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Vážení,
v roce 2020 uplynulo 20 let od založení naší organizace a tak to měl 
být rok výjimečný. A byl. Jen trochu jinak, než jsme si představovali. 
Do života lidí i naší organizace vstoupil COVID-19. Ten mnohé změnil, 
mnohé neumožnil. Plány musely stranou, byly zmrazeny.
Neuskutečnilo se říjnové divadelní představení Bratří v tricku „Plovár-
na“, ani výstava obrazů Skupiny F – „Duše jako múza“. Neproběhla tra-
diční srpnová benefice „oKOLEČKOvíc“. Preventivní program „Blázníš? 
No a!“ nevstoupil do 15 z 19 škol. Významným způsobem byla omeze-
na skupinová setkávání a aktivity pro uživatele našich služeb a jejich 
blízké. Vzhledem k epidemiologickým opatřením bylo komplikované 
i poskytování individuálně čerpaných služeb…. 
Nicméně díky ochotě, snaze, pochopení, kreativitě a někdy i díky síle 
vůle všech pracovníků (i uživatelů) jsme to překonali! A nejen to, resp. 
přes to všechno, se nám podařilo rozšířit počet lůžek chráněného by-
dlení a hlavně se po letech pozvolného růstu, dlouhých čtyřech letech 
cílených příprav a nekonečného čekání, naplnil náš strategický cíl -  
zprovoznění Centra duševního zdraví (CDZ).  A byť jsme 21. března, 
ani později, nemohli pozvat spousty lidí a uspořádat jeho slavnostní 
otevření, strom na tuto počest jsem v tento den sázel osaměle, nemění 
se nic na tom, že FOKUS ve svých 20 letech „dospěl“. Dospěl do orga-
nizace, která za pomoci nejen sociálních pracovníků, ale nově už i se-
ster, psychiatrů a psychologů může komplexně podporovat lidi, kteří 
se potýkají s vážnějšími trablemi s duševním zdravím, a ti tak mohou 
snad snadněji hledat a nacházet cestu ke svému zotavení. A to je velký 
důvod k radosti.

S pokorou děkuji všemu a všem.
Jan Mácha, ředitel



VÝZNAMNÉ OKAMŽIKY V ŽIVOTĚ ORGANIZACE FOKUS TÁBOR 

Založeno Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Tábor. 
Město Tábor poskytlo objekt bývalých jeslí, kde jsme dosud,

proběhla rekonstrukce přízemní části objektu a 1. listopadu 
bylo slavnostně otevřeno Sociální centrum a Chráněná ru-
kodělná dílna,

dokončení rekonstrukce - otevřeno denní centrum Radost; do 
pronájmu získána zahrada,

otevřena chráněná kavárna Café FOKUS,

další rozvoj pracovně rehabilitačních aktivit - otevření Textilní 
dílny a obchodu Elinka; rekonstrukce topení a výměna části 
oken,

první projekty realizované z evropských prostředků zaměřené 
na sociální a pracovní integraci (PHARE, SROP),

otevření prostoru pro širší veřejnost – ke kavárně přibylo Ko-
munitní centrum, dětské hřiště; zřízení Mobilní dílny,

na základě Zákona o sociálních službách registrace 4 sociál-
ních služeb: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační 
služby, sociálně terapeutická dílna a sociální rehabilitace,

realizace projektu NROS – „Profesionální partner pro duševně 
nemocné“,

realizace projektu „Nové příležitosti“ (OPLZZ) – zaměřený na 
pracovní integraci duš. nemocných, 

zpřehlednění služeb pro klienty - snížení počtu registrovaných 
sociálních služeb – zůstává pouze sociální rehabilitace a soci-
álně terapeutická dílna; realizace navazujícího projektu „Druhá 
šance“ (OPLZZ); partnerství s Fokusy Písek a České Budějovice 
při realizaci projektu „MOST do budoucnosti“ (OPLZZ); FOKUS 
Tábor se zapojuje do Komunitního plánování ORP Tábor,

změna názvu i koncepce služby sociální rehabilitace (Komu-
nitní tým) – vyšší důraz na individuální podporu a práci v při-
rozeném prostředí klienta; získán automobil pro terénní pra-
covníky; zaregistrována agentura práce,

