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je nestátní nezisková organizace,
zaměřená na odbornou pomoc lidem
s vážným duševním onemocněním,
jako je schizofrenie a další duševní poruchy
psychotického rázu.

ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2011 hodnocený ve výroční zprávě, kterou otevíráte, poskytl možnost těšit se z celé řady skutečností. V souladu s moderními trendy v poskytování sociálních služeb začal proměněný a stále se
vzdělávající tým pracovníků FOKUSU Tábor vyjíždět za klienty a nabízet jim potřebnou podporu přímo
v jejich přirozeném prostředí, k tomuto účelu se „fokusácký vozový park“ rozrostl o další automobil,
podařilo se postavit plánovaný zahradní altán… a jste-li zvědaví na další podrobnosti, najdete je na
dalších stránkách této zprávy. Předtím chci poděkovat všem, kteří se udržení služeb FOKUSU Tábor a
jeho dalším rozvoji podílejí za jejich nadšení a potřebnou vytrvalost. Psychiatrické léčebně v Jihlavě a
sestřičkám a lékařům psychiatrického oddělení v Táboře za trvající dobrou spolupráci, městu Tábor za
jeho poskytovanou podporu a v neposlední řadě také klientům, že nám zachovali svou přízeň.
Mgr. Veronika Brodská
Předsedkyně Rady Sdružení

