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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FOKUS TÁBOR z. s. K 31. 12. 2019

O NÁS
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 rozvoji 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 služeb
podpory zaměstnanosti. Svými aktivitami spolek zároveň usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psychosociální péče.
Dalšími činnostmi jsou aktivity směřující k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a podpoře duševního zdraví.

V Ý R O Č N Í

Z P R Á V A

Organizace působí na území bývalých okresů Tábor a Jindřichův Hradec, 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. FOKUS
Tábor je jejím jediným vlastníkem.
FOKUS Tábor, z.s. byl v roce 2019 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 – sdružuje
organizace poskytující služby v táborském regionu

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Hlavní činností spolku je poskytování sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. FOKUS Tábor
poskytoval registrované sociální služby soustavně po celý rok v souladu se svým posláním a s pověřením Jihočeského kraje.
V červenci a srpnu 2019 jsme vzhledem k nedostatku finančních prostředků byli nuceni snížit pracovní úvazek pracovníkům
Komunitního týmu a chráněného bydlení. Omezení nemělo vliv
na provozní dobu služby, nicméně v tomto období mohlo vést ke
snížení intenzity podpory poskytované uživatelům (delší čekací
doba, přednostně byly řešeny situace uživatelů v krizi). Pracovníků zajišťujících službu sociálně terapeutická dílna se snížení úvazků netýkalo.

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 potřebnými 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)
Z darů získaných v roce 2018 v rámci podpory „ČSOB pomáhá regionům“ jsme v červnu 2019 pořídili Škoda Citigo pro terénní práci.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA (§67)
Služba je zaměřená na udržení, získání či prohloubení pracovních
a sociálních dovedností a návyků uživatele tak, aby došlo ke zvýšení 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 vztahy. Služba nabízí pravidelné programy, které vedle ukotvování nebo
rozšiřování pracovních dovedností obsahují i výtvarné činnosti s prvky
arteterapie, trénink paměti nebo literární odpoledne a nácvik vaření.
K 31. 12. 2019 bylo poskytování služby v souvislosti se zahájením
provozu Centra duševního zdraví ukončeno. Některé části programu
budou od roku 2020 poskytovány v rámci Komunitního týmu případně
v Centru duševního zdraví.

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, případně využívat službu s nižší mírou podpory. V závěru roku nám město Tábor pro
poskytování služby poskytlo další 3 byty. Kapacita služby se tak zvýšila
ze 7 na 9 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.

PROGRAMY REALIZOVANÉ V RÁMCI SLUŽEB
PROGRAM PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Podpora pracovního uplatnění, pomoc při řešení pracovních potíží
a motivování uživatelů k práci je důležitou součástí nabídky Komunitního týmu a sociálně terapeutické dílny.
V roce 2019 s naší podporou našlo zaměstnání 67 lidí (resp. vzniklo
67 pracovně právních vztahů). Jednalo se jak o práci na otevřeném
trhu práce, tak na chráněných pracovních místech.
FOKUS Tábor aktivně spolupracoval s Úřadem práce v Táboře, náš
zástupce byl členem Odborné pracovní skupiny pro pracovní rehabilitaci.
Organizace je zapojena do Platformy IPS (Individual Placement Support), která propojuje organizace zabývající se zaměstnáváním lidí
s duševním onemocněním. Čerpá ze zkušeností především z USA
a Velké Británie. V roce 2019 probíhala pravidelná setkání v Praze
zaměřená na sdílení a podporu. Zároveň došlo k překladu IPS Fidelity Scale a k adaptaci na české prostředí. Zástupce FOKUSu se podílí
na zpracování metodiky IPS.

CESTY K ZOTAVENÍ (RECOVERY)
Jedná se o skupinový program pro lidi se schizofrenií. Cílem programu je dosažení stavu spokojeného, nadějeplného a přínosného života
i přes omezení způsobená nemocí. Probíhal v Jindřichově Hradci. Zapojilo se do něj 8 osob a proběhlo 10 setkání. Program vede zpravidla
PEER konzultant. Přístup Recovery se prolíná všemi činnostmi FOKUSu
Tábor.

Statistický přehled výkonů jednotlivých
služeb a programů za rok 2019

Služba

Počet uživatelů

Počet hodin
podpory

Počet
kontaktů

Roční prům.
počet úv.
pracovníků v
přímé péči

Komunitní tým
TA/JH

141* / 53*

2410 / 2514

5355 / 2673

6,49

Sociálně terapeutická dílna

53

5280

3049

1,85

Chráněné
bydlení

14

343

1303

1,55

*V roce 2019 jsme v rámci služby Komunitního týmu pracovali ještě s dalšími 153 osobami z cílové skupiny, se kterými ale nebyla v té době uzavřena
smlouva o poskytnutí služby.

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 potravinové pomoci a základní drogerie. Část potravin se využívá při nácviku vaření v rámci činnosti Sociálně terapeutické dílny.
Naším významným partnerem pro zajištění této potravinové pomoci
je společnost Tesco v Táboře.
V dubnu se pracovníci spolku FOKUS Tábor zapojili do organizace
potravinové sbírky v supermarketu Albert.

DALŠÍ AKTIVITY V OBLASTI ROZVOJE PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
FOKUS Tábor se od roku 2013 aktivně zapojuje do dění okolo Reformy
psychiatrické péče v ČR.

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ ( CDZ )
V závěru roku 2019 FOKUS Tábor překonal poslední překážky a získal
Rozhodnutí k zahájení realizace projektu Centrum duševního zdraví
v Táboře a to ve 2. vlně výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR CDZ II.
Tomuto okamžiku předcházelo několik let příprav, během kterých
byly zrenovovány a vybaveny prostory v přízemí FOKUSu a vzniklo
zde zdravotnické zařízení. Byla podána žádost o financování projektu
již o rok dříve, ale projekt nebyl spuštěn kvůli personálním potížím.
Po mnoha těžkostech byl sestaven multidisciplinární tým složený
ze sociálních pracovníků, zdravotních sester, psychiatrů, psychologů
a peer konzultanta. Byla zahájena spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Proběhla nekonečná řada setkání, školení, porad a konzultací.
Centrum duševního zdraví je novým prvkem v péči o lidi s vážným
duševním onemocněním. Poskytuje pružnou