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Vážení přátelé, milí čtenáři, 
zpráva, kterou právě dostáváte do rukou,  hodnotí rok 2010  a to jak proběhl v o.s. FOKUS Tábor. Byl to 
rok , ve kterém jsme oslavili 10. výročí vzniku sdružení. FOKUS Tábor za těch deset let vyrostl a zesílil a 
trvalá přízeň klientů – uživatelů služeb -potvrzuje užitečnost FOKUSu  pro region a cílovou skupinu. 
Rok 2010 byl přelomový i v jiných ohledech. V jeho průběhu byl odvolán ředitel pan Pavel Kutil a pozdě-
ji byl jmenován novým ředitelem Bc.Jan Mácha. Oběma přejeme v pracovním i soukromém životě vše 
dobré a p.Kutilovi děkujeme za práci , kterou pro o.s. FOKUS Tábor udělal. 
Po náročném roce chci poděkovat i všem pracovníkům o.s Fokus Tábor za jejich pracovní nasazení a 
obětavost.
Děkuji také všem našim uživatelům za projevenou důvěru.
Zároveň děkuji všem, kteří nás finančně podpořili a tím nám pomohli zachovat naše služby v potřebné 
kvalitě a rozsahu.  

 MUDr.  Libor Macák
místopředseda Rady Sdružení

Posláním Sdružení je pomáhat duševně nemocným v návratu a uplatnění ve společnosti 
rozvíjením různých možností pro jejich pracovní a sociální rehabilitaci.

Za tímto účelem Sdružení:
• Zřizuje na základě odborné kvalifikace a v souladu s příslušnými zákony a nařízeními zařízení 

mimonemocniční komunitní péče, tj. chráněné dílny, chráněné bydlení, socioterapeutická centra,
denní psychoterapeutická sanatoria a jiné zařízení.

• Obhajuje práva a zájmy duševně nemocných vůči státním orgánům, hospodářským 
organizacím a jiným institucím.

• Účastní se na tvorbě a úpravách právních norem a jiných všeobecně závazných předpisů, 
týkajících se občanů se zdravotním postižením se zaměřením na duševně nemocné.

• Působí na veřejnost v přístupu a toleranci k duševně nemocným a informuje o problematice 
duševního zdraví a duševní nemoci.

• Sdružuje a spravuje prostředky určené pro pomoc duševně nemocným a k rozvoji péče 
o duševní zdraví a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením.

• Iniciuje vytváření regionálního systému péče o duševně nemocné.

(Stanovy Sdružení, čl.II.)

POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO
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Registrovaných podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 sb. 

Od ledna 2010 došlo ke snížení počtu registrovaných sociálních služeb ze čtyř na dvě. Důvodem tohoto 
kroku byla zejména snaha o zpřehlednění a lehčí orientaci uživatelů v nabízených službách. Významným 
faktorem bylo i snížení administrativní zátěže spojené s vykazováním poskytované péče a povinností 
hlásit veškeré změny služby. Větší část obsahu rušených služeb (jak sociálně aktivizační činnosti tak i 
poradenství) byla přesunuta do služeb zbývajících.

V roce 2010 tak byly poskytovány tyto služby:
  
Sociální rehabilitace 
Služba nabízí uživatelům intenzivní pomoc a podporu při zvládání každodenních záležitostí, řešení me-
zilidských vztahů, problémů v bydlení, v hledání vhodného zaměstnání a způsobů seberealizace, apod. 
Mimo to v roce 2010 služba (zejména prostřednictvím „Centra pod střechou“) zabezpečovala i aktivizační 
a zájmové programy, v rámci kterých byly pořádány kulturní a sportovní aktivity (filmový klub, hudební 
„discoclub“, bowlingové turnaje, aj.), tematické přednášky, sebeobslužné tréninkové programy (vaření, 
pečení, obsluha spotřebičů, PC…), vzdělávací programy – cizí jazyky a etiketa, výlety. 

Službu v roce 2010 využilo celkem 78 uživatelů a bylo poskytnuto celkem 3050 hodin intervencí. Přímou 
péči poskytovali 4 pracovníci, průměrně přepočteno na 1,5 úvazku.