NOVÉ LOGO
1. 11. 2011 to bylo 10 let, kdy byl oficiálně zahájen provoz služeb a narodila se naše 1. chráněná dílna.
Skončilo tak tehdejší „fokusové těhotenství“, kdy se po registraci Sdružení v roce 2000 cca rok připravovalo fungování celé organizace - bouralo se, stavělo, vybírali se pracovníci, postupně byli kontaktováni
první klienti ….
Bylo to tiché výročí. Žádná slavnost (listopad slavnostem moc nepřeje), žádné projevy, vzácní hosté...
Nicméně, možná právě toto ticho, nebo možná něco zcela jiného v nás akcelerovalo, v průběhu roku
klíčící myšlenku, změnit tvář Fokusu, odborně řečeno udělat nový vizuální styl, nové logo. Oslovili jsme
tedy několik spřátelených výtvarníků a grafiků a výsledek je už součástí této výroční zprávy.
Nové logo má hned několik možných významových rovin. Hlavní je asi parník - má v sobě oheň, stejně
jako latinský význam slova „fokus“, je pro lidi, někam pluje, má směr, hýbe se…
Dalším možným výkladem by mohlo být prostě poražené - padlé „f“, což lze vnímat jako snahu o
vítězství nad nemocí a stigmatizací lidí s duševní nemocí, o které usilujeme, protože právě písmenem
„F“ jsou v medicíně diagnosticky označovány duševní poruchy. Občas je v souvislosti s naším novým
logem také zmiňovaná podobnost s facebookem - říkám si, proč ne - snažíme se lidi propojovat, pracovat komunitně, vytvářet podpůrné sítě…Modrá je barva hloubky a zelená růstu. Věříme, že pestrost
pohledu, stejně jako pestrost lidí k Fokusu patří, a že je součástí i nového loga. Věříme tedy, že jsme na
počest výročí vykročili ( vypluli:-)) správným směrem.
No, a protože jsme v průběhu vybírání zjistili, že se nám líbí i jedna z možných variant, tak naše kavárna se pomalu mění na Café Parník i s vlastním odvozeným logem. A možná budou další…Více ale až
v příští výroční zprávě.
Jan Mácha
ředitel Sdružení
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POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE
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.)
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OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGISTROVANÝCH PODLE ZÁKONA
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 108/2006 SB.
KOMUNITNÍ TÝM (SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE)
V roce 2011 došlo k zásadní změně koncepce služby. Ta se postupně začala více zaměřovat na individuální a zejména pak terénní podporu uživatelů s cílem poskytovat ji i těm uživatelům, kteří
buď nechtějí, nebo z nějakého důvodu nemohou využívat služby ambulantní a pro něž je výhodné, či
prospěšné, když služba „přijde za nimi“ do jejich přirozeného prostředí. V uskutečnění této změny nám
napomohlo několik faktorů:
a) Zlepšující se stav financí v průběhu roku dovolil postupné navýšení personálního obsazení týmu, a to
z dlouhodobě neudržitelného 0,5 úv. na optimálních 3,2 úv. pracovníků v přímé péči.
b) Dva pracovníci absolvovali hned počátkem léta kurz Case managementu, čímž si prohloubili kvalifikaci potřebnou pro tento způsob práce.
c) Podařilo se zajistit osobní automobil, výhradně pro tuto službu.
Služba nabízí uživatelům intenzivní pomoc a podporu při zvládání každodenních záležitostí, řešení
mezilidských vztahů, předluženosti, problémů v bydlení, v hledání vhodného zaměstnání, způsobů
seberealizace, apod. Každý pracovník je k dispozici pro cca 15 – 20 uživatelů.
Mimo to služba zabezpečuje i některé sebeobslužné tréninkové programy (vaření, pečení, obsluha
spotřebičů, PC…) a zájmové aktivity, které se odehrávají mimo samotné prostory budovy (volejbal,
tenis, výlety…).
Přímou péči k 31. 12. 2011 zajišťovali 4 pracovníci (roční průměr byl 1,84 přepočtených úvazků).
Počet uživatelů: 68
Z celkového počtu uživatelů služby bylo 20 nových, kteří využili zejména terénní formu služby.
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
Sociálně terapeutická dílna se zaměřuje na podporu lidí s duševním onemocněním v získání a obnovení
pracovních i sociálních dovedností a návyků prostřednictvím sociálně terapeutických programů. 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, zvýšení šancí uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce, umožnění navazovat běžné sociální kontakty,
prevence samoty a sociálního vyloučení.
Sociálně terapeutická dílna převzala v roce 2011 některé programy, které byly dříve realizovány v rámci služby sociální rehabilitace, jedná se zejména o vaření, jazykové kurzy, počítače,
ping – pong, filmový klub, hudební „oldies club“ atd.
Nově jsme do služby zařadili Program pro dobré zdraví, který byl původně realizován zcela mimo
služby. Vzhledem ke koncepčním změnám došlo i k postupnému navýšení úvazků pracovníků v přímé
péči.
Tým služby se ale v průběhu roku musel vyrovnávat s dvěma dlouhodobými pracovními neschopnostmi a odchody na mateřskou dovolenou, což bylo řešeno zástupy na dobu určitou. Na konci roku
se personální obsazení ustálilo na 4 pracovnících, přepočteno na 2,3 úvazku (roční průměr byl 1,68 úv.).
Počet klientů: 61 (z toho 23 nových uživatelů)
Obě sociální služby byly v roce 2011 mimo jiné podpořeny i z prostředků individuálního projektu
Jihočeského kraje na rozvoj sociálních služeb.
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PŘEHLED SLUŽEB V OBLASTI PRÁCE - CHPD A CHPM OBLAST
CHRÁNĚNÝCH PRACOVNÍCH DÍLEN (CHPD) A ZAMĚSTNÁVÁNÍ
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). Obě zřizované ve spolupráci s Úřadem práce, který také významnou měrou finančně podporuje jejich provoz a přispívá na mzdy znevýhodněných pracovníků. FOKUS Tábor v roce 2011 poskytoval celkem 18 chráněných
míst, vč. jednoho chráněného pracovního místa uklízečky a zůstal tak zaměstnavatelem s více jak 50%
zaměstnanců se zdravotním postižením.
Naše výrobky byly nabízeny zejména na trzích a jarmarcích. Pracovníci se v roce 2011 zúčastnili celkem
14-ti, víkendových prodejních akcí. Další obvyklou formou byly komisní prodeje, a to na 6 místech jak
v Táboře, tak i mimo něj (např. Příbram, Polička, atd.). Část výrobků byla také vyrobena odběrateli přímo
na zakázku.

