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Vážení a milí,

rok 2017 je za námi a tato výroční zpráva Vám jako obvykle přináší zá-
kladní informace o jeho průběhu. 

Nebyl to rok převratných změn. Ale spíše těch provozních a v někte-
rých případech i méně nápadných. Tou ale určitě nejviditelnější byly 
stavební úpravy pracoviště v Táboře. Město Tábor nám poskytlo in-
vestiční dotaci a tím nám umožnilo upravit prostory tak, aby zde bylo 
možné případně vybudovat centrum duševního zdraví. Paralelně s tím 
byla vyměněna okna na severní části budovy a opravena terasa. Dě-
kujeme.

Se stavebními změnami pak souviselo přemístění sociálně terapeutic-
ké dílny do prostor bývalé kavárny a také sociální firmy, která udělala 
další velký krok v osamostatňování a přestěhovala se do nových pro-
stor na Budějovické ulici. Stěhování proběhlo i v Třeboni, kde jsme byli 
nuceni opustit prostory na třeboňském MěÚ a posunout kontaktní 
místo o pár desítek metrů dál do Chelčického ulice č.p. 2.

A pak už jen 36 pracovních míst u různých zaměstnavatelů, která jsme 
s podporou evropského projektu z programu OPZ mohli obsadit na-
šimi klienty. Více než 30 000 naježděných km při poskytování terénní 
služby. Dočasná instalace „Psychobudky“ – simulátoru schizofrenie ve 
veřejném prostoru. Podpora výstav uměleckých děl lidí se zkušeností s 
duševním onemocněním. Prohloubení odbornosti našich pracovníků 
při poskytování komunitní péče – vzdělávání a zavedení nového mo-
delu podpory multidisciplinární péče….

Jestli to bylo dost na celý rok, nechám na Vás. Za nás přínosný byl.

Mějte hezké dny
Jan Mácha, 

ředitel

ÚVODNÍ SLOVO



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 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 služeb a slu-
žeb podpory zaměstnanosti. Svými aktivitami spolek zároveň usiluje 
o vybudování uceleného regionálního systému psychosociální péče. 
V souladu s připravovanou koncepcí psychiatrické péče v Jihočeském 
kraji v Táboře připravuje vznik Centra duševního zdraví.

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. 
Ve druhé polovině roku 2014 FOKUS Tábor transformoval původní 
chráněné dílny na samostatnou sociální firmu - Futurum F s.r.o., jejíž je 
jediným vlastníkem.

FOKUS Tábor, z.s. byl v roce 2017 členem čtyř 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. 
• Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb  sdru-

žuje organizace poskytující služby v táborském regionu

O NÁS



SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PROGRAMY

Služba představuje individuální a obvykle i dlouhodobou podpo-
ru klienta při zvládání negativních dopadů duševního onemocnění 
na jeho fungování a běžný život. Služba je poskytována přímo v ko-
munitě a jejím cílem je mj. vytvoření podpůrné sítě (propojení soci-
álně zdravotních služeb a programů, služeb zaměstnanosti i rodiny  
a přátel apod.), díky které může klient setrvávat ve svém přirozeném 
prostředí. Služba má zásadní význam při řešení složitějších životních 
situací nebo při udržování vztahu s klientem např. při dlouhodobé 
hospitalizaci ve vzdálené léčebně. 
Služba je poskytována na území bývalých okresů Tábor a Jindřichův 
Hradec (TA/JH)
Programy realizované v roce 2017:
• Cesty k zotavení (Recovery) – do skupinového programu pro 

lidi se schizofrenií se zapojilo 14 lidí. Jeho cílem je dosažení stavu 
spokojeného, nadějeplného a přínosného života i přes omezení 
způsobená nemocí. Program vede PEER konzultant. Proběhlo 10 
setkání. 

• Program pro dobré zdraví – do programu zaměřeného  
na zdravý životní styl se zapojilo 7 lidí. Proběhlo 9 setkání. 

• Preduka – Edukační program je určen jednak pro lidi s psycho-
tickým onemocněním, jednak pro jejich rodiče nebo blízké.  
Poskytuje srozumitelné informace o psychotickém onemocnění, 
způsobech léčby, příznacích, prevenci atak a první pomoci. Pro-
gram v roce 2017 probíhal v Jindřichově Hradci, kde se uskutečni-
lo 7 setkání a zapojilo se 14 lidí.