Sociálně terapeutická dílna

Tato služba se zaměřuje na podporu lidí s duševním onemocněním v získání a obnovení pracovních i so-
ciálních dovedností a návyků prostřednictvím sociálně terapeutických programů. Tato podpora směřuje 
k nalezení pravidelné, smysluplné činnosti, zvýšení možností uplatnit se na trhu práce a především k 
sociálnímu začlenění.
Mezi hlavní cíle patří udržení, získání či prohloubení pracovních a sociálních dovedností a návyků, zvýše-
ní šancí uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce, umožnění navazovat běžné sociální kontakty, 
a prevence samoty a sociálního vyloučení.

Službu v roce 2010 využilo celkem 42 uživatelů a bylo poskytnuto celkem 2248 hodin intervencí. Přímou 
péči poskytovali 3 pracovníci, přepočteno na 1,25 úvazku.

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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Část lidí s duševním onemocněním potřebuje k výkonu práce speciální pracovní podmínky a prostředí. 
Toto prostředí poskytují chráněné pracovní dílny (CHPD) a chráněná pracovní místa (CHPM) zřizovaná ve 
spolupráci s Úřadem práce, který také významnou měrou finančně podporuje jejich provoz a přispívá na 
mzdy znevýhodněných pracovníků. FOKUS Tábor v roce 2010 poskytoval celkem 17 chráněných míst a 
zůstal tak zaměstnavatelem s více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Z tohoto titulu se na 
naše výrobky či námi poskytované služby vztahovala i možnost náhradního plnění. 
Naše výrobky byly nabízeny na prodejních akcích, trzích, propagačních akcích, na zakázku jsou výrobky 
dodávány do specializovaných obchodů nebo také v internetových obchodech www.chranene-dilny.eu , 
www.kotevbote.cz. Pracovníci se v roce 2010 zúčastnili celkem 17-ti stánkových prodejů.

V roce 2010 bylo provozováno 1 chráněné pracovní místo uklízečky.

Rukodělná dílna
Hlavním výrobním programem dílny jsou výrobky z papíru (dárkové krabičky, přáníčka z ručního papíru) 
a dekorační doplňky (suché aranže, drátkování zvonečků, atd.) 
Dílna má celkem 6 chráněných pracovních míst.

Textilní dílna
Textilní dílna je zaměřena na výrobu dekorativních předmětů, a to jak bytových (polštáře, hrací deky, 
kapsáře,..), tak i dekorací s dětskou tématikou. Část výroby je vázaná na konkrétní zakázky jak od sou-
kromých osob, tak i od firem. Dílna má celkem 4 chráněná pracovní místa.

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI ZAMĚSTNÁNÍ
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Mobilní dílna
Poskytuje drobné zahradnické a úklidové práce jako jsou úpravy zahrad, parků, úklid veřejných prostran-
ství, odklízení sněhu, úklidy bytových domů a vyklízecí práce, apod. 
V dílně byli v roce 2010 zaměstnáni 4 pracovníci se zdravotním postižením.

