.
• V září proběhla následná inspekce kvality sociálních služeb, která skončila bez jakýchkoliv  

připomínek.
• Z prostředků Fondu pomoci Siemens byl pořízen nový zahradní nábytek pro venkovní část naší  

kavárny.
• Službu STD navštěvovalo průměrně 16 osob denně.
Statistika:
• počet podpořených osob: 99 (93 uživatelů a 6 zájemců)
• počet kontaktů: 4620
•        Přímou péči k 31. 12. 2014 zajišťovali 4 pracovníci, přepočteno 2,6 úv. 
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OBLAST PODPORY ZAMĚSTNÁVÁNÍ

CENTRUM PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ (CPZ)
Posláním služby je podpora lidí s duševním onemocněním při hledání pracovního uplatnění, které 
odpovídá jejich možnostem a schopnostem a podpora zaměstnavatelů při vytváření odpovídajících pod-
mínky a příležitostí.
Hlavním cílem služby je poskytnout klientům takovou individuální podporu a takové informace, aby 
dokázali s využitím popř. rozvíjením vlastních dovedností získat vhodné zaměstnání a dokázali si jej 
dlouhodobě udržet.
Události:
• CPZ i v roce 2014 realizovalo projekt podpořený z prostředků ESF OPLZZ – „Podpora služeb CPZ“.  
• Na trh práce bylo umístěno 30 osob z toho 3 osoby v nově vzniklé sociální firmě Futurum F s.r.o. 

Dalším 3 uživatelům byla poskytnuta podpora tak, že nedošlo ke ztrátě pracovního místa. Přímo ve 
spolku vzniklo jedno pracovní místo na zkoušku pro absolventa rehabilitačního programu.

• Spolupráce při zaměstnávání lidí s duševním onemocněním byla navázána s 21 zaměstnavateli, 8 z 
nich bylo z projektu finančně podpořeno v celkové výši: 450.588,- Kč.

Statistika:
• počet podpořených osob: 91
• počet kontaktů: 2215
• Přímou péči k 31. 12. 2014 zajišťovali 2 pracovníci, přepočteno 2,0 úv. 
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB)
Posláním služby je poskytovat podporu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří chtějí 
samostatně bydlet, v obnovení či získání schopností a dovedností potřebných k vedení domácnosti, a to 
v takové míře, která jim umožní žít v běžném prostředí, zvládat nároky samostatného bydlení i důsledky 
svého onemocnění.
Hlavním cílem služby je pomoci klientům získat a trénovat dovednosti a schopnosti potřebné k samo-
statnému 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 sou-
sedy a blízkou komunitou, a to v takové míře, aby mohli v budoucnu žít ve vlastní domácnosti, případně 
využívat službu s nižší mírou podpory. 
Události:
• V září schválilo Město Tábor pro FOKUS Tábor 2 byty s dispozicí 3+1. 
• Dne 31. 10. 2014 byla služba s kapacitou 6-ti lůžek řádně zaregistrována. 
• Zahájení poskytování bylo naplánováno na 1. 2. 2015, v roce 2014 se pracovalo na jejím materiál-

ním zajištění. Za podpory Nadace BONA byl vybaven nábytkem jeden z bytů. 



CHRÁNĚNÉ DÍLNY

KAVÁRNA 
• Kavárnu navštěvoval pravidelně Klíček, klub neslyšících, maminky s malými dětmi.
• Výroba a prodej „Smyslůplných baget“ stoupla na 70 baget denně ve dnech školního vyučování, 

bagety jsme dodávali i na Mighty Sounds, festival Tabook a další akce v Táboře.
• V kavárně jsme realizovali pracovně rehabilitační program v rámci projektu CPZ.  Zapojilo se  

do něj 5 osob.

MOBILNÍ DÍLNA 
• Úklidové služby začaly využívat další dvě společenství vlastníků jednotek, v polovině roku jsme 

tedy zajišťovali úklid 6ti bytových domů v Táboře.
• Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2014 jsme spolupracovali se společnostmi TZMT a TST 

na údržbě venkovních prostranství, zejména pak odpočinkového areálu Komora.
• V mobilní dílně jsme realizovali pracovně rehabilitační program v rámci projektu CPZ. Zapojily  

se do něj 3 osoby.
08/



TEXTILNÍ DÍLNA
• Začali jsme spolupracovat s velkými šicími firmami v regionu - Dita, Kalaš.
• Velký důraz je kladen na šití, doplňkových prací na dílně velmi ubylo.
• Tradiční výrobky byly doplněny o nové kousky.
• Zúčastnili jsme se 12ti trhů a jarmarků.
• V textilní dílně jsme realizovali vzdělávací program v oblasti šití a práce s textilem. Zapojila se do 