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 od soukromých osob i firem. Dílna má celkem 4 chráněná pracovní místa.
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Mobilní dílna
Poskytuje zahradnické a úklidové práce jako je sekání zahrad, parků, úklid veřejných prostranství odklízení sněhu, úklidy bytových domů, vyklízecí práce, apod.
V dílně byli v roce 2011 zaměstnáni 4 pracovníci se zdravotním postižením.

Kavárna „Café Fokus“
Kavárna nabízí svým návštěvníkům možnost jednoduchého občerstvení a příjemného posezení jak
uvnitř, tak i na zahradní terase. Rodiče s menšími dětmi pak jistě ocení velkou zahradu a dětské hřiště.
Vnitřní kapacita kavárny je cca 10 míst. V Kavárně jsou zřízená 3 chráněná pracovní místa.
Součástí kavárny je tzv. komunitní centrum, které slouží zejména k pořádání akcí pro veřejnost, jako
jsou odborné a zájmové přednášky, výstavy výtvarných děl, popř. výrobků chráněných dílen, a to jak
Fokusu, tak i z jiných zařízení. Koalice poskytovatelů sociálních služeb zde realizovala projekt vzdělávání
pracovníků jednotlivých členských organizací Koalice. Komunitní centrum využívá pravidelně pro svá
setkání i Klub neslyšících. Je zde umístěn i dětský koutek a PC s internetovým připojením.

Havárie vody
Počátkem srpna došlo v Kavárně k havárii vody. Nejvíce zasažena byla kuchyně, kde došlo ke zničení
kuchyňské linky a dále sklad Textilní dílny, který se nachází pod kuchyní. Tam voda protekla stropem
a zničila část výrobního materiálu, výrobků a úložných regálů. Voda vnikla i do kanceláře kavárny
a Komunitního centra, kde ale naštěstí nenadělala výrazné škody. Celková škoda byla vyčíslena na
61 320,- Kč, které jsme následně obdrželi od pojišťovny majitele objektu.
Velkým problémem byla vlhkost ve stěnách a podlaze. Pro rychlé a účinné vysoušení jsme si zapůjčili
3 velkokapacitní vysoušeče od HZS a jeden menší od Města Tábor. Po vysušení pak bylo nutné kuchyň
a sklad vymalovat.
Byla pořízena nová kuchyňská linka v ceně 22.272 Kč. Ta byla stejně jako ostatní opravy,
uhrazena pojistného plnění. Nad rámec oprav souvisejících s havárií byla provedena výměna obkladu
za kuchyňskou linkou, vč. podlahového soklu a opravy nevyhovující elektroinstalace. Tyto opravy stály
celkem 32.187 Kč
Provoz kavárny byl zcela obnoven až od počátku října.
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PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ ESF
Prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

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

„Vzdělávání pracovníků Fokusu“ (realizace 9/2010 až 3/2011)
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. Celkem proběhla 3 kola výběrových řízení. Všechna ale musela být pro nesplnění formálních
podmínek předložených nabídek zrušena. Tím došlo k časovému skluzu a nebylo reálné naplnit harmonogram celkového vzdělávání. Proto bylo rozhodnuto o předčasném ukončení realizace projektu.