Kavárna „Café Fokus“
Kavárna nabízí svým návštěvníkům možnost jednoduchého občerstvení a příjemného posezení jak 
uvnitř, tak za příznivého počasí i na zahradní terase. Rodiče s menšími dětmi pak jistě ocení velkou za-
hradu a dětské hřiště. Vnitřní kapacita kavárny je cca 25 – 30 míst. 
Kavárna není přímo chráněnou pracovní dílnou, ale pracovištěm, na němž jsou zřízená 3 chráněná pra-
covní místa.
Součástí kavárny je komunitní centrum, které slouží zejména k pořádání akcí pro veřejnost, jako jsou 
odborné a zájmové přednášky (celkem 6x), výstavy výtvarných děl, popř. výrobků chráněných dílen, a 
to jak Fokusu, tak i z jiných zařízení – např. Rolnička, Klíček apod. (celkem 9x). Koalice poskytovatelů 
sociálních služeb zde realizuje projekt vzdělávání pracovníků jednotlivých členských organizací Koalice 
(celkem 5x). Komunitní centrum využívá pravidelně pro svá setkání i Klub neslyšících (1x týdně).  Je zde 
umístěn i dětský koutek a PC s internetovým připojením.  Byla zde také pořádána dvě divadelní vystou-
pení. Ve spolupráci s farmaceutickou firmou Eli Lilly zde pro uživatele probíhal Program pro dobré zdraví, 
zaměřený na zdravou výživu a dobrou životosprávu lidí se schizofrenií.
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„Nové příležitosti“ (realizace 5/2009 - 10/2010) 
V roce 2010 byl završen projekt „Nové příležitosti“, který byl zaměřen na podporu integrace osob s du-
ševním onemocněním do společnosti a na trh práce. Výstupem projektu byla i praxí ověřená metodika 
pracovně-rehabilitačního programu. Do projektu se během 18-ti měsíců rozdělených do 4 cyklů zapojilo 
celkem 41 dospělých osob s duševním onemocněním. Pod vedením odborného týmu sedmi terapeutů 
byli na základě individuálních pracovních plánů zapojeni do Pracovně-rehabilitačního a Vzdělávacího 
programu, jejichž absolvování mělo přispět ke zvýšení pravděpodobnosti získání pracovního uplatnění 
na běžném či chráněném trhu práce. 
Z celkového počtu účastníků se v 5-ti případech podařilo získat pracovní místo. 

V průběhu roku byly dále započaty 3 další projekty:

„Most do budoucnosti“ (realizace 2/2010 až 8/2011)
Realizátorem projektu je o.s. FOKUS Písek. FOKUS Tábor a FOKUS České Budějovice jsou v projektu part-
nery. Účastníci projektu absolvovali bilančně-motivační aktivity a pracovní diagnostiku. Další fázi před-
stavoval kurz zaměřený na využití informačních technologií v praxi (kurz PC) a specifické profesní vzdě-
lávání - rekvalifikační kurzy. Těch se zatím žádný z našich uživatelů nezúčastnil, resp. žádný z nabízených 
neodpovídal jejich představě či možnostem. V další fázi projektu by měla být vytvořena pracovní místa 
na běžném trhu práce. Do projektu bylo zatím zapojeno 16 účastníků z Fokusu Tábor. 

„Vzdělávání pracovníků Fokusu“ (plánovaná realizace 9/2010 až 5/2012)
Projekt byl zaměřen na zvýšení kvalifikace 12-ti odborných pracovníků sociálních služeb.  Do projektu 
byli zapojeni nejen pracovníci o. s. FOKUS Tábor, ale také pracovníci FOKUSů z Českých Budějovic a Písku. 
Účastníci projektu měli absolvovat 4  bloky akreditovaných kurzů: Krizová intervence, Výcvik základních 
asertivních dovedností a technik, Pracovní rehabilitace a podporované práce, Problematika agrese při 
spolupráci s uživatelem a dále formou interního vzdělávání ještě Etika v sociálních službách. Bohužel 
projekt byl od samého počátku provázen potížemi, zejména s realizací výběrového řízení na dodavatele 
vzdělávání. 

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ ESF 
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V roce 2010 proběhla 2 výběrová řízení, ale obě byla zrušena. Nejprve se ukázalo, že cena stanovená v 
projektu je příliš nízká a tudíž se nenašel dodavatel a následně bylo výběrové řízení zrušeno pro formální 
nedostatky předložené uchazečem. 

V době vytváření této výroční zprávy (duben 2011) je po dalším neúspěšném výběrovém řízení rozhod-
nuto o předčasném ukončení tohoto projektu, neboť vzhledem k rozsahu plánovaného vzdělávání by 
nebylo reálné harmonogram naplnit.