něj jedna osoba, která následně získala práci v oboru v naší sociální firmě.
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TRANSFORMACE CHRÁNĚNÝCH DÍLEN
I přes všechnu snahu se ale ukazovalo, že chráněné dílny nejsou bez zásadních změn v organizaci práce, 
výrobních programech, ve způsobu obsazování chráněných míst dlouhodobě udržitelné. Navíc tím jak se 
rozšiřovaly poskytované sociální služby, a rostl i počet neznevýhodněných pracovníků, jsme se dostávali  
na  samou hranici 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Podkročení této hranice by znamenalo  
ztrátu příspěvku od ÚP, bez něhož by nebylo reálné dílny dále provozovat.  Z těchto důvodů se vedení 
organizace rozhodlo chráněné dílny transformovat na samostatný subjekt. Protože věříme, že právě toto 
řešení má perspektivu, dostala nová společnost „budoucnost“ do jména: Futurum F s.r.o.
Záměr Rady sdružení a vedení organizace na transformaci chráněných dílen na nový právní subjekt byl 
pak dne 29. 5. 2014 na zasedání Valné hromady schválen. Dne 28. 7. 2014 byla v souladu s tímto usne-
sením založena sociální firma. Jediným vlastníkem firmy je FOKUS Tábor. Jednatelkou byla ustanovena 
Ing. Radka Rybáková. 
Do sociální firmy bylo k 1. 9. 2014 na základě dohody o převodu práv a povinností převedeno celkem  
12 zaměstnanců chráněných dílen, z toho 10 osob se zdravotním postižením. 7 zaměstnanců bylo pro-
puštěno a bylo jim vyplaceno zákonné odstupné. Těmto zaměstnancům byla dále poskytnuta podpo-
ra při hledání vhodného pracovního uplatnění. Najít nové pracovní místo se podařilo u 3 osob. Zbylé  
4 osoby se rozhodly nadále čerpat pouze sociální služby.
Současně s převodem zaměstnanců byl do sociální firmy kompletně převeden i výrobní program Textilní 
dílny, a Mobilní dílny a výroba baget, a to vč. výrobních prostředků a vybavení (znalecky oceněné na  
274 575 Kč). 

Kavárna Café Parník, původně vedená jako chráněná dílna, se stala součástí sociálně terapeutické dílny 
jako  tréninková kavárna. 

Transformace chráněných dílen tím byla k 31. 8. 2014 ukončena. 

Na bezproblémový rozjezd firmy poskytl FOKUS Tábor Futuru F bezúročnou půjčku ve výši 200 000 Kč 
splatnou do 31. 7. 2016, počínaje 1. 1. 2015 v pravidelných měsíčních splátkách.

Více o činnosti sociální firmy Futurum F s.r.o. v roce 2014 je uvedeno na straně 19 této výroční zprávy.



PROJEKT PROGRES!
Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání našich pracovníků sociálních služeb. V roce 2014 se tak mohlo 
odborně proškolit celkem 13 zaměstnanců. Realizováno bylo 8 vzdělávacích kurzů v celkovém rozsahu 
271 hodin. Každý pracovník v přímé péči získal průměrně 68 hodin vzdělávání.

Realizace projektu bude ukončena 30. 6. 2015.

PROJEKT SÍŤOVÁNÍ
Od 1. 11. 2014 začala v partnerské spolupráci se spolky FOKUS České Budějovice a FOKUS Písek realizace 
projektu „SÍŤOVÁNÍ: cesta ke změně v přístupu k lidem s duševním onemocněním“, který je zaměřený na 
zviditelnění služeb pro vážně duševně nemocné osoby a navázání užší spolupráce s pracovníky veřejné 
správy a samosprávy, zaměstnavateli, místními iniciativami a odbornou veřejností. Součástí projektu je i 
vzdělávání sociálních pracovníků městských úřadů a úřadu práce.

Realizace projektu bude ukončena 31. 10. 2015.

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.

Události:
• Uskutečnilo se 5 školských dní, a to na Střední zdravotnické škole Tábor (2x), Střední škole informa-

tiky a spojů (2x), Gymnáziu Soběslav (1x).
• Tým byl rozšířen o ženu na pozici moderátora, na pozici expert došlo k vytipování možných osob.

Celkem se všech školských dní zúčastnilo 110 studentek a studentů. Na podporu tématu a prevence krizí 
byl ve třídách rozdán leták „Štěstí a krize“ s informacemi o možnostech řešení krizových situací, vč. kon-
taktů na krizové služby v regionu. Dále pak byly pro studenty vyrobeny propagační „placky“ projektu.