vyškolení týmu a zahájení realizace programu Blázníš? No,a!; 
realizace kulturních programů pro veřejnost; v souvislosti se 
změnou Zákona o zaměstnanosti dochází k zásadním změ-
nám ve financování chráněných dílen (zvýšení tlaku na vyšší 
podíl z vlastních tržeb),

rok prvních aktivit v oblasti reformy psychiatrické péče v Ji-
hočeském kraji; realizace dalších projektů OPLZZ: a) „Rozvoj 
case managementu pro lidi s duševním onemocněním v JčK“ 
– rozšíření služeb na Jindřichohradecko (1. 7. 2013 otevření 
pracoviště v Jindřichově Hradci) a posílení týmu na Táborsku 
a Soběslavsku; b) „Centrum podporovaného zaměstnávání“ 
– další v řadě projektů směřujících k pracovní integraci duš. 
nemocných,
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transformace chráněných dílen – 1. 9. 2014 vznik sociální fir-
my Futurum F s.r.o. a také rok, kdy byly souběžně realizová-
ny 4 evropské projekty – kromě 2 z roku 2013 ještě „Progres!“ 
(vzdělávání týmu), „Síťování“ (destigmatizace a informování a 
vzdělávání veřejné správy), v souladu s novým Občanským zá-
koníkem se sdružení transformovalo na zapsaný spolek,

zahájení poskytování služby chráněné bydlení (6 lůžek); nově 
kontaktní místo v Třeboni; „norský rok“ - projekt „Společně“ - 
zaměřený na podporu mladých lidí s psychickými problémy, 
vč. snížení věku pro vstup do služeb na 16+ a projekt „Ti, kte-
rým se vyhýbáme“ – destigmatizační kampaň společně s tý-
deníkem Respekt, 

zahájení provozu půjčovny lodiček na Jordáně; spolupořádání 
34. konference sociální psychiatrie konané v Táboře,

provedení stavebních úprav pro potřeby vzniku centra dušev-
ního zdraví; vybavení prostor nábytkem a potřebnými pomůc-
kami,

rozvoj svépomocných skupin a skupiny pro rodiče a blízké,

příprava vzniku Centra duševního zdraví, rozšíření kapacit 
chráněného bydlení a ukončení poskytování služby sociálně 
terapeutické dílny.



O NÁS

Posláním Spolku je podporovat lidi s duševním onemocněním v roz-
voji sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace 
tak, aby navzdory nemoci mohli žít spokojený život a byli přijímanými 
členy společnosti. 

Hlavní činností je poskytování komunitních sociálních a zdravotních 
služeb a služeb podpory zaměstnanosti. Svými aktivitami spolek záro-
veň usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psychoso-
ciální péče. 

Dalšími činnostmi jsou aktivity směřující k destigmatizaci lidí s dušev-
ním onemocněním a podpoře duševního zdraví. 

Organizace působí na území bývalých okresů Tábor a Jindřichův Hra-
dec, kde je také jediným poskytovatelem služeb odborně zaměřených 
na cílovou skupinu lidí s vážným duševním onemocněním. 

FOKUS Tábor, z.s. byl v roce 2020 členem tří střešních organizací:  
• FOKUS ČR, z.s. – platforma sdružující jednotlivé organizace Fokus 

z celé ČR
• Asociace komunitních služeb – zastřešuje organizace, které se  

zabývají odbornou pomocí lidem s duševním onemocněním
• Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví, z.s.
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Hlavní činností spolku je poskytování sociálních služeb registrovaných 
dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a od roku 2020 
také služeb zdravotních dle zák. 372/2011 Sb.

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ TÁBOR 
Centrum duševního zdraví je novým prvkem v péči o lidi s dlouhodo-
bými potížemi v oblasti duševního zdraví. Poskytuje pružnou kom-
plexní zdravotně sociální podporu v okamžiku a v místě, kdy ji člověk 
potřebuje. Péči zajišťuje multidisciplinární tým. Cílem práce CDZ je 
předcházet dlouhodobým hospitalizacím, předcházet zhoršení zdra-
votního stavu a podporovat zotavení svých uživatelů.  
V týmu kromě sociálních pracovníků pracují psychiatři, psychologové, 
zdravotní sestry a peer konzultanti (osoby s žitou zkušeností s dušev-
ním onemocněním)
V Táboře začalo CDZ fungovat od 1. 1. 2020. K slavnostnímu otevření, 
které bylo naplánováno na 21. 3. 2020 vinou epidemie COVID sice ne-
došlo, nicméně na naší zahradě byla alespoň zasazena stará odrůda 
jabloně (Čistecké lahůdkové), jako symbol růstu, užitku a zdraví.
 