„Druhá šance“ (realizace 11/2010 až 10/2012)
Jedná se o projekt, který volně navazuje na již ukončený projekt „Nové příležitosti“. Zachovává někte-
ré osvědčené aktivity jako je Pracovně-rehabilitační program v chráněných dílnách i Vzdělávací 
program (kurz práce na PC, Job Club) a rozšiřuje je o vznik agentury podporovaného zaměstná-
vání. Ta by měla uživatelům napomáhat v procesu hledání vhodného pracovního místa, popř. v  jeho 
zprostředkování a následně mu poskytovat podporu přímo u daného zaměstnavatele. V projektu jsou 
uplatňována podpůrná opatření, účastníkům je přispíváno na dopravu a stravné. Během realizace by měl 
být projekt prospěšný celkem 20 účastníkům.  Na konci roku, v měsících listopad a prosinec, proběhla 
přípravná fáze realizace.

Fokus Tábor se také skrze své zástupce zapojil do procesu komunitního plánování, a to jak na 
krajské úrovni, tak i na úrovni Města Tábora. 

FOKUS Tábor byl členem čtyř střešních organizací:  
• FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné , který sdružuje celkem 11 Fokusů 
   fungujících v ČR

• České rady humanitárních organizací,

• Asociace poskytovatelů sociálních služeb,

• Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb. 
 
Jako i v předcházejících letech jsme umožňovali vykonávání odborných stáží studentů především sociál-
ních oborů, zejména pak z Jihočeské univerzity.  Stáž u nás absolvovalo 7 studentů.
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Leden:
4.1. - 31.1.    Zimní výstava - prodejní i neprodejní výstava výrobků chráněných dílen Fokusu Tábor
13.1.     Edukační seminář s MUDr. Beatou Švaralovou - Co je psychóza a co schizofrenie?
19.1.     Výlet do Bechyně
20.1.     Edukační seminář s Mgr. Veronikou Kopeckou - Poruchy nálad – Mánie
28.1.     Kouzelné odpoledne pro malé i velké s Rózou Pospíšilovou
Únor:
1.2.- 28.2.     Výstava výtvarné dílny Kajjka
18.2.      Výlet do Rolničky
19.2.     Benefiční koncert skupiny „PLEASE THE TREES“ pro o.s. FOKUS Tábor
24.2.    „Jachting-aktivní dovolená“

Březen:
1.3. - 31.3.    Výstava obrazů Romana Maršála
18.3.               Výlet do Prahy
25.3.              „Velikonoční jarnění“ Zahájení stálé výstavy obrazů uživatelů
                         FOKUSu TÁBOR - Jídelna Barbados 
Duben:
1.4.-30.4.      Prodejní výstava výrobků chráněných dílen „ROLNIČKA“
15.4.      La Palma - neprávem opomíjený kanárský ostrov
28.4.      Odpoledne pro maminky s dětmi 

Květen:
1.5.-31.5.      Výstava „Krajiny“ M.Ferenec
7.5.-31.5.     Prodejní výstava o.s. FOKUSu Tábor -  Městská knihovna Chýnov
5.5.    Přednáška s PhDr. Kateřinou Stibalovou
12.5.     Výlet na HOBBY do Českých Budějovic
13.5.     INDONÉSIE s táborským cestovatelem Lumírem Slabým – Divadlo O. Nedbala
27.5.     Májové posezení všech zaměstnanců a uživatelů FOKUSu Tábor
27.5.     Bazar oblečení a módních doplňků

Červen
1. - 30.6.        Výstava denního a týdenního stacionáře Klíček
9.6.     Edukační seminář pro rodiny s psychiatrickým onemocněním s MUDr. Beatou Švaralovou
24.6.      Divadelní soubor Tábor, o.s. zahraje hru od Moliéra „Skapinova šibalství“
26.6 - 2.7.     Rekondiční pobyt 
30.6.     Společná návštěva výstavy orchidejí v botanické zahradě

KALENDÁRIUM VYBRANÝCH AKCÍ

08/



09/

Červenec
28.7.    Společná návštěva výstavy Zdeňka Milera „Dětem“ a Emilie Milerové  „Čínská malba“

Srpen
1.-31.8.    Výstava „10 let FOKUSu“
12.8.    Promítání fotek nejen z rekondičního pobytu
25.-26.8.      Akce „24 hodin ve Fokusu“ 

Září
14.9.    Výlet do Zoo do Jihlavy
8.9.    Zahradní slavnost

Říjen
1.- 29.10.      Výstava obrazů Martina Žákovského
7.10.    Bazar oblečení, bot a hraček 