„Druhá šance“ (realizace 11/2010 až 10/2012)
Jedná se o projekt, který volně navazuje na již ukončený projekt „Nové příležitosti“. Zachovává některé
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 práce. Ta vznikla v září pod názvem Centrum
podporovaného zaměstnávání. V rámci nabízených služeb pomáhá klientům vyhledávat vhodné zaměstnání na volném nebo chráněném trhu práce a poskytuje svým klientům podporu v oblasti pracovní
problematiky s ohledem na jejich zdravotní postižení. V projektu jsou uplatňována podpůrná opatření,
účastníkům je přispíváno na dopravu a stravné. Během realizace by měl být projekt prospěšný celkem
20-ti účastníkům.
Centrum podporovaného zaměstnávání bylo založeno v září jako agentura práce, registrací na MPSV.
Aktuálně ji zajišťuje 1,35 úv. Počet klientů: 20 / Počet hodin intervencí: 2109 / Počet kontaktů: 840
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DALŠÍ ČINNOST
• Byl dokončena 1. fáze výstavby zahradního altánu, určeného jak klientům našich služeb, tak i
návštěvníkům kavárny. Jeho výstavba byla financována z výtěžku Zahradní slavnosti 2010, který Nadace
Divoké husy zdvojnásobila. Zbývá dokončit střechu a prostor zútulnit. Altán výborně posloužil i jako divadelní pódium při Zahradní slavnosti v září, kdy byl také slavnostně otevřen.
• 17.9. v rámci Týdnů pro duševní zdraví úspěšně proběhla Zahradní slavnost, zúčastnilo se jí odhadem
100 návštěvníků + byla otevřena prodejní výstava ve veřejné knihovně.
• 25. 9. FOKUS Tábor hostil výjezdní zasedání Asociace komunitních služeb
• Komunitní plánování - FOKUS Tábor se také skrze své zástupce zapojil do procesu komunitního plánování na úrovni Města Tábora. Na jaře se uskutečnila slavnostní prezentace služeb v táborském divadle.
Do Komunitního plánu na léta 2011 – 2013, který byl zastupitelstvem města schválen v červnu 2011,
se podařilo zapracovat naše 2 hlavní témata, tj. případová práce (case management) a podpora zaměstnávání osob se ZP.
• Odborné stáže – Stejně jako v předcházejících letech jsme umožňovali vykonávání odborných stáží
studentů především sociálních oborů, zejména pak z Jihočeské univerzity. Stáž u nás absolvovalo 12
studentů a jedna pracovnice z podobně zaměřené organizace.
• Dobrovolnictví - V roce 2011 ve sdružení krátkodobě pracovalo i 6 dobrovolníků. Důležitou skutečností bylo i uzavření smlouvy o spolupráci s Dobrovolnickým centrem Tábor, které nám umožní přijímat
dobrovolníky pro dlouhodobou spolupráci, tj. v souladu se zákonem o dobrovolnictví.
• Prezentace činnosti - FOKUS Tábor a jím poskytované služby byly prezentovány:
> studentům čtvrtých ročníků Gymnázium Pierra de Coubertina a Střední zdravotnické školy v Táboře
> žákům 1. – 9. třídy základní školy Orbis Pictus - uskutečnila se 4 setkání na téma „Co je duševní
nemoc a co dělá FOKUS Tábor…“ (Na oplátku připravili žáci této školy pro naše uživatele v rámci své
akce „Den pro druhé“, velmi chutné občerstvení).
> členům Asociace komunitních služeb při jejich táborském zasedání,
> pracovníkům Odboru sociálních věcí Města Tábora a také na veřejném setkání k sociálním službám
> táborským psychiatrům a psychologům na jejich společném odborném semináři.
• Členství v jiných organizacích
Fokus Tábor byl v roce 2011 členem čtyř střešních organizací:
> FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné
> Česka rada humanitárních organizací
> Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb
> Asociace poskytovatelů sociálních služeb
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PŘEHLED VYBRANÝCH AKCÍ
VÝSTAVY REALIZOVANÉ V KOMUNITNÍM CENTRU
01/2011
Výstava o.s. Fokus Tábor
02/2011
Výstava obrazů pana Strnada
03/2011
Výstava prací dětí z výtvarného kroužku
04/2011
Výstava obrazů Rolničky Soběslav
05/2011
Výstava výrobků stacionáře Klíček
06/2011
Výstava prací dětí z výtvarného kroužku
10/2011
Výstava obrazů pana Romana Maršála
11/2011
Výstava „Sociálně terapeutická dílna se představuje“
PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SEMINÁŘE, KULTURNÍ AKCE
18. 2. 2011
Vernisáž a worshop k výstavě prací dětí z výtvarného kroužku
21. 2. 2011
Beseda s Terezou Mirovičovou,
Téma: „Předškolní vzdělávání v Africe (Malawi) v rámci činnosti organizace Bongo“
9. 3. 2011
Dětský karneval, výroba masek
17. 3. 2011
Beseda s P. Žižkovou a K. Trskovou na téma
Keňa - „Život v Keni, Národní park Tsavo, Haller Park“
29. 3. 2011
Vzdělávací blok nejen o duševním onemocnění pro děti ze ZŠ Orbis Pictus
20. 4. 2011
Přednáška PhDr. K. Stibalové „Imaginace v životě“
1. 6. 2011
Divadlo „Měla babka čtyři jabka“, Divadelní soubor Tábor o.s. – zahrada Fokusu
17. 9. 2011
ahradní slavnost
21. 10. 2011 Dušičková slavnost
25. 11. 2011 Kateřinské posvícení
VYBRANÉ AKCE PRO UŽIVATELE SLUŽEB
20. 4. 2011
Ochutnávka tradičních Velikonočních jídel – Zahrada, KC.
23. 6. 2011
Svatojánská noc ve Fokusu, společný program s přespáním ve Fokusu.
21. 7. 2011
Svačina pod břízou
18. 8. 2011
Bazar oblečení
24. 8. 2011
Výlet do Třeboně
2. 9.-3. 9. 2011 Výlet pod stany na Choustník a okolí
16. 11. 2011 Kateřinské posvícení pro uživatele služeb
21. 12. 2011 Vánoční setkání
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VÝSTAVY MIMO KC
Stálá výstava v BARBADOSU, obrazy a jiná výtvarná díla uživatelů služeb (Vančurova 1239, Tábor)
Výstava Tvořivost je v každém z nás, AURITUS Klokotská 114, Tábor
(práce, které vznikly v rámci Výtvarné dílny s prvky arteterapie), 17.1. - 25.2.
Prezentační výstava FOKUS v barvách, Městská knihovna, říjen 2011