KOMUNITNÍ TÝM (§70 sociální rehabilitace)
Služba představuje individuální a obvykle i dlouhodobou podporu 
uživatele při zvládání negativních dopadů duševního onemocnění  
na jeho fungování a běžný život. Služba je poskytována v přirozeném 
prostředí, tzn. v místě bydliště uživatele nebo v jeho blízkém okolí. 
Cílem je udržet a zvýšit kvalitu života uživatele. Toho je dosahováno 
prostřednictvím individuální podpory, spoluprací s lékaři, psychiatry, 
psychology, rodinou, blízkou vztahovou sítí klienta a dalšími potřebný-

POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PROGRAMY

mi službami.Služba má zásadní význam při řešení složitějších životních 
situací nebo při udržování vztahu s uživatelem např. při dlouhodobé 
hospitalizaci ve vzdálené léčebně. 
Služba je poskytována na území bývalých okresů Tábor a Jindřichův 
Hradec (TA/JH).

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (§51) 
Cílem služby je pomoci uživatelům získat a trénovat dovednosti  
a schopnosti potřebné k samostatnému bydlení v co nejreálnějším 
(nejpřirozenějším) prostředí. Služba umožňuje uživatelům nácvik  
a rozvíjení praktických dovedností spojených s péčí o sebe, údržbou  
a vybavením bytu či soužitím se sousedy a blízkou komunitou a to  
v takové míře, aby mohli v budoucnu žít ve vlastní domácnosti, případ-
ně využívat službu s nižší mírou podpory. V závěru roku nám město 
Tábor pro poskytování služby poskytlo další 2 byty. Kapacita služby se 
tak zvýšila z 9 na 11 lůžek. 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.



POTRAVINOVÁ BANKA 
Po celý rok jsme ve spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského 
kraje, z.s. zajišťovali potravinovou pomoc uživatelům, kteří se ocitli  
ve finanční tísni. 
Během roku opakovaně podporujeme více než 50 osob balíčky po-
travinové pomoci a základní drogerie. Část potravin se využívá při ná-
cviku vaření v rámci programů spolku.
Naším významným partnerem pro zajištění této potravinové pomoci 
je společnost Tesco v Táboře.
V listopadu se pracovníci spolku FOKUS Tábor zapojili do organizace 
potravinové sbírky v supermarketu Lidl.

*V roce 2020 jsme v rámci služby CDZ a Komunitního týmu a pracovali ješ-
tě s dalšími 144 osobami z cílové skupiny, se kterými ale nebyla v té době 
uzavřena smlouva o poskytnutí služby. 
**Sociální pracovníci - 4,3 úvazku, Zdravotní pracovníci - 5,83 úvazku.

Statistický přehled výkonů jednotlivých 
služeb a programů za rok 2020

Služba Počet uživatelů Počet hodin 
podpory 

Roční prům. počet 
úv. pracovníků 

v přímé péči 

Komunitní tým 
TA/JH 46*/61* 996/1332 6,49

Centrum duševního 
zdraví 94 2550 10,13 **

Chráněné bydlení 15 821 1,55

PROGRAM PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ
V roce 2020 program využilo 89 uživatelů, z toho jich 44 následně 
našlo vhodné zaměstnání. Jednalo se jak o práci na otevřeném trhu 
práce, tak na chráněných pracovních místech. Dalších 10 osob bylo 
podpořeno ve vzdělávání.
FOKUS Tábor aktivně spolupracoval s Úřadem práce v Táboře, náš zá-
stupce byl členem Odborné pracovní skupiny pro pracovní rehabili-
taci.
Organizace je zapojena do Platformy IPS (Individual Placement Sup-
port), která propojuje organizace zabývající se zaměstnáváním lidí s 
duševním onemocněním. Čerpá ze zkušeností především z USA a Vel-
ké Británie. V roce 2020 probíhala pravidelná setkání v Praze zaměřená 
na sdílení a podporu. 