Listopad
1.- 31.12.     Výstava výrobků chráněných dílen FOKUSu.
4.11.    Odpoledne pro maminky s dětmi
5.11.    Vernisáž putovní výstavy „FOKUS 10 LET“  -  Obřadní síň MěÚ Planá nad Lužnicí,
24.11.            Výtvarná dílna s prvky arteterapie

Prosinec
3.12.    Mikulášské dopoledne
7.12.    Výlet do Prahy na vánoční trhy 
15.12.    Předvánoční posezení pro klienty a zaměstnance
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V roce 2010 uplynulo 10 let od založení Sdružení. Z tohoto důvodu se největší akcí roku stala Zahradní 
slavnost, která se uskutečnila v sobotu 18.září. Slavnost měla nabitý program, který zahrnoval 
divadelní představení pro děti („Husy na tahu“ – divadelní společnosti DAMM), koncerty dvou 
hudebních skupin (Flying parties a Swing Band Tábor) a módní přehlídku výrobků chráněných dílen 
Fokusu. Atmosféru doplňoval jarmark výrobků spřátelených chráněných dílen, výstava „10 let FOKUSU“, 
zábavné hry pro děti a kolo štěstí a samozřejmě možnost občerstvení. Velmi vydařené oslavy narozenin 
se zúčastnila velká část bývalých i stávajících klientů a zaměstnanců. 

Slavnost byla zároveň i součástí oslav 20. výročí založení celorepublikového sdružení FOKUS            
a jednou z akcí  Týdnů pro duševní zdraví, které pravidelně spolupořádáme.

Výtěžek z této akce byl Nadací Divoké husy zdvojnásoben a minimálně polovina této částky 
bude použita na výstavbu zahradního altánu pro klienty a návštěvníky Fokusu.

OSLAVA VÝROČÍ



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2010
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 ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2010

AKTIVA
Stav k 
prvnímu dni 
úč. Období

Stav k 
poslednímu dni 
úč. období

Dlouhodobý majetek celkem 941 877

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 48 48

Software 0 0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 48 48

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2 900 2 953

Stavby 1 056 1 056

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 252 305

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 592 1 592

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 007 -2 124

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -48 -48

Oprávky ke stavbám -225 -268

Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -142 -216

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 592 -1 592

Krátkodobý majetek celkem 3 684 6 828

Zásoby celkem 140 162

Výrobky 129 152

Zboží na skladě 11 10

Pohledávky celkem 2 666 5 070

Odběratelé 204 236

Poskytnuté provozní zálohy 53 42

Pohledávky za zaměstnanci 2 1

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 275 215

Jiné pohledávky 2 132 4 576

Krátkodobý finanční majetek celkem 862 1 587

Pokladna 34 25

Účty v bankách 828 1 562

Jiná aktiva celkem 16 9

Náklady příštích období 16 9

Příjmy příštích období 0 0 

Aktiva celkem 4 625 7 705
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PASIVA
Stav k 
prvnímu dni 
úč. Období

Stav k 
poslednímu dni 
úč. období

Vlastní zdroje celkem 1 367 1 499

Jmění celkem 941 976

 Vlastní jmění 831 788

 Fondy 110 188

Výsledek hospodaření celkem 426 523

Účet výsledku hospodaření 266 97

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 160 426

Cizí zdroje 3 258 6 206

Rezervy celkem 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 0 0

Krátkodobé závazky celkem 3 222 6 172

Dodavatelé 272 42

Přijaté zálohy 163 163

Zaměstnanci 317 175

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 141 76

Daň z příjmů 33 14

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 1 744 5 142

Dohadné účty pasivní 52 60

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 500 500

Jiná pasiva celkem 36 34

Výdaje příštích období 36 34

Výnosy příštích období 0 0

Pasiva celkem 4 625 7 705
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisících Kč)