11/

OBLAST FINANCÍ
• Dotace od MPSV na službu sociální rehabilitace byla přidělena ve výši pouhých 150.000 Kč,

•
•

•
•

což bylo o téměř 1,2 mil. méně, než v roce 2010 (11,5%). Proti tomuto rozhodnutí jsme podali
na MPSV námitku. MPSV ve svém dodatečném rozhodnutí tuto zohlednilo a dotaci navýšilo na
celkových 1.049.000 Kč.
Na postupné uhrazení závazku vzniklého v předešlých letech se nám podařilo získat od Města Tábor bezúročnou půjčku ve výši 500.000 Kč. Roční splátka je sjednána na 100.000 Kč.
Splatnost 5 let.
V grantovém řízení Nadačního fondu GSK se nám podařilo uspět v konkurenci 114 žadatelů
a získat jako jeden ze 7 žadatelů (4 zaměřené na seniory a 3 na osoby se zdravotním postižením) dotační prostředky ve výši 150.000 Kč. Ty byly využity na nákup osobního automobilu
pro Komunitní tým, aby mohl poskytovat terénní službu sociální rehabilitace i mimo aglomeraci
Tábor – Sez. Ústí – Planá n. L.. Pořízen byl FORD Focus, r. výroby 2006, cena 129.000 Kč. Za zbývající
prostředky bylo ještě zakoupeno povinné ručení, zimní pneumatiky a další drobné vybavení vozu.
Od 1.10.2011 jsme se začali podílet na realizaci Individuální projektu Jihočeského kraje
zaměřeného na sociální rehabilitaci. Projekt bude trvat do 30. 6. 2012.
Benefiční večer
V neděli 4. 12. 2011 zasedlo 36 známých osobností Tábora k adventní benefiční večeři v restauraci
Hotelu Nautilus. Výtěžek této benefiční akce v celkové výši 21.690,- Kč byl věnován našemu občanskému sdružení.
Benefiční večeře na podporu občanského sdružení FOKUS Tábor byla pořádána pod záštitou senátora
Parlamentu ČR Mgr. Pavla Eyberta Agenturou In Models paní Jitky Černé ve spolupráci s Hotelem
Nautilus. Večeře byla gastronomickou přehlídkou tradičních i netradičních chutí. Zlatým hřebem
akce byla módní přehlídka modelů z dílny návrhářky Jitky Černé.
Večer hudebně doprovodili pánové Martin Vaverka a Martin Dvořák. Doplňkovým programem byl
prodej výrobků chráněných dílen FOKUSu Tábor.
Na tuto akci volně navázala dražba, která se uskutečnila v sobotu 10. 12. 2011 v Hotelu Dvořák v
rámci plesu „Fashion ball aneb ples plný módy“. Výtěžek z dražby byl 2.000,- Kč .