OSTATNÍ AKTIVITY
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KULTURNÍ AKCE
S cílem posílit povědomí o činnosti spolku FOKUS Tábor a zároveň rozšířit příležitosti k propojení světa 
našich klientů a široké veřejnosti jsme již třetím rokem za podpory Města Tábora pořádali pravidelné 
kulturní akce. 
• kulturní projekt Majáles - květnová přehlídka studentských kapel, na které se představilo 5 začí-

najících i zkušených skupin mladých muzikantů. I přes deštivé počasí na Majáles dorazila více než 
stovka hostů.

• kulturní projekt Zahrada - v průběhu léta se uskutečnila 4 vystoupení, kterých se průměrně zúčast-
ňovalo okolo 60 návštěvníků.

• 21. 6. divadelní představení pro děti Kolotoč pohádek  
(Divadlo Já to jsem: Víťa Marčík a Adam Berger) 

• 4. 7. divadelní představení Forbína 2 v 1 - Normální okruh a Psí hřbitov   
(Jistebnický divadelní ochotnický soubor Forbína - Mladá krev)  

• 11. 7. koncert Timbre Tone (Petra Kratochvílová a spol.) 
• 8. 8. folkový koncert FUKANEC  (Pavla a Igor Tymelovi a spol.)

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Tradiční součástí našich kulturně společenských aktivit je zapojení do celorepublikové kampaně Týdny 
pro duševní zdraví, která se snaží zviditelnit téma duševního zdraví na veřejnosti, informovat o dostup-
ných službách a destigmatizovat lidi s duševním onemocněním ve společnosti.
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V roce 2014 jsme v rámci kampaně uspořádali hned několik akcí:
• 20. 9. Zahradní slavnost - kromě her a soutěží pro děti, jízdy na visuté kladce přes celou zahradu a 

bohatého pohoštění si hosté mohli užít loutkovou pohádku divadla Drum Bum o Jezinkách a kon-
certy kapel Some other place a Pavlača.  Slavnosti se zúčastnilo přibližně 60 hostů.

• 10. 10. Paralelní životy - promítání dokumentárního snímku, který vznikl v rámci stejnojmenného 
projektu a představuje život lidí s duševní nemocí ve čtyřech evropských zemích. Promítání pro-
běhlo v kinosále ZŠ Bernarda Bolzana a přišlo se na něj podívat 70 diváků. Snímek byl v prosinci 
promítnut i žákům 8. a 9. tříd ZŠ Bernarda Bolzana.

• Po celý říjen byla k vidění výstava obrazů pánů Jaroslava Hrušky a Davida Nováka pod názvem 
Barvy duše tradičně v Městské knihovně Tábor.

BENEFIČNÍ AKCE
• 23. 5. proběhl punkový koncert v MC Orion, který pro nás uspořádala slečna  

Kateřina Zrostlíková a Jakub Novák.
• 25. 10. dobročinná tancovačka v Sudoměřicích u Tábora, kterou pro nás uspořádala  

Kapela Pittband
• 11. 10. Den pro FOKUS aneb ve zdravém těle zdravý duch, který jsme pořádali ve spolupráci s Grand 

Agency. V dopoledních hodinách probíhalo benefiční cvičení ve studiu Grand na Křižíkově náměstí 
a večer pak Společenský večer s tancem v hotelu MAS v Sezimově Ústí.
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A NĚCO NAVÍC
• V květnu nás při svém výročním zasedání navštívilo 27 členů monitorovacího výboru OPLZZ. Byly 

jim prezentovány naše služby, realizované projekty a připravované záměry. Důležitou součástí ná-
vštěvy byla diskuse, která se zabývala tématy nového monitorovacího období ESF, zejména pak 
možnou podporou služeb pro lidi s duševním onemocněním.

• V neděli 22. 6. 2014 jsme se zúčastnili čtvrtého ročníku závodu Dračích lodí na Knížecím rybníku. 
Náš tým, „Fokusáci - parní draci“, skončil sice až na předposledním 23. místě, ale naším cílem ne-
bylo „jet na rychlost“, ale na „krásu a vtip“.  Dračí loď jsme proto při naší jízdě proměnili na parník, 
vč. kouřících komínů a lopatkových kol a nechali se hudebně doprovodit písní „My máme parní 
stroj…“.  S týmový pokřikem: „Pára to je žrádlo, zahazujem pádlo“ a heslem „Pokrok nemusí být 
vždy rychlejší…“ jsme diváky rozveselili a sklidili velký potlesk.  

• Na turnaji jihočeských Fokusů v bowlingu, který se uskutečnil 25. 11. 2014, získali naši klienti 1. 
místo.

• Po vypršení smlouvy o bezplatném užívání vozu v rámci projektu „sociální automobil“ jsme odkou-
pili FORD Tranzit (130 tis.). 