Hlavní činností spolku je poskytování sociálních služeb 
registrovaných dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

Služba je zaměřená na udržení, získání či prohloubení pracovních 
a sociálních dovedností a návyků klienta tak, aby došlo ke zvýše-
ní jeho šancí uplatnit se na otevřeném nebo chráněném trhu práce. 
Alternativním cílem je nalezení vhodného způsobu seberealizace  
a posílení schopnosti přirozeně navazovat a udržovat mezilidské vzta-
hy. Služba nabízí pravidelné programy zahrnující nejrůznější pracovní 
činnosti od práce s hlínou, textilem nebo dřevem přes práce na zahra-
dě až po vaření.  Od poloviny roku 2017 službu poskytujeme v nově 
upravených prostorách.

Cílem služby je pomoci klientům získat a trénovat dovednosti  
a schopnosti potřebné k samostatnému bydlení v co nejreálněj-
ším (nejpřirozenějším) prostředí. Služba umožňuje klientům nácvik  
a rozvíjení praktických dovedností spojených s péčí o sebe, údržbou a 
vybavením bytu či soužitím se sousedy a blízkou komunitou, a to v ta-
kové míře, aby mohli v budoucnu žít ve vlastní domácnosti, případně 
využívat službu s nižší mírou podpory. Službu poskytujeme ve dvou 
bytech v běžné zástavbě.
Kapacita služby je 7 lůžek.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA (§67)

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (§51) 

KOMUNITNÍ TÝM (§70 sociální rehabilitace)



SLUŽBA ZAMĚSTNANOSTI

Cílem programu je poskytnout lidem s duševním onemocněním indi-
viduální podporu a informace v takové míře, aby dokázali s využitím a 
rozvíjením vlastních zdrojů získat vhodné zaměstnání a dokázali si je 
dlouhodobě udržet. 

Na trh práce bylo v roce 2017 umístěno celkem 36 osob

Tábor /Jindřichův Hradec= 1,6/0,5 úv. 
Činnost agentury byla podpořena z Evropské unie – realizace projektu 
CZ.03.1.48/15-040/0002420 „Podpora zaměstnanosti lidí s duševním 
onemocněním“

Realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018 

*V roce 2017 jsme v rámci služby Komunitního týmu pracovali ještě s další-
mi 130 osobami z cílové skupiny, se kterými ale nebyla v té době uzavřena 
smlouva o poskytnutí služby. 

Autor obrazu: Ladislav Píša

PROGRAM PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ  
(agentura práce)

I v roce 2017 jsme ve spolupráci s neziskovou organizací Potravinová 
banka Jihočeského kraje, z. s. zajišťovali potravinovou pomoc pro kli-
enty, kteří se ocitli ve finanční tísni.

POTRAVINOVÁ BANKA 

Služba Počet klientů Počet hodin 
podpory 

Počet 
kontaktů

Prům. počet 
úv. pracovníků 

služby 

Komunitní tým 
TA/JH 161 / 45* 2708 / 1654 5406 / 1806 5,15

Sociálně terape-
utická dílna 81 9226 4982 2,44

Chráněné 
bydlení 16 453 1772 1,5

Podporované 
zaměstnávání 83 400 903 2,0

Statistický přehled výkonů jednotlivých sociálních služeb



DALŠÍ AKTIVITY V OBLASTI ROZVOJE PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Realizujeme preventivní a osvětový program pro studenty středních 
škol věnovaný péči o duševní zdraví:
• 20. 3. 2017 – Střední škola obchodu, služeb a řemesel Tábor
• 15. 5. 2017 – Střední zdravotnická škola Tábor
• 10. 10. 2017 - SOU a SOŠ Jindřichův Hradec
• 19. 10. 2017 – Střední zemědělská škola Tábor
• 20. 10 .2017 – Střední zemědělská škola Tábor

5 školských dní = 130 studentů, tj. informovaných mladých lidí + min. 
5 učitelů
Program „Blázníš? No a!“ v roce 2017 podpořilo město Tábor a město 
Jindřichův Hradec.

BLÁZNÍŠ? NO A! 

Zapojili jsme se do projektu Asociace komunitních služeb zaměřené-
ho na zvyšování odbornosti soc. pracovníků v oblasti komunitní péče. 
Díky projektu 8 našich pracovníků absolvovalo celkem 227 hodin vzdě-
lávání – kurzy: „Centrum duševního zdraví a multidisciplinární týmy“, 
„Duální diagnózy“, „Recovery“. Jeden pracovník se zúčastnil dvoudenní 
stáže ve vzdělávacím centru WHO v Terstu.