• Kontroly
V roce 2011 jsme absolvovali 3 mimořádné kontroly:
> Kontrola z finančního úřadu zaměřená na plnění smluvních podmínek týkajících se dotací z ÚP.
> Kontrola na projektu Vzdělávání, financovaného z OP LZZ.
> Kontrola na dodržení podmínek udržitelnosti SROP.
Všechny tři kontroly proběhly se závěrem “bez výhrad“.

12/

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011
Přehled zdrojů financování na rok 2011
Donátor

ESF

Stát

Kraj/ Obce

Ostatní

Účel poskytnuté dotace
IP - JčK

Sociálně terapeutická dílna

IP - JčK

Sociální rehabilitace - Komunitní tým

380 600

OPLZZ

Most do budoucnosti

134 650

OPLZZ

Vzdělávání pracovníků

20 149

OPLZZ

Druhá šance

MPSV

Komunitní tým

ÚP §76 – provoz chráněných dílen

Kavárna

54 000

ÚP §76 – provoz chráněných dílen

Mobilní dílna

45 000

ÚP §76 – provoz chráněných dílen

Textilní dílna

63 000

ÚP §76 – provoz chráněných dílen

Rukodělná dílna

45 900

1 076 664

1 461 440
608 491

ÚP §78 – mzdové příspěvky

Mzdy OZP/TZP

857 447

Jihočeský kraj

Komunitní tým - SR / terén

146 750

Jihočeský kraj

Chráněné pracovní dílny

30 000

Město Tábor - sociální fond

Komunitní tým - SR

24 000

Město Tábor - rozvojový fond

Komunitní tým - SR

33 306

Město Soběslav

Komunitní tým – SR a chráněné dílny

Nadační fond GSK

Komunitní tým - SR/auto

150 000

FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné

Týdny pro duševní zdraví

6 000

APSS

Týdny pro duševní zdraví

2 000

Dar AES Bohemia
Volné

Dotace

6 000

20 000

Dar Jansen Cilag

56 480

Dary ostatní

11 000

Tržby z vlastní činnosti - celkem
Kavárna

190 000

Textilní dílna

225 800

Rukodělná dílna
Mobilní dílna
Ostatní tržby (pronájmy, tržby STD…)