V samém závěru roku jsme ve spolupráci s kolegy ze spolku FOKUS České Budějovice připravili 2 projekty 
na Norské fondy: 
• Projekt „Společně“ se zabývá mapováním potřebnosti a dostupnosti služeb pro cílovou skupinu 

mladých lidí s psychiatrickým onemocněním, kteří jsou umístěni v dětských domovech a následnou 
podporou těchto lidí při odchodu z dětského domova.  

• Projekt „Ti, kterým se vyhýbáme“ je zaměřený na destigmatizační kampaň, která by formou min. 
6-ti komiksů otištěných v běžném periodiku seznamovala širokou veřejnost s příběhy lidí s dušev-
ním onemocněním a popřela některé mýty týkající se této oblasti.

Kromě pravidelného informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí, byla 
naše činnost v roce 2014 prezentována také za pomoci médií
• Týdeník Táborsko - prezentace projektu CPZ (2. 4.; 20. 9.) 
• Táborský deník (25. a 28.2.)
• ČT - rozhovor ohledně zaměstnávání osob se ZP (kavárna)
• RESPEKT - rozhovor s uživatelem našich služeb
• Listy Veselska – prezentace služeb Fokusu 11/2014
• Na úrovni platformy FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné jsme se připojili k ostatním 

Fokusům z ČR a v listopadu podali stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na nevyvážené 
zpravodajství v kauze „Žďár“. RRTV bohužel neshledala naši stížnost za opodstatněnou.
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Nejvýznamnější položkou v příjmech roku 2014 (55,6%) tvořily dotace z evropského sociálního fondu - 
OP LZZ. Celkem 5 045 tis. Kč. Jednalo se o: 

1. Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje - 20,5%
2. Podpora služeb CPZ - 18,7 %
3. Individuální projekt Jihočeského kraje určený na sociální služby  

(sociálně terapeutická dílna) - 14,6%.
4. Progres! – vzdělávání pracovníků - 1,6 %
5. Síťování - 0,2 %

Dalším významným zdrojem financí byly dotace ze státního rozpočtu na sociální službu Komunitní tým, 
poskytované MPSV, v celkové výši 1.493 tis., tj. 16,5 % celkových příjmů.
FOKUS Tábor byl dále do 31.8.2014 příjemcem příspěvku od ÚP na provoz chráněných dílen a chráněných 
pracovních míst. Jeho výše dosáhla 776 tis. Kč, tj. 8,6 % celkových příjmů.
8,8 % celkových příjmů pak tvořily dotace od dalších orgánů státní správy, Jihočeského kraje, měst, obcí, 
popř. nadací a nadačních fondů. Celkem více než 801 tis. Kč.

Příjmy z vlastní činnosti se na celkových příjmech podílely z  10,3 % a dary od fyzických a právnických 
osob pak 1,2 %. V součtu 1.040 tis. Kč.

Zúčtované odpisy a změna stavu zásob tvořily -1%.

Celkové výnosy dosáhly v roce 2014 výše 9.065 tis. Kč.

Celkové náklady organizace se v roce 2014 vyšplhaly na 8.915 tis. Největší díl tvořily osobní náklady 
(80%).

Hospodaření organizace skončilo se ziskem 150 tis. Kč. 

V roce 2014 byly v organizaci provedeny tyto finanční kontroly.
• ESF OPLZZ – projekt „Rozvoj case managementu“
• ESF OPLZZ – projekt „Podpora služeb CPZ“
• Individuální projekt Jihočeského kraje

Všechny skončily bez připomínek. 

OBLAST FINANCÍ
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 Rozvaha (v tis. Kč)

AKTIVA
Stav k 
prvnímu dni 
úč. období

Stav k 
poslednímu dni 
úč. období

Dlouhodobý majetek celkem 800 800

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 48 48

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 873 1 873

Stavby 1 118 1 118

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 755 747

Dlouhodobý finanční majetek 0 275

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 121 -1 089

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -48 -48

Oprávky ke stavbám -405 -442

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -668 -599

Krátkodobý majetek celkem 10 603 5 063

Zásoby celkem 188 38

Výrobky 173 34

Zboží na skladě 15 4

Pohledávky celkem 9 001 4 627

Odběratelé 375 365

Poskytnuté provozní zálohy 88 0

Ostatní pohledávky 6 30

Pohledávky za zaměstnanci 0 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 368 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 51 45

Jiné pohledávky 8 113 4 187

Krátkodobý finanční majetek celkem 1 398 381

Pokladna 37 29

Účty v bankách 1 361 352

Jiná aktiva celkem 16 17

Náklady příštích období 16 15

Příjmy příštích období 0 2

Aktiva celkem 11 403 6 162
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PASIVA
Stav k 
prvnímu dni 
úč. období