VZDĚLÁVÁNÍ



Ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s. FOKUS 
Tábor pokračoval v realizaci 3 projektů zaměřených na inovaci způso-
bů poskytované péče.

1)  „Podpora FACT modelu v České republice“ 
FACT = flexibilní asertivní komunitní léčba
V práci nyní uplatňujeme model multidisciplinární péče po vzoru 
Nizozemí. Díky projektu jsme získali potřebné dovednosti a absol-
vovali zahraniční stáže. 

V rámci aplikace metody proběhl v Komunitním týmu odborný audit.

2)  „Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci“ 
Cenným členem našeho týmu je nyní peer konzultant, který při 
práci využívá svou vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Je 
pro nás velkou inspirací a zároveň představuje naději na zotavení. 
Oba projekty jsou podpořeny z Evropské unie.

3) Zapojili jsme se do projektu  „Podpora neformálních pečo-
vatelů duševně nemocných“.  Hlavní část aktivit – vzdělávání 
rodinných příslušníků proběhne v roce 2018. 

Rok 2017 proběhl v duchu plánování, stěhování a velkých stavebních 
úprav. Vše se dělo s jedním cílem – připravit vhodné prostory pro Cen-
trum duševního zdraví.

Jaro / léto - stěhování sociální firmy Futurum F na novou adresu – Bu-
dějovická 673 v Táboře. Úprava prostor „nové“ sociálně terapeutické 
dílny v místě bývalé kavárny. Nové prostory jsou útulnější, větší, svět-
lejší a brzy se ujalo označení „obývák“. Je zde prostor pro práci i od-
počinek. Pro klienty je k dispozici nové sociální zázemí, větší kuchyně, 
pracovníci mají více místa v kanceláři.

Podzim / zima – stavební úpravy v prostorách bývalé terapeutické 
dílny. Do konce roku se zde podařilo vybudovat ordinaci psychiatra a 
psychologa, sesternu a vyšetřovací místnost, sociální zázemí a čekár-
nu, vstup pro klienty na vozíčku. 

Během roku se navíc podařilo vyměnit všechna okna na severní straně 
budovy a opravit terasu, která byla v havarijním stavu.

Projekt přestavby a všechny další stavební práce financovalo město 
Tábor, kterému velmi děkujeme.

NOVÉ METODY PRÁCE CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ



PREZENTACE ČINNOSTI DALŠÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Týdny pro duševní zdraví je celonárodní kampaň na podporu péče  
o duševní zdraví, která probíhá pravidelně na přelomu září a října. My 
jsme se zapojili také:
• Více než 100 lidí si přišlo vyzkoušet si pocity člověka se schizofre-

nií do PSYCHOBUDKY od 26.9 do 4.10.  v knihovně Tábor
• Výstavu komiksů na náměstí TGM v Táboře si mohli zájemci pro-

hlédnout v rámci DNŮ ZDRAVÍ v Táboře 
• V knihovně v Táboře byla celý říjen výstava originálních výtvar-

ných děl Ladislava Píši.
• V Jindřichově Hradci byla po celé září k vidění Výstava komiksů      

v restauraci Černej pták.

PREZENTACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
Proběhla prezentace naší činnosti a realizovaných projektů pro zástup-
ce Ministerstva zdravotnictví a Norských fondů v Českém Krumlově 
dne 14.9.

Dne 31. 10. 2017 hostil FOKUS Tábor zástupce odboru MPSV pro reali-
zaci programů ESF. Cílem bylo seznámení pracovníků MPSV s činností 
organizace a způsoby poskytování komunitní péče. 

A další výstavy:  
VÁNOČNÍ VÝSTAVA CHÝNOV 

VZHŮRU NA PALUBU! - zábavné odpoledne pro veřejnost na Jordá-
ně spojené se křtem nových plavidel v půjčovně lodiček a příjezdem  
Pirátů. Akci podpořila Nadace Divoké Husy. Výtěžek z akce, vč. příspěv-
ku Nadace Divoké Husy (celkem 30.000,- Kč) je určen na nákup vyba-
vení Centra duševního zdraví. 