DALŠÍ AKTIVITY V OBLASTI ROZVOJE PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

FOKUS Tábor se od roku 2013, tedy od samého počátku, aktivně zapo-
juje do Reformy péče o duševní zdraví v ČR. Kromě zprovoznění CENT-
RA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ se jedná o zapojení do těchto projektů:

MULTIDISCIPLINARITA 
Projekt podporuje rozvoj spolupráce naší organizace s psych. odd. 
nemocnice Tábor, s Psychiatrickou nemocnicí v Jihlavě a dalšími po-
skytovateli zdravotní péče. Projekt od roku 2018 realizuje Ministerstvo 
zdravotnictví ČR.

INICIATIVA NA ROVINU
Iniciativa „Na rovinu“, si klade za cíl snižovat stigma lidí s duševním 
onemocněním ve společnosti, bourat mýty a předsudky spojené s du-
ševní 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).

Součástí Reformy péče o duševní zdraví je i snaha o větší zapojová-
ní uživatelů a jejich blízkých do procesu plánování a změn a podpora 
vzniku svépomocných skupin. 

SKUPINA NAHLAS
Skupina uživatelů péče NAHLAS vznikla v reakci na probíhající Refor-
mu 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. V době epidemických opatření se scházela on-line mi-
nimálně jednou měsíčně.

SKUPINA PRO LIDI S DEPRESÍ
Svépomocná skupina se schází pravidelně jednou týdně. Posláním 
skupiny je vzájemná podpora a pomoc. Schází se mimo prostory FO-
KUSu 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 epide-
mických opatření skupina scházela a to on-line.  Zúčastňovalo 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. 

BLÁZNÍŠ? NO A! 
Preventivní a osvětový program pro studenty středních škol. V roce 
2020 se uskutečnily tyto školské dny: 

Program „Blázníš? No a!“ v roce 2020 podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, měs-
to Tábor a město Jindřichův Hradec. Dotace obou měst a velké části dotace minis-
terstva zdravotnictví byly kvůli nemožnosti realizovat program z důvodu nepřízni-
vé epidemiologické situace vráceny.

Termín Škola Počet studentů

Program pro studenty

10. 03. 2020 SUPŠ Bechyně 18

24. 09. 2020 SOŠ Třeboň 15

Program pro učitele

31. 01. 2020 Střední zdravotnická škola Tábor 16

26. 08. 2020 Střední uměleckoprům. škola Bechyně 14

Program pro základní školy - neuskutečněno



LETNÍ KINO U STÁNKU 
Během posledního prázdninového týdne byl FOKUS Tábor k vidění na 
Žižkově náměstí. 27.8.2020 jsme promítli zkrácenou verzi snímku Bylo 
jednou jedno město bláznů. Na film se přišly podívat dvě desítky di-
váků.

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Týdny pro duševní zdraví roku 2020 byly věnovány oslavě 30 let fun-
gování komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním V České 
republice a výročí 20 let od vzniku FOKUSu Tábor.

14.9.2020 proběhl Happening na podporu komunitní péče o duševní 
zdraví na náměstí T.G.M. v Táboře s názvem Šlape nám to spolu už 30 
let. V prostoru náměstí bylo možné posedět v „Obýváku“, jako připo-
mínka toho, že doma se uzdravuje lépe, ve Studentském hájku byla vý-
stava plakátů připomínající společenský život ve FOKUSu Tábor. Krom 
toho, byla k vidění plakátová kampaň iniciativy Na rovinu, bylo možné 
podpořit FOKUS nákupem na blešáku. Na návštěvníky čekalo občerst-
vení a malý podvečerní koncert Jirky Řapka a Ondry Kříže. Akce to byla 
milá – komunitní.

Výročí jsme si připomněli i v Jindřichově Hradci, kde jsme uspořádali 
18.9.2020 akci Obrazy s duší, desítka umělců po celý den v ulicích Jin-
dřichova Hradce malovala a tvořila pro FOKUS Tábor. Umělecky ladě-
ný den byl večer završen koncertem a dražbou vzniklých děl. Výtěžek 
putoval na podporu služeb pro duševní zdraví v Jindřichově Hradci  
a zbylá díla byla vystavena v restauraci Černej pták.

Vyvrcholením Týdnů pro duševní zdraví měla být vernisáž výstavy  
obrazů Duše jako múza a benefiční představení Plovárna v divadle 

Oskara Nedbala v Táboře 10.října 2020 – konání těchto akcí překazila 
epidemie onemocnění COVID a byly odloženy na začátek léta 2021.