Stav k 
poslednímu dni 
úč. období

Vlastní zdroje celkem 1 589 1 589

Jmění celkem 794 1 010

Vlastní jmění 659 625

Fondy 135 385

Výsledek hospodaření celkem 795 945

Účet výsledku hospodaření 0 150

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 104 0

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 691 795

Cizí zdroje 9 814 4 207

Krátkodobé závazky celkem 9 813 4 207

Dodavatelé 126 65

Přijaté zálohy 230 0

Ostatní závazky 2 687 1 323

Zaměstnanci 425 287

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 215 146

Ostatní přímé daně 30 14

Daň z přidané hodnoty 20 9

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 29 0

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 5 956 2 356

Jiné závazky 1 0

Dohadné účty pasivní 94 6

Jiná pasiva celkem 1 1

Výdaje příštích období 1 1

Pasiva celkem 11 403 6 162

(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)
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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%

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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PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ A ZDROJŮ 

Donátor Účel poskytnuté dotace Dotace

ESF

OP LZZ - Individuální projekt Jihočeského kraje Sociálně terapeutická dílna 1 327 738

OP LZZ
Rozvoj case managementu pro lidi s 
duševním onemocněním na území 
Jihočeského kraje 

1 857 415

OP LZZ Podpora služeb Centra podporovaného 
zaměstnávání 1 697 810

OP LZZ PROGRES! - vzdělávání pracovníků soc. sl. 146 694

OP LZZ SÍŤOVÁNÍ 15 403

Stát

MPSV Komunitní tým 1 492 800

MZ Týdny pro duševní zdraví 5 600

ÚP §76 zák. 435/ 2004 Sb. Provozní dotace 271 000

ÚP §78 zák. 435/ 2004 Sb. Mzdové příspěvky pro OZP/TZP 504 114

Kraj/ Obce

JČ kraj - příspěvkový pr. Terénní služby - Komunitní tým 130 000

JČ kraj - příspěvkový pr. Preventivní, destigmatizační a svépomocné 
aktivity spolku FOKUS Tábor 34 000

Město Tábor - sociální fond A Komunitní tým 30 000

Město Tábor - sociální fond B I.+II. Chráněné dílny 61 200

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

Město Tábor -kulturní fond Zahrada 2014 10 000

Město Tábor - Oživení Majáles 10 000

Město Tábor - mimořádná dotace Sociální služby 450 000

Město Soběslav Sociální služby 6 000

Město Veselí n. L. Sociální služby 4 000

Nadace 
a dary

Nadace BONA vybavení chráněného bydlení 45 000

Siemens – Fond pomoci zahradní nábytek kavárna 54 000

KOVOSVIT MAS a.s. Podpora chráněných dílen 15 000

Jiřina Bílková vánoční posezení uživatelů 1 000

Jaroslav Eremiáš činnost organizace 18 000

Marie Hadravová činnost organizace 300

Veronika Chytilová činnost organizace 500

Levicový klub žen Bechyně činnost organizace 401

Pavel Moravec činnost organizace 4 585

Jakub Novák činnost organizace 2 509

V. Procházka činnost organizace 300

Ing. Zbyněk Vít činnost organizace 300

(v Kč)
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PODĚKOVÁNÍ

Bez podpory okolí, ať už ve finanční, materiální či v lidské podobě, by naše poslání šlo realizovat jen velmi 
obtížně. Děkujeme tedy všem, kteří v roce 2014 podpořili naši činnost.

Finanční podpora:
• paní Jiřina Bílková; Mgr. Pavel Doucha, Ing. Jaroslav Eremiáš; pan Tomáš Kvasnica, pan Pavel Mora-

vec, pan Jakub Novák, pan Pavel Šmíd, 
• Kovosvit MAS a.s., BRISK Tábor a.s., Tesco, Greiner Perfoam s.r.o., Pans s.r.o., Era pomáhá regionům, 

Siemens - fond pomoci, Nadace BONA
• Jihočeský kraj; Město Planá n. Luž.; Město Sezimovo Ústí; Město Soběslav; Město Tábor; Město Ve-

selí n. Luž.; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo zdravotnictví ČR; Úřad práce ČR;  
ESF - OP LZZ

Poskytnutí materiálu, služeb, osobní nebo odborné pomoci:
• pan Petr Hejný; paní Květa Dvořáčková; paní Petříková a pan Karel Petřík; pan Martin Pistulka, Mgr. 