O KOLEČKO VÍC - třetí ročník benefiční akce konané na Žižkově  
náměstí. Zlatým hřebem odpoledne byl koncert kapely PESHATA. 
Mimo to jsme otevřeli benefiční půjčovnu kol a koleček pro jízdy okolo 
náměstí a prodávali „šíleně dobrou zmrzlinu“. Výtěžek akce byl 31.612,- 
Kč. 

DALŠÍ BENEFICE
Nadace ČEZ pro nás otevřela účet v aplikaci „Pomáhej pohybem“. Bě-
hem května jste pro nás vyběhali a vyjezdili 70.000,- Kč. Prostředky 
také putují na vybavení Centra duševního zdraví.

KPMG nás podpořilo částkou 15.000,- Kč určenou na zajištění služby 
chráněné bydlení. 

Půjčovna lodiček byla v provozu od 9.6. do 15.9. Čtyři malé a jedna 
velká pramice, dvě šlapadla a jeden paddleboard vypluly na hladinu 
Jordána téměř osmsetkrát a svezlo se na nich více než 1500 lidí. Vznik-
la zde dvě pracovní místa pro lidi s duševním onemocněním. Výtě-
žek z půjčovny lodiček na podporu činnosti organizace představoval 
46.000,- Kč.

PŮJČOVNA LODIČEK





HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 2017

NÁKLADY VÝNOSY

Náklady celkem 
Výnosy celkem  
Výsledek hospodaření

* Ztráta byla pokryta z výnosů hospodaření let minulých. 

7 779 tis. Kč
7 741 tis. Kč
– 38 tis. Kč*



Aktiva Stav k prvnímu 
dni úč. období

Stav k poslednímu 
dni úč. období

Dlouhodobý majetek celkem 1 110 988

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 48 48

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 984 1 984

     Stavby 1 118 1 118

     Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 866 866

Dlouhodobý finanční majetek 275 275

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 197 -1 319

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -48 -48

Oprávky ke stavbám -513 -584

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -636 -687

Krátkodobý majetek celkem 2 726 3 336

Zásoby celkem 0 0

Výrobky 0 0

Zboží na skladě 0 0

Pohledávky celkem 1 281 2 211

Odběratelé 399 427

Poskytnuté provozní zálohy 1 100

Ostatní pohledávky 24 27

Pohledávky za zaměstnanci 0 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 452 1 432

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

0 0

Jiné pohledávky 405 225

Krátkodobý finanční majetek celkem 1 427 1 106

Pokladna 4 28

Účty v bankách 1 423 1 078

Jiná aktiva celkem 18 19

Náklady příštích období 18 19

my příštích období 0 0

Aktiva celkem 3 836 4 324

Pasiva Stav k prvnímu 
dni úč. období

Stav k poslednímu 
dni úč. období

Vlastní zdroje celkem 1 727 1 597

Jmění celkem 1 050 958

Vlastní jmění 560 802

Fondy 490 156

Výsledek hospodaření celkem 677 639

Účet výsledku hospodaření x -38

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -245 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 922 677

Cizí zdroje 2 109 2 727

Krátkodobé závazky celkem 2 109 2 701

Dodavatelé 45 54

Přijaté zálohy 1 471 1 855

Ostatní závazky 148 38

Zaměstnanci 253 364

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 133 200

Ostatní přímé daně 7 32

Daň z přidané hodnoty 0 0

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 2 0

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných 
celků

43 158

Jiné závazky 0 0

Dohadné účty pasivní 7 0

Jiná pasiva celkem 0 26

Výdaje příštích období 0 70

Výnosy příštích období 0 -44

Pasiva celkem 3 836 4 324

Rozvaha (v tis.Kč)



PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří v roce 2017 naši činnost podpořili finančně, 
materiálně nebo osobní pomocí či nasazením.

FINANČNÍ DAR NÁM POSKYTLI:
Paní Jiřina Bílková (1 000 Kč), Mgr. Zuzana Namyslová (2 000 Kč), 
Břetislav Krch (3 000 Kč), paní Nováková (700 Kč), MUDr. Alena 
Poláková (2 000 Kč), paní Marie Skálová (2 000 Kč), Bc. Kristýna 
Strassová (2 000 Kč), Mgr. Roman Varga (2 000 Kč), Mgr. Jaroslav 
Větrovský (5 000 Kč), Ing. Zdeněk Vít (300 Kč). 

ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME TĚMTO INSTITUCÍM 
A MĚSTŮM:
Jihočeský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, 
Jindřichův Hradec, Sezimovo Ústí, Tábor, Třeboň 

DĚKUJEME I ZA DARY, KTERÉ VYUŽIJEME V ROCE 2018:
Za významnou finanční podporu, která směřovala především k přípra-
vě vzniku Centra duševního zdraví v Táboře, děkujeme 
Nadaci ČEZ (70 000 Kč) 
Nadaci Divoké Husy (30 000 Kč). 
Společnosti KPMG (15 000 Kč) děkujeme za dar na doplnění vybavení 
chráněného bydlení.

Nemalý dík patří také těmto lidem a společnostem:

Za skvělý koncert a nezapomenutelnou prezentaci našich myšlenek 
a ideálů děkujeme kapele PESHATA na benefiční akci oKOLEČKOvíc. 
Zároveň děkujeme panu Jiřímu Hochmanovi (Mocca café) za dar 120 
porcí skvělé zmrzliny a také všem cyklistům a dalším nadšencům, 
kteří si pro nás i přes nepřízeň počasí dali „o kolečko víc“.

Ing. Arch. Monice Krausové a Ing. Lence Stochlové za spolupráci při 
přípravě stavební dokumentace na přestavbu prostor a při realizaci 
této přestavby.

Společnosti ELEKTAL s.r.o. děkujeme za bezplatné provedení elektro-
instalačních prací v prostorách terapeutické dílny.

doc. MUDr. Janu Veverovi Ph.D. za zapůjčení simulátoru schizofrenie 
(tzv. Psychobudky), Městské knihovně Tábor a VŠE v Jindřichově 
Hradci za možnost jejího umístění a Michalu Sedlákovi a společnosti 
Panda East za neocenitelnou pomoc při její instalaci a přepravě.

Mgr. Evě Měřínské a paní Marii Fučíkové za vstřícnou spolupráci  
a možnost vystavovat díla našich klientů v knihovnách Tábor a Chýnov.

Společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora za umožnění pro-
vozu půjčovny lodiček

Jindřichohradecké restauraci Černej pták za možnost uspořádat  
výstavu „Ti, kterým se vyhýbáme“ v prostorách restaurace.

Společnosti Kompakt s.r.o. za předání automobilu pro sociální firmu.

Více než 800 zákazníkům půjčovny lodiček, kteří svou plavbou při-
spěli na činnost spolku FOKUS Tábor. 

Děkujeme všem sportovcům, kteří nám pomohli prostřednictvím 
aplikace „Pomáhej pohybem“.



Donátor účel poskytnuté dotace Využitá dotace 
v roce 2018

ESF

IP - JčK Sociálně terapeutická dílna 1 393 859

OPZ Podpora zaměstnanosti lidí s dušev-
ním onemocněním 1 589 227

CRPDZ / OPZ PEER KONZULTANT 78 697

Stát

Jihočeský kraj / MPSV I. 
Komunitní tým – SR (KoT) 2 523 000

Chráněné bydlení (CHB) 629 515

Jihočeský kraj / MPSV II. 

navýšení mezd Komunitní tým 198 000

navýšení mezd STD 86 000

navýšení mezd CHB 54 000

Kraj

Jihočeský kraj / 
sociálně zdravotní služby

Vzdělávací aktivity pro uživatele a 
jejich blízké -Zotavení+Preduka+PPDZ 40 000

Jihočeský kraj /
granty na sociální služby

Komunitní tým 235 400

Chráněné bydlení 72 500

Města / Obce

Město Tábor - sociální fond A

Komunitní tým - SR /TA 101 000

Sociálně terapeutická dílna (STD) 9 000

Chráněné bydlení (CHB) 36 000

Město Tábor - Fond Zdravého 
města

program pro střední školy "Blázníš? 
No a!" 19 400

Město Tábor - kulturní Oživení akce:Vzhůru na palubu 6 000

Město Tábor - cestovní ruch dovybavení půčovny lodiček 48 000

Město Tábor - kulturní akce: oKOLEČKOvíc 10 000

Město Sezimovo Ústí Komunitní tým - SR/TA 12 000

Město Tábor Přestavba budovy- investice 1 337 271

Město Jindřichův Hradec Komunitní tým - SR /JH 70 680

Město Třeboň Komunitní tým - SR /JH 8 000

Město Jindřichův Hradec program pro střední školy "Blázníš? 
No a!" 5 400

MĚSTO
SEZIMOVO ÚSTÍ

MĚSTO
JINDŘICHŮV HRADEC

MĚSTO
SOBĚSLAV

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
CHÝNOV
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
FOKUS Tábor, z. s.