NÁKLADY
Činnost

v %
Hlavní Hospo-

dářská Celkem

Spotřebované nákupy celkem 391 186 577 8,8%

Spotřeba materiálu 192 67 259 4,0%

Spotřeba energie 199 52 251 3,8%

Prodané zboží 0 67 67 1,0%

Služby celkem 924 18 942 14,4%

Opravy a udržování 10 3 13 0,2%

Cestovné 49 1 50 0,8%

ostatní služby 865 14 879 13,4%

Osobní náklady celkem 3642 1175 4 817 73,5%

Mzdové náklady 2759 935 3 694 56,4%

Zákonné sociální pojištění 883 240 1 123 17,1%

Ostatní náklady celkem 85 0 85 1,3%

Úroky 27 0 27 0,4%

Jiné ostatní náklady 58 0 58 0,9%

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem

117 0 117 1,8%

Odpisy dlouhodobého nehmotného  a hmotného majetku 117 0 117 1,8%

Poskytnuté členské příspěvky 14 0 14 0,2%

Náklady CELKEM 5 173 1 379 6 552 100,0%
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v tisících Kč)

VÝNOSY
Činnost

v %
Hlavní Hospo-

dářská Celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 30 602 632 9,5%

Tržby za vlastní výrobky 0 262 262 3,9%

Tržby z prodeje služeb 30 127 157 2,4%

Tržby za prodané zboží 0 213 213 3,2%

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 23 23 0,3%

Změna stavu zásob výrobků 0 23 23 0,3%

Ostatní výnosy celkem 117 1 118 1,8%

Jiné ostatní výnosy 117 1 118 1,8%

Přijaté příspěvky celkem 79 0 79 1,2%

Přijaté příspěvky (dary) 77 0 77 1,2%

Přijaté členské příspěvky (dary) 2 0 2 0,0%

Provozní dotace celkem 4673 1124 5 797 87,2%

Provozní dotace 4673 1124 5 797 87,2%

Výnosy CELKEM 4899 1750 6649 100,0%

Výsledek hospodaření před zdaněním -274 371 97 1,5%

Daň z příjmů 0 --- 0 0,0%

Výsledek hospodaření před zdaněním -274 371 97 1,5%
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PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

Název projektu / služby / účel Subjekt poskytující dotaci částka
Sociální rehabilitace MPSV 1 312 000 Kč

Zkvalitnění programů sociálně terapeutické dílny Město Tábor  - Sociální fond I. 20 000 Kč

Dotace na energie Město Tábor  - Sociální fond II. 10 000 Kč

Sociální rehabilitace Město Tábor  - Rozvojový fond 80 000 Kč

Dotace na činnost Sdružení Město Tábor  - Rezervní fond 250 000 Kč

Zahradní slavnost - 10 let výročí založení Fokusu Město Tábor  - Kulturní fond 5 000 Kč

Zahradní slavnost - 10 let výročí založení Fokusu Město Soběslav 6 000 Kč

Centrum pod střechou Nadace Bona 30 000 Kč

Odpočívat ve svahu Nadace Via  / T-Mobile 99 000 Kč

Výstavba zahradního altánu Nadace Divoké husy 49 100 Kč

Týdny pro duševní zdraví Fokus Federál 12 000 Kč

Nové příležitosti MPSV - OP LZZ 1 557 908 Kč

Most do budoucnosti MPSV - OP LZZ 178 069 Kč

Profesní vzdělávání pracovníků Fokusu Tábor MPSV - OP LZZ 147 282 Kč

Druhá šance MPSV - OP LZZ 190 243 Kč

Sociálně terapeutická dílna Jihočeský kraj / OPLZZ - Individuální projekt 737 308 Kč

Mobilní dílna (CHPD) ÚP - příspěvek §76 na provoz CHPD 40 000 Kč

Textilní dílna (CHPD) ÚP - příspěvek §76 na provoz CHPD 53 400 Kč

Rukodělná dílna (CHPD) ÚP - příspěvek §76 na provoz CHPD 70 000 Kč

Chráněná pracovní místa v Kavárně ÚP - příspěvek dle §75 na provoz CHPM 35 219 Kč