Jiří Rybák; Bc. Kristýna Strassová; paní Jitka Svobodová; manželé Kateřina a Martin Šmídovi; man-
želé Jana a Karel Vilímkovi;  slečna Kateřina Zrostíková, žáci CZŠ Orbis Pictus

• divadelní spolek FORBÍNA  Jistebnice; Městská knihovna Tábor;  Karel Nováček a kapela Pittband; 
Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko Kalich Tábor; Hana Stehlíková a Grand Agency;  Tenisový 
klub TENIS Tábor,  o.s; redakce týdeníku Táborsko;  ZŠ Bernarda Bolzana

• Aksamite; COMETT PLUS, spol. s r.o.; DIPRO Proseč; DITA Tábor; Bohumil Chomát; Hotel MAS;  KO-
LOVRAT, ČM  s. r. o.; Madona; QUO Tábor; SINFO, spol. s r.o.;  VIVID  Creative - Mgr. Tomáš Růžička 

Za spolupráci při zaměstnávání uživatelů našich služeb:
• A3 projekt s.r.o.; Almet; Arleto s.r.o.; Baumax; Bryvecasta; DITA Tábor; Greiner Perfoam s.r.o.; Helena 

Křížová - Obchod dětským textilem Cocodrillo; HORKEL Václav; Hygienická stanice Tábor; Muzeum 
marcipánu a čokolády; Nemocnice Tábor; PCB Benešov; PROPEN, s.r.o.; Restaurace Na Vyhlídce; 
V+M Donát; Vinotéka u černého kocoura a zeleného stromu; Vrábek – zahradní práce; Šutrožrout, 
o.s - WALL CLUB. ; Way Up

Za odvedenou dobrovolnickou práci:
• Věra Staňková  78,5 hodin
• Eva Blažková  58,5 hodin 
• Zdeněk Vořechovský 46,0 hodin
• Karel Vilímek  37,0 hodin
• Dominik Véle  17,5 hodin 

A samozřejmě děkujeme i spolupracujícím organizacím a institucím, našim zákazníkům, externím spo-
lupracovníkům, dodavatelům služeb a zboží, členům Spolku a v neposlední řadě pak i všem uživatelům 
našich služeb a našim zaměstnancům.  

Velice si projevené přízně, podpory i pomoci vážíme.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU

VALNÁ HROMADA
• je nejvyšším orgánem Spolku, schází se dvakrát ročně, konala se 29. 5. a 15. 12. 2014
• všichni členové Spolku (k 31. 12. 2014 - 39 členů)

RADA SDRUŽENÍ - rozhoduje o klíčových záležitostech sdružení, a to ve složení:
• Bc. Ladislav Brynych – 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 
• Mgr. Pavel Doucha - člen Rady sdružení 
• 
REVIZNÍ KOMISE - kontroluje hospodaření sdružení, schází se čtvrtletně, ve složení:
• Ing. Radka Rybáková – předsedkyně revizní komise
• Zdeňka Dvořáková
• Hana Tulisová
• 
ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ
Ředitel
Manažerka rozvojových aktivit
Projektová manažerka
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
Vedoucí Centra podporovaného zaměstnávání 
Pracovní konzultantka CPZ
Sociální pracovnice - Sociálně terapeutická dílna
Sociální pracovnice - Sociálně terapeutická dílna
Pracovnice v sociálních službách - STD
Vedoucí kavárny / pracovník v sociálních službách STD
Vedoucí Mobilní dílny
Vedoucí Textilní a rukodělné dílny
Ekonomicko-provozní referentka
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 
Bc. Zdeňka Kuviková
Bc. Ladislav Brynych 
Bc. Jana Frantová
Mgr. Iva Horatlíková
Bc. Pavla Müllerová
Mgr. Kateřina Matlasová 
Mgr. Tereza Lamešová 
Bc. Renata Adamcová 
Bc. Vladimíra Stráňková 
Petra Edererová 
Mgr. Markéta Hrobská (do 31.1.2014)
Bc. Michaela Hronová
Andrea Šáchová
Martin Slach 
Zdeněk Kadlec 
Helena Loudová 
Helena Raková
Daniel Kaucký, DiS.
Mgr. Lenka Podráská
Květa Dvořáčková
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Posláním společnosti Futurum F s.r.o. je v rámci sociálního podnikání umožnit osobám s duševním one-
mocněním, popř. jiným vážně zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, získat pracovní uplatnění 
a tím přispívat k jejich lepšímu začlenění do společnosti a v širších souvislostech tak přispívat i k dosa-
hování obecného blaha.
Cílem společnosti je:
• Vytváření smysluplných pracovních příležitostí pro zdravotně postižené, zejména pro osoby s du-

ševním onemocněním
• Podpora činnosti spolku FOKUS Tábor – 35% ze zisku
• Využívání místních zdrojů, místních partnerství
• Destigmatizace duševního onemocnění