Sídlo: Mostecká 2087, 390 02 Tábor
Pracoviště Tábor: Mostecká 2087, Tábor
Pracoviště Jindřichův Hradec: Janderova 147, Jindřichův Hradec
Pracoviště Třeboň: Chelčického 2/II, Třeboň
E-mail: fokustabor@fokustabor.cz  
www.fokustabor.cz
Telefon:  381 252 988, 381 252 684
Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu  
v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L 3080
IČ: 70858543
Bankovní spojení: Komerční banka a.s , č.ú. 43-1112200247 / 0100

ORGÁNY SPOLKU:
Valná hromada
• je nejvyšším orgánem Spolku, 
• k 31. 12. 2017 měla 27 členů 
• Jednání Valné hromady se uskutečnilo dne 22. 6. 2017

Rada spolku
Rada spolku rozhoduje o klíčových záležitostech spolku  
a to ve složení:
• Bc. Ladislav Brynych                                                                                

předseda Rady spolku - statutární zástupce
• MUDr. Libor Macák                                                                                    

místopředseda Rady spolku, statutární zástupce 
• Martina Spišiaková - členka Rady spolku
• Jitka Svobodová - členka Rady spolku
• Mgr. Pavel Doucha - člen Rady spolku

• Ředitel
• Manažerka rozvojových aktivit
• Vedoucí sociálních služeb
• Soc.  pracovnice - Komunitní tým
• Soc.  pracovnice - Komunitní tým
• Soc.  pracovnice - Komunitní tým
• Soc.  pracovnice - Komunitní tým, 
     koordinátor BNA
• Soc.  pracovnice - Komunitní tým, 
    STD, podporované zaměstnávání 
• Soc. pracovnice – Komunitní tým
• Soc. pracovnice – Komunitní tým, STD
• Soc.  pracovnice – Kom. tým
• Soc.  pracovnice – Kom. tým, 
    podporované zaměstnávání
• Psycholog – komunitní tým a CHB
• Arteterapeutka
• Pracovnice v soc. sl. - Komunitní tým
• Pracovnice v soc. sl. - PEER konzultant
• Pracovnice v soc. sl. STD a CHB
• Pracovnice v soc. sl. - STD
• Pracovnice v soc. sl. – STD
• Ekonomicko-provozní referentka
• Odborná supervize
• Odborná garance agentury práce

Bc. Jan Mácha 
Ing. Radka Rybáková 
Bc. Ladislav Brynych 
Mgr. Iva Horatlíková (do 31.7.)

Mgr. Kateřina Hrbková 
Bc. Pavla Müllerová
Bc. Kristýna Růžičková

Mgr. Simona Severová
 
Bc. Lea Stiborová 
Mgr. Popelářová Pavla (od 1.9.)

Bc. Plucarová Radka (od 17.7.)

Bc. Vladimíra Stráňková 

Bc. Pavel Vít 
Bc. Kristýna Růžičková 
Martina Blažková 
Vlasta Szutáková 
Hana Petržílková
Andrea Šáchová (do 30.9.)

Vladimíra Drgová (od 1.10.)

Helena Raková
Daniel Kaucký, DiS.
Bc. Vladimíra Stráňková

Zaměstnanci organizace:



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A
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Futurum F s.r.o. umožňuje v rámci sociálního podnikání osobám s 
duševním onemocněním, popř. jiným vážným zdravotním či soci-
álním 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 prostřední a vytvářet zisk, který využívá k 
další podpoře zaměstnávání, rozvoji firmy a k podpoře činnosti spolku 
FOKUS Tábor.

O SOCIÁLNÍ FIRMĚ

Výroba smysluplných baget, salátů, catering:
• Zásobujeme 6 středních škol svačinami, nabízíme cateringové 

služby firmám i jednotlivcům.

Zahradnické a úklidové služby
• Zajišťujeme úklidové práce v bytových domech, uklízíme Tábor, 

udržujeme pro vás Komoru, Viktorku, Sokolku, venkovní bazén, 
Skate park a další

Textilní práce
• Nabízíme zpracování textilních zakázek průmyslovým šitím. 

Hlavními zákazníky jsou Dita Tábor d.i., Orbytex a další.

Sociální:
• Vytváříme pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním hendike-

pem, zejména však pro lidi s duševním onemocněním

Ekonomický:
• 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.