PŮJČOVNA LODIČEK
Kde to v roce 2020 žilo, to byla půjčovna lodiček na Jordáně. Zazname-
nali jsme rekordní návštěvnost – více než 1700 zákazníků svou plavbou 
podpořilo FOKUS Tábor. Bylo to krásné léto u Jordánu.
Provoz půjčovny FOKUS Tábor zajistil ve spolupráci se svou sociální fir-
mou Futurum F s.r.o. Na půjčovně našli po celé léto pracovní uplat-
nění 2 lidé s duševním onemocněním. O víkendový provoz se posta-
rali brigádníci z řad studentů. 
Čistý zisk z provozu půjčovny ve výši 136.932,- Kč byl využit na podpo-
ru poskytování služeb pro lidi s duševním onemocněním.



HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 2020

NÁKLADY VÝNOSY

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2020

Náklady celkem 16.537 tis. Kč

Výnosy celkem 16.637 tis. Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním 100 tis. Kč

Výsledek hospodaření po zdanění 69 tis. Kč



ROZVAHA V TISÍCÍCH Kč Aktiva Stav k prvnímu 
dni úč. období

Stav k poslednímu 
dni úč. období

Dlouhodobý majetek celkem 873 814

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 48 48

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2 096 2 097

 Stavby 1 118 1 118

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 973 974

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 5

Dlouhodobý finanční majetek 275 275

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 546 -1 606

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -48 -48

Oprávky ke stavbám -760 -820

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -738 -738

Krátkodobý majetek celkem 1 589 7 323

Zásoby celkem 0 0

Výrobky 0 0

Zboží na skladě 0 0

Pohledávky celkem 207 5229

Odběratelé 27 22

Poskytnuté provozní zálohy 147 178

Ostatní pohledávky 31 63

Pohledávky za zaměstnanci 0 0

Ostatní přímé daně 0 1

Jiné pohledávky 6 4965

Dohadné účty aktivní -4 0

Dohadné účty aktivní 1 357 2 071

Krátkodobý finanční majetek celkem 53 104

Pokladna 1 304 1 963

Peněžní prostředky na účtech 0 4

Jiná aktiva celkem 25 23

Náklady příštích období 25 23

Příjmy příštích období 0 0

Aktiva celkem 2 462 2 462

Pasiva Stav k prvnímu 
dni úč. období

Stav k poslednímu 
dni úč. období

Vlastní zdroje celkem 1 731 1 772

Jmění celkem 868 809

Vlastní jmění 737 705

Fondy 131 104

Výsledek hospodaření celkem 863 963

Účet výsledku hospodaření x 101

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 176 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 687 862

Cizí zdroje 731 6365

Dlouhodobé závazky 46 61

Dohadné účty pasivní 46 61

Krátkodobé závazky celkem 684 6302

Dodavatelé 58 50

Přijaté zálohy 5 7

Ostatní závazky -13 -6

Zaměstnanci 332 0

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 170 0

Daň z příjmů -20 -20

Ostatní daně a poplatky 0 14

Daň z přidané hodnoty 0 0

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 6 6214

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných 
celků

123 43

Jiné závazky 0 0

Dohadné účty pasivní 0 0

Jiná pasiva celkem 1 2

Výdaje příštích období 1 2

Výnosy příštích období 0 0

Pasiva celkem 2 462 2 462



PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří v roce 2020 naši činnost podpořili finančně, 
materiálně nebo osobní pomocí či nasazením.

FINANČNÍM DAREM, PŘÍPADNĚ NÁKUPEM BENEFIČNÍ 
VSTUPENKY NEBO POUKAZU NÁS PODPOŘILI:
pan Dominik Rauner, paní Veronika Benáková, pan Jindřich Fuka, 
pan Michal Jouda, paní Marie Koubková, pan Jan Kostelecký, 
paní Helena Peterková, paní Jana Prášková, pan Vladimír Rejlek, 
pan Jiří Rybák, paní Radka Rybáková, pan Skalák, paní Gabriela 
Studená, paní Martina Svobodová, pan Zbyněk Vít, 
pan Miroslav Vodička

EFAFLEX - CZ s.r.o. (50.000 Kč), SILON s. r. o. (10.000 Kč), BRISK TÁBOR 
a.s. (8.000 Kč), FIMAX stavební firma s.r.o. (1.000 Kč)

Děkujeme Mgr. Vítězslavu Dohnalovi za uspořádání sbírky „Daruj Tá-
bor!“ na podporu FOKUSu a dalších dvou táborských organizací. V té 
souvislosti zároveň děkujeme všem anonymním dárcům, kteří se do 
sbírky zapojili a duševní zdraví podpořili celkovou částkou 44.000 Kč.
 