Chráněné pracovní místo uklízečka ÚP - příspěvek dle §75 na provozCHPM 40 000 Kč

Osobní náklady  OZP a TZP ÚP - podle § 78 zák. č. 435/2004 Sb. 923 876 Kč

Rehabilitační pobyt Dar - AES Bohemia 27 620 Kč

Činnost Sdružení Dar - Město Planá n. Lužnicí 5 000 Kč

Výstavba zahradního altánu Dar Nadace Divoké husy 49 100 Kč

Tržby z vlastní činnosti - celkem  632 060 Kč
Kavárna 213 489 Kč

Textilní dílna 184 232 Kč

Rukodělná dílna 77 413 Kč

Mobilní dílna 125 172 Kč

ostatní tržby (pronájmy…) 31 754 Kč
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ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ

VALNÁ HROMADA
je nejvyšším orgánem sdružení, schází se dvakrát ročně, konala se 25.3. a 8.12.2010
Všichni členové sdružení (k 31.12. 2010 - 38 členů)

RADA SDRUŽENÍ 
rozhoduje o provozu a hospodaření sdružení, konala se sedmkrát 
Mgr. Veronika Brodská - předsedkyně Rady, statutární zástupce organizace
MUDr. Libor Macák – místopředseda Rady, statutární zástupce organizace
Bc. Jan Mácha (Pavel Kutil do 31.8.2010) - ředitel sdružení FOKUS Tábor, statutární zástupce organizace
Martina Spišiaková – členka Rady sdružení
Bc. Ladislav Brynych – člen Rady sdružení

REVIZNÍ KOMISE
kontroluje hospodaření sdružení, schází se čtvrtletně
Zdeňka Dvořáková
Bc. Jiřina Svobodová
Hana Tulisová

ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ (stav k 31.12.2010)
Ředitel Sdružení                                     Bc. Jan Mácha  (Pavel Kutil do 31.8.2010)
Finanční manažerka, admin. pracovnice          Helena Raková
Projektová manažerka, fundraisorka           Kamila Kopsová, DiS.
Vedoucí sociálních služeb, metodik          Bc. Ladislav Brynych 
Vedoucí služby sociální rehabilitace          Kateřina Trsková, DiS. (do 30.10.2010)
Sociální pracovnice            Mgr. Marta Přibylová
Sociální pracovnice            Vladimíra Stráňková
Sociální pracovnice            Bc. Petra Žižková
Arteterapeutka/ pracovnice v soc. službách          Bc. Kristýna Strassová
Vedoucí agentury podporovaného zaměstnávání, 
ergoterapeutka, asistentka           Jitka Svobodová
Vedoucí Rukodělné a Textilní dílny, 
ergoterapeutka           Helena Loudová 
Vedoucí Mobilní dílny, ergoterapeut         Zdeněk Kadlec 
Vedoucí Kavárny           Jitka Šmejkalová
Odborný dohled kavárny           Ludmila Dytrtová

Ke stejnému datu bylo na chráněných místech zaměstnáno celkem 18 osob se zdravotním postižením.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM

Na závěr bychom ještě rádi poděkovali za spolupráci a pomoc při zajištění naší činnosti všem poskytova-
telům dotací, dárcům, externím spolupracovníkům, spolupracujícím organizacím a institucím, dodava-
telům služeb, dobrovolníkům, členům Sdružení a v neposlední řadě pak všem zaměstnancům. 

Velice si poskytnuté pomoci vážíme a děkujeme za ni.

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
Jihočeský kraj

ESF - OPLZZ
Město Planá n. Lužnicí

Město Soběslav
Město Tábor

MPSV ČR
Úřad práce Tábor

NADACE A PRÁVNICKÉ OSOBY
AES Bohemia 

Aksamite Liderovice
Askura DDD, s.r.o

Dita Tábor
FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné

Hudební skupina Please The Trees
Kanafas Postřekov
Kolovrat Chýnov

Nadace BONA
Nadace Divoké husy

Nadace VIA - T-Mobile
Prodejna Vlasta, Ing. Josef Matějíček

Sinfo Mladá Vožice

FYZICKÉ OSOBY
Tomáš Bartaloš
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FOKUS Tábor
Mostecká 2087, 390 02 Tábor

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

www.fokustabor.cz