Environmentální:
• Spolupracujeme s městem Tábor, místními firmami a obyvateli. 

Uspokojujeme potřeby místního trhu, plníme žaludky tábor-
ských studentů.

ČINNOST FIRMY

NAPLŇOVÁNÍ PRINCIPŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ



SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL 
Dne 6. dubna jsme slavnostně převzali klíčky od Dacia Dokker, která od 
té doby denně rozváží čerstvé svačiny do 5ti táborských škol. Za auto 
děkujeme společnosti Kompakt, s.r.o. a všem společnostem, které nás 
formou inzerce na automobilu podpořily.

NOVÁ PROVOZOVNA
V průběhu dubna 2018 jsme upravili prostory na Budějovické ulici 
č.p. 673 pro potřeby textilního provozu a od května sem přemístili šicí 
dílnu a sklady. Provoz výroby baget se sem přesunul a začal fungovat 
od 1.9.2018. Nové prostory jsou mnohem příjemnější a prostornější. 
Věříme, že se nám zde bude i nadále dařit a důkazem toho budete vy, 
spokojení zákazníci.

GRANT ČSOB - STABILIZACE SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ
Futurum F, s.r.o. byla již v roce 2016 vybrána ze 41 přihlášených pod-
niků a získala od ČSOB 40 hodin odborných konzultací a grant ve výši 
100.000,- Kč. Díky grantu jsme kompletně vybavili kuchyni v nové pro-
vozovně na Budějovické ulici a šicí dílnu posílili o jeden nový průmys-
lový šicí stroj. Za grant moc děkujeme.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2017



I přes významné navýšení tržeb a výkonů firmy roce 2017 Futurum F 
hospodařilo s mírnou ztrátou. Ztráta byla způsobena především růs-
tem mezd a zvýšením nákladů spojeným se změnou provozovny. Ztrá-
ta byla uhrazena ze zisku minulých let a věříme, že rok 2018 bude opět 
ziskový.

HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍ FIRMY

Aktiva celkem 966

Dlouhodobý majetek 310

Zásoby 62

Peníze 111

Pohledávky 158

Nárok na dotaci 540

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

Celkové výnosy 863 2710 3596 4 485

Z toho tržby 542 1500 1960 2 433

Celkové náklady 729 2620 3500 4 528

Z toho mzdy 467 1909 2460 3 130

Hospodářský výsledek 134 90 96 -42

Pasiva celkem 966

Základní kapitál 275

Nerozdělený zisk z předchozích let 320

Hospodářský výsledek roku -43

Peníze na účtech 0

Dlouhodobé závazky 249

Krátkodobé závazky 66

Závazky zaměstnanci 202

Ostatní závazky 112

NÁKLADY

VÝNOSY



PODĚKOVÁNÍ 
Futurum F s.r.o. děkuje všem zákazníkům a obchodním partnerům 
za stálou přízeň. Všem zaměstnancům děkuje za lví podíl na fungo-
vání firmy. 

Futurum F s.r.o. děkuje také Nadaci ČSOB za odborné konzultace  
a grantový příspěvek 100.000,- Kč určený k stabilizaci sociální firmy.

V neposlední řadě děkuje všem firmám a společnostem, které přispě-
ly na pořízení Sociálního automobilu.

Sociální firma Futurum F s.r.o. k 31. 12. 2017 zaměstnávala 27 zaměst-
nanců (16,55 úv.), z toho 21 pracovníků se zdravotním postižením 
(12,55 úv.).

• Vedení firmy (jednatelka, výkonná ředitelka):
• Vedoucí textilní výroby:
• Vedoucí zahradnických a úklid. služeb: 
• Vedoucí výroby baget

• Ekonomicko - provozní referentka:

Ing. Radka Rybáková 
Helena Loudová
Zdeněk Vořechovský 
Romana Růžičková (do 30.11.)

Michaela Řezáčová (od 1.12.)

Helena Raková

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Futurum F s. r. o.

Sídlo: Mostecká 2087, 390 02 Tábor
Provozovny: 
• Mostecká 2087, 390 02 Tábor (zahradnický provoz)
• Budějovická 673, 390 02 Tábor (textilní provoz, výroba baget)
• Nám. Fr. Křižíka 860/25, 390 02 Tábor (školní bufet GPdC)

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

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

Zaměstnanci organizace:



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

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

www.fokustabor.cz

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

IČ: 70858543

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