Co to je sociální firma?
Sociální firma je jedním z typů sociálního podniku. Jedná se o konkurenceschopný podnikatelský subjekt 
působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné 
na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. 
Sociální firma ani sociální podnik nejsou dosud legislativně zakotveny, nicméně jsou definovány jejich 
principy a standardy, které se naše firma snaží v mezích možného postupně naplňovat.
Více na: www.sociálníifirmy.cz a www.ceske-socialni-podnikani.cz

Zaměstnanci:
Sociální firma Futurum F s.r.o. k 31. 12.2014 zaměstnávala 17 zaměstnanců z toho 14 pracovníků se ZP.  
Vedení firmy - jednatelka: Ing. Radka Rybáková
Vedoucí textilní výroby a výroby baget: Helena Loudová
Vedoucí zahradnických a úklidových služeb: Zdeněk Kadlec
Ekonomicko provozní referentka: Helena Raková

Při zaměstnávání osob se ZP se vedoucí pracovníci řídí standardy sociálního podnikání. 

FUTURUM F s.r.o 
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Firma Futurum F s.r.o. navázala na výrobní činnost a nabídku služeb chráněných dílen spolku FOKUS 
Tábor:

Textilní výroba
V rámci textilního výrobního programu bylo nutné ustoupit od původního vlastního sortimentu vyrábě-
ného na sklad a prodávaného na trzích a jarmarcích. Nově se textilní dílna specializuje na zpracování ši-
cích zakázek pro velké odběratele v regionu. Nejvýznamnějšími zákazníky jsou společnost Dita a společ-
nost Kalaš. Původní sortiment textilních hraček a dekorací se vyrábí pouze doplňkově v takovém objemu, 
aby bylo možné účastnit se pouze několika významných trhů v regionu a zásobovat komisní prodejce 
našich výrobků. Účast na trzích má funkci nejen prodejní, ale zejména propagační a destigmatizační.

Během 4 měsíců fungování firmy se podařilo dílnu dovybavit novým průmyslovým šicím strojem za-
koupeným z vlastních zdrojů a profesionálním žehlícím stolem s vyvíječem páry z prostředků dotace ÚP. 
Zvýšila se tak výrazně výrobní kapacita dílny, která nyní představuje až 500 hodin šití měsíčně. 

K 31. 12. 2014 pracovaly na textilní dílně 4 šičky na prům. úvazek 0,65 a 1 pracovník přípravy – 0,625 
úvazku. Bylo vyjednáno zřízení nového chráněného pracovního místa – pracovnice žehlení s nástupem 
od 2. 1. 2015.

ČINNOST SPOLEČNOSTI
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Výroba baget
Výroba „Smyslůplných baget“ pro studenty středních škol v Táboře byla zahájena již v roce 2013. V dnešní 
době sociální firma denně připraví až 100 baget pro studenty Střední průmyslové a Střední zdravotnické 
školy. Čerstvé obložené bagety ze světlého nebo tmavého pečiva mají 5 různých náplní: šunkovou, ku-
řecí, sýrovou, italskou a parmskou. Jsou hygienicky balené, označené a studenti si je mohou zakoupit ke 
svačině přímo ve své škole v průběhu velké přestávky. 

Kapacita výroby baget je až 120 baget denně. Vedle pravidelné dodávky baget do škol firma dodává 
bagety na školení a semináře a spolu s Café Parník zajišťuje catering na různých akcích. 

K 31. 12. 2014 se na výrobě baget podíleli 3 pracovníci na 0,5 úvazku. 

Zahradnické a úklidové služby
Poskytování zahradnických a úklidových služeb mělo ve Fokusu Tábor dlouhou tradici a firma Futurum F 
s.r.o. na ni navázala. V současné době provádí pravidelný úklid společných prostor bytových domů. Pod 
heslem „Zameteme i před Vaším prahem!“ uklízí 14 domů v lokalitě Sídliště nad Lužnicí, Pražské sídliště 
a centrum města Tábor. Služby poskytuje i organizacím, kdy zajišťuje jak úklid, tak údržbu venkovního 
prostoru. V letní sezóně provádí sekání soukromých zahrad a údržbu venkovních prostranství zejména 
ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města Tábor (úklid okolo Jordánu a sekání trávy v areálu 
Komora). Město Tábor je významným partnerem sociální firmy při podpoře zaměstnávání lidí s duševním 
onemocněním. 