Celkem

44 800
225 100
22 700

708 400
13/

ROZVAHA
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem

Stav k
prvnímu dni
úč. Období

Stav k
poslednímu dni
úč. období

877

1 057

48

48

0

0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

48

48

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

2 953

3 323

1 056

1 118

305

612

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Software

Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 592

1 593

-2 124

-2 314

-48

-48

Oprávky ke stavbám

-268

-311

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

-216

-362

-1 592

-1 593

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem

6 828

3 659

Zásoby celkem

162

143

Výrobky

152

131

Zboží na skladě

10

12

5 070

3 117

236

608

42

41

Ostatní pohledávky

0

2

Pohledávky za zaměstnanci

1

0

215

435

Jiné pohledávky

4 576

2 031

Krátkodobý finanční majetek celkem

1 587

317

25

52

Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

Pokladna
Účty v bankách

1 562

265

Jiná aktiva celkem

9

82

Náklady příštích období

9

13

Příjmy příštích období

0

69

7 705

4 716

Aktiva celkem
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PASIVA
Vlastní zdroje celkem

Stav k
prvnímu dni
úč. Období

Stav k
poslednímu dni
úč. období

1 499

1 780

Jmění celkem

976

1 057

Vlastní jmění

788

762

Fondy

188

295

Výsledek hospodaření celkem

523

723

x

201

97

x

Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

426

522

6 206

2 936

Rezervy celkem

0

0

Dlouhodobé závazky celkem

0

61

Dohadné účty pasivní

0

61

6 172

2 872

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé

42

35

Přijaté zálohy

163

251

Ostatní závazky

500

500

Zaměstnanci

175

255

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

76

123

Ostatní přímé daně

14

8

5 142

1 700

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
Dohadné účty pasivní

60

0

Jiná pasiva celkem

34

3

Výdaje příštích období

34

0

Výnosy příštích období

0

3

7 705

4 716

Pasiva celkem
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisících Kč)
Činnost

NÁKLADY

Hlavní

Hospodářská

Celkem

v%

Spotřebované nákupy celkem

290

221

511

8,7%

Spotřeba materiálu

171

46

217

3,7%

Spotřeba energie

119

117

236

4,0%

Prodané zboží
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné

0

58

58

1,0%

480

125

605

10,3%

1

57

58

1,0%

13

0

13

0,2%

466

68

534

9,1%

Osobní náklady celkem

3342

1144

4 486

76,2%

Mzdové náklady

2517

913

3 430

58,2%

825

231

1 056

17,9%

7

2

9

0,2%

58

30

88

1,5%

ostatní služby

Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1

0

1

0,0%

Úroky

11

0

11

0,2%

Dary

3

0

3

0,1%

Jiné ostatní náklady

43

30

73

1,2%

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem

189

0

189

3,2%

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

189

0

189

3,2%

3

0

3

0,1%

4 369

1 522

Poskytnuté členské příspěvky

Náklady CELKEM
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5 891 100,0%

Činnost

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Hlavní

Hospodářská

Celkem

v%

65

673

738

12,1%

Tržby za vlastní výrobky

0

273

273

4,5%

Tržby z prodeje služeb

65

225

290

4,8%

Tržby za prodané zboží

0

175

175

2,9%

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

-22

-22

-0,4%

Změna stavu zásob výrobků

0

-22

-22

-0,4%

Ostatní výnosy celkem

190

43

233

3,8%

Jiné ostatní výnosy

190

43

233

3,8%

Přijaté příspěvky celkem

113

0

113

1,9%

Přijaté příspěvky (dary)

111

0

111

1,8%

2

0

2

0,0%

Provozné dotace celkem

3991

1039

5 030

82,6%

Provozné dotace

3991

1039

5 030

82,6%

4359

1733

-10

211

201

3,3%

0

---

0

0,0%

-10

211

201

3,3%

Přijaté členské příspěvky (dary)

Výnosy CELKEM

6092 100,0%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v tisících Kč)
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů

Výsledek hospodaření před zdaněním
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VÝROK AUDITORA
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ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ
VALNÁ HROMADA - je nejvyšším orgánem sdružení, schází se dvakrát ročně, konala se 11.5. a 30.11.2011
• všichni členové sdružení (k 31.12. 2011 - 40 členů)
RADA SDRUŽENÍ
Mgr. Veronika Brodská - předsedkyně Rady, statutární zástupce organizace
MUDr. Libor Macák – místopředseda Rady, statutární zástupce organizace
Bc. Jan Mácha - ředitel Sdružení, statutární zástupce organizace
Martina Spišiaková – členka Rady sdružení
Bc. Ladislav Brynych – člen Rady sdružení
Rada sdružení se v roce 2011 sešla celkem 8x
REVIZNÍ KOMISE
kontroluje hospodaření sdružení, schází se čtvrtletně
Zdeňka Dvořáková
Bc. Jiřina Svobodová
Hana Tulisová
ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ (stav k 31.12. 2011)
Ředitel Sdružení
Finanční manažerka, admin. pracovnice
Projektová manažerka
Vedoucí sociálních služeb, metodik
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice
Arteterapeutka/ pracovnice v soc. služ.
Pracovník v sociálních službách
Pracovník v sociálních službách
Vedoucí Centra podporovaného
zaměstnávání, ergoterapeutka
Vedoucí Rukodělné a Textilní dílny,
ergoterapeutka
Vedoucí Mobilní dílny, ergoterapeut
Vedoucí avárny K
Odborný dohled kavárny

Bc. Jan Mácha
Helena Raková
Ing. Radka Rybáková
Bc. Ladislav Brynych
Bc. Jana Frantová
Bc. Iva Horatlíková
Mgr. Markéta Hrobská
Vladimíra Stráňková, DiS.
Bc. Kristýna Strassová
Petr Tonder
Martin Slach
Jitka Svobodová
Helena oudová L
Zdeněk Kadlec
Jitka mejkalováŠ
Ludmila Dytrtová

Ke stejnému datu bylo na chráněných místech zaměstnáno celkem 17 osob se zdravotním postižením.
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PODĚKOVÁNÍ
Všechny výše uvedené aktivity by se jen těžko mohly realizovat bez vnější podpory. Proto touto cestou
děkujeme všem poskytovatelům dotací, dárcům a dlouhodobým podporovatelům, kteří svojí pomocí
umožnili realizovat naše poslání a cíle. V roce 2011 to byli tito:

pekárna Adélka, a.s.
AES Bohemia spol. s r.o.
Agentura In models - paní Jitka Černá
AKSAMITE spol. s.r.o.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
jídelna Barbados – paní Květa Dvořáčková
Mgr. Veronika Brodská
DITA Tábor
slečna Ludmila Dytrtová
Mgr. Pavel Eybert
ESF – OPLZZ
ELFUN, o.s.
Eli Lilly ČR, s.r.o.
FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné
FONTEA , a.s.
pan Václav Jakubec
Janssen-Cilag s.r.o.
Bohumil Chomát
Jihočeský kraj

Hotel Nautilus Tábor
Město Soběslav
Město Tábor
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
KANAFAS CZ, s.r.o.
KOLOVRAT, ČM s.r.o.
Květinářství U Milušky
pekárna OPEKO spol. s r.o.
paní Petříková a pan Karel Petřík
Prodejna Vlasta, Ing. Josef Matějíček
Ing. Jiří Rybák
SINFO, spol. s.r.o.
Ing. Petr Svoboda
Úřad práce Tábor
paní Jana Vilímková a pan Karel Vilímek
Vivienne, s.r.o.
U Tukana - výtvarné potřeby
pan Zdeněk Vořechovský

Dále děkujeme i všem ostatním dobrovolníkům, naším externím spolupracovníkům, spolupracujícím
organizacím a institucím, dodavatelům služeb, členům Sdružení a v neposlední řadě pak i všem zaměstnancům.
Velice si poskytnuté pomoci vážíme a děkujeme za ni.
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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
Registrace: VS/1-1/44572/00R u Ministerstva vnitra ČR
IČ: 70858543
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