Stejně tak děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do sbírky 
v Jindřichově Hradci – výnos 14.083 Kč. 

Nadace Divoké husy (29.971 Kč)
Nadace ČEZ (50.205 Kč)

Za finanční podporu děkujeme těmto institucím a městům:
Jihočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo 
zdravotnictví, 
Jindřichův Hradec, Sezimovo Ústí, Soběslav, Tábor, Veselí n. L. 

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 děkujeme za podporu provozu půjčovny lodiček 
na Jordáně, stejně jako děkujeme všem, kteří v létě brázdili hladinu 
Jordánu na našich plavidlech.

Květě Dvořáčkové děkujeme za podporu, kterou poskytuje nezis-
kovým 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 podnikání.

Společnosti Amper Holding a. s. za dar 2.300 ks roušek a respirátorů.



Donátor Účel poskytnuté dotace Využitá dotace 
v roce 2020

Evropský 
sociální fond MZČR

CDZ - sociální 3 678 774

CDZ - zdravotní 5 800 216

Stát

Státní rozp. Jčk Komunitní tým 4 443 000

Státní rozp. Jčk Chráněné bydlení 1 360 000

MZČR program "Blázníš? Noa!" 114 200

MPSV Komunitní tým + CDZ _ COVID_19 
odměny 359 028

Města / obce

Město Tábor - sociální fond A
Komunitní tým - SR /TA 130 000

Chráněné bydlení 58 000

Město Tábor - Fond Zdravého 
města program "Blázníš? Noa!" 24 000

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 5 000

Město Jindřichův Hradec Komunitní tým - SR /JH 80 000

Město Jindřichův Hradec program "Blázníš? Noa!" 5 000

Město Jindřichův Hradec Program pro střední školy "Blázníš? 
No a!" 3 000

Kraj JčK / granty na soc. sl.
Komunitní tým 75 000

Chráněné bydlení 319 000

MĚSTO
VESELÍ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO
SEZIMOVO ÚSTÍ

MĚSTO
JINDŘICHŮV HRADEC

MĚSTO
SOBĚSLAV

rychlá a bezpečná vrata



ZÁKLADNÍ ÚDAJE
FOKUS Tábor, z. s.

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

Pracovníci přímé péče – pracoviště Tábor
• Psychiatr:  MUDr. Marta Říhová, MUDr. Veronika Dreslerová,  

MUDr. Kateřina Blažková
• Psycholog: Mgr. Veronika Chytilová, Mgr. Zuzana Urbanová
• Zdravotní sestra: Martina Blažková, Veronika Hušek, Sylva  

Jakubowiczová, Dana Kmoníčková (do 30.4.), Bc. Hana Káplová  
(od 28.6.), Bc. Lenka Matoušková, DiS.,

• Sociální pracovnice: Bc. Pavla Michálková, Mgr. Simona Severová, Mgr. 
Markéta Smetanová, Bc. Vladimíra Stráňková, Bc. Svatava Štrohmajerová 

• Arteterapeutka: Bc. Kristýna Růžičková
• Pracovník/-nice v sociálních službách: Hana Petržílková, 
• Michaela Dufková, Bc. Josef Faktor, Vlasta Szutáková  

(peer konzultant), Eduard Farkas (peer konzultant)   
  

Pracovníci přímé péče – pracoviště Jindřichův Hradec
• Sociální pracovnice: Mgr. Kateřina Hrbková, Mgr. Jaroslava  

Paštiková, Bc. Radka Plucarová
• Pracovník/-nice v sociálních službách: Petra Rupp, Anna Sládková 

Program „Blázníš? No a!“ 
• Koordinátorka: Mgr. Jaroslava Paštiková

Zaměstnanci organizace:

Bc. Jan Mácha 
Ing. Radka Rybáková 
Bc. Ladislav Brynych 
Helena Raková
Bc. Vladimíra Stráňková
MUDr. Marta Říhová
Daniel Kaucký, DiS.(do 30. 6.)
Mgr. Milan Stibůrek (od 1. 7.)

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



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FOKUS TÁBOR z. s. - rok 2020



O NÁS

Futurum F s. r. o. byla založena v roce 2014 v rámci transformace chrá-
něných dílen spolku FOKUS Tábor na samostatnou společnost.  

Futurum F s.r.o. umožňuje v rámci sociálního podnikání osobám  
s duševním onemocněním, popř. jiným vážným zdravotním či so-
ciálním 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 ob-
stát v běžném konkurenčním prostřední a vytvářet zisk, který využívá  
k další podpoře zaměstnávání, rozvoji firmy a k podpoře činnosti spol-
ku FOKUS Tábor.

Futurum F, s.r.o. je certifikovaným zaměstnavatelem lidí se zdravot-
ním postižením. Je příjemcem příspěvku na zaměstnávání lidí se ZP  
z Úřadu práce. Zároveň je Futurum F., s.r.o. poskytovatelem náhradní-
ho plnění a může tak pomoci jiným firmám plnit zákonnou povinnost 
zaměstnávání lidí se ZP.

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A



ČINNOST V ROCE 2020

OBLASTI PODNIKÁNÍ SOCIÁLNÍ FIRMY
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 Tělovýchovná zařízení města 

Tábora, Technické služby Tábor, Městská knihovna Tábor  
a Okresní soud Tábor. 

PŮJČOVNA LODIČEK NA JORDÁNĚ
• Ve spolupráci s FOKUSem Tábor jsme během léta zajišťovali 

provoz půjčovny lodiček na Jordáně.

ROK 2020 – ROK S COVIDEM
Po několika úspěšných letech podnikání čekala v roce 2020 na sociální 
firmu velká zatěžkávací zkouška – epidemie onemocnění COVID a ze-
jména související vládní opatření. 

11.března 2020 zmizeli ze škol studenti a až na pár týdnů se po celý 
rok ve škole nesměli ukázat. To jsme si nedokázali představit ani v těch 
nejdivočejších snech. Tato situace byla kritická zejména pro studenty 
samotné, ale výrazně negativně dopadla také na život sociální firmy, 
která se ve své činnosti zaměřuje právě na ně. Další opatření na sebe 
nenechalo dlouho čekat – uzavření provozoven také téměř na celý rok 
a zákaz konání akcí a s tím souvisejícího cateringu.

Napnuli jsme veškeré síly, otevřeli hladové okno a začali alespoň vařit 
do krabičky, využili jsme těch možností, které jsme měli, nějakou chvíli 
pobyli doma, ale přežili jsme.

Nemalou zásluhu na přežití firmy měl druhý provoz – zahradnicko úkli-
dový. Říká se „čistota půl zdraví“. Pracovníci provozu pracovali po celý 
rok bez omezení. Naopak do běžného úklidu zařadili pravidelné použí-
vání desinfekce a přispívali tak k bezpečnějšímu prostředí v uklízených 
prostorách. To vše zvládli s respirátorem na ústech.

Epidemie nás stála hodně. Na tržbách jsme ztratili minimálně 500 tis. 
Kč. Stála nás také hodně psychických sil. I přesto všechno se týmu po-
dařilo udržet firmu v malém sice, ale zisku. Za úsilí, odvahu, chuť pra-
covat a společný boj za zdraví a fungování firmy patří celému týmu 
velký dík.



HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍ FIRMY

Finanční ukazatele v tis. Kč 9.-.12. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Celkové výnosy 863 2710 3596 4 485 5 299 5 002 4706

Z toho tržby 542 1500 1960 2 433 2 628 2 491 2 125

Celkové náklady 729 2620 3500 4 528 5146 4712 4695

Z toho mzdy 467 1909 2460 3 130 3728 3130 3289

Hospodářský výsledek 134 90 96 -42 153 289 11

NÁKLADY VÝNOSY



Sociální firma Futurum F s.r.o. k 31. 12. 2020 zaměstnávala 21 zaměst-
nanců, z toho 18 pracovníků se zdravotním postižením.  Většina pra-
covníků pracuje na zkrácený – poloviční úvazek.

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

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: +420 739 203 363

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

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

Zaměstnanci organizace:

Ing. Radka Rybáková 
Michaela Řezáčová 
Zdeněk Vořechovský 
Helena Raková







www.fokustabor.cz      |      www.futurumf.cz