K 31. 12. 2014 zajišťovalo služby 5 pracovníků na 0,5 úvazek. V sekací sezóně dílna zaměstnává  
až 7 pracovníků, od roku 2015 ve dvousměnném provozu.
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Sociální firma Futurum F s.r.o. se při své činnosti řídí principy sociálního podnikání. Jedním z nich je 
požadavek na minimálně 50% příjmů z vlastní činnosti a směřování k úplné ekonomické soběstačnos-
ti. Futurum F s.r.o. k 31.12.2014 zajistila 58 % celkových příjmů firmy z prodeje vlastních výrobků a 
služeb. Dalším zdrojem financování je příspěvek ÚP na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Jiné dotační prostředky Futurum F s.r.o. pro financování své činnosti nevyužívá. Jako zaměstnavatel více 
než 50% pracovníků se ZP je Futurum F s.r.o. poskytovatelem náhradního plnění ve smyslu zákona o 
Zaměstnanosti.

FINANCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

NÁKLADY 2014
 (1.9. – 31.12.) v %

Spotřebované nákupy celkem 185 955 25%

Spotřeba materiálu 51 030

Spotřeba energie 36137

Prodané zboží 98 788 

Služby celkem 62 105 8,5%

Osobní náklady celkem 467 561 64,6%

Mzdové náklady 365 402 

Zákonné sociální pojištění 101 417 

Zákonné sociální náklady 742 

Daně a poplatky 11 610 1,6%

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem

2 199 0,3%

Náklady CELKEM 729 430 100%

VÝNOSY 2014
 (1.9. – 31.12.) v %

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 500.563 58,1%

Tržby za vlastní výrobky 149 118

Tržby z prodeje služeb 193 128

Tržby za prodané zboží 158 317

Změny stavu zásob výrobků 41 815 4,8%

Provozní dotace ÚP 320 594 37,1%

Výnosy CELKEM 862 972 100%

Výsledek hospodaření po zdanění 133 541
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 Rozvaha (v tis. Kč)

AKTIVA
Stav k 
prvnímu dni 
úč. období

Stav k 
poslednímu dni 
úč. období

Dlouhodobý majetek celkem 275 0000 298 531

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 300 730

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0 717

Drobný hmotný majetek 10 - 40 tis.Kč  (průmyslový šicí stroj) 0 25 438

DDHM do 10 tis. nabytý vkladem od Fokusu 0 175 925

DDHM 10 - 40 tis. nabytý vkladem od Fokusu 0 98 650

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 -2 199

     Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 0 -79

     Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0 -2120

Krátkodobý majetek celkem 0 507 983

Zásoby celkem 0 47 600

Výrobky 0 41 815

Zboží na skladě 0 5 785

Pohledávky celkem 0 253 971

Odběratelé 0 30 359

Poskytnuté provozní zálohy 0 0

Ostatní pohledávky (Fokus) 0 10880

Pohledávky za zaměstnanci 0 0

Daň zálohová 0 9114

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 0 203 618

Pohledávky za upsaný základní kapitál 275 000

Krátkodobý finanční majetek celkem 0 215 526

Pokladna 0 30 991

Účty v bankách 0 184 535

Aktiva celkem 275 000 815 629

PASIVA
Stav k 
prvnímu dni 
úč. období

Stav k 
poslednímu dni 
úč. období

Vlastní zdroje celkem 275 000 408 541

Jmění celkem 275 000 275 000

Vlastní jmění 275 000 275 000

Výsledek hospodaření celkem 0 133 541
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Účet výsledku hospodaření 0 133 541

Cizí zdroje 0 407 087

Rezervy celkem 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 0 1080

Dohadné účty pasivní 0 1080

Krátkodobé závazky celkem 0 290742

Dodavatelé 0 65742

Ostatní závazky – zápůjčka FOKUS Tábor 0 200 000

Ostatní závazky – zápůjčka R.Rybáková 0 25 000

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 0 115 266

Zaměstnanci 0 83 967

SP a ZP 0 31 299

Aktiva celkem 275 000 815 629

Bytes Tábor s.r.o.
Dita Tábor, d.i. 
Kalas Sportwear s.r.o. 
Tělovýchovná zařízení města Tábor s.r.o. 
Technické služby Tábor s.r.o. 
Ypsotec, s.r.o. 

Za stálou přízeň a hladové žaludky děkujeme studentům Střední průmyslové školy a Střední zdravotnické 
školy v Táboře a samozřejmě i vedením uvedených škol.

PODĚKOVÁNÍ
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FOKUS Tábor
Mostecká 2087

390 02 Tábor

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

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

Futurum F s.r.o.
Mostecká 2087

390 02 Tábor

E-mail: futurumf@fokustabor.cz  
Telefony: 

kancelář - 381 252 988
textilní výroba, výroba baget - 604 737 110
zahradnické a úklidové služby - 739 454 535

www.fokustabor.cz
IČ: 03238679

Bankovní spojení: Fiobanka, č.ú. 2900637495/2010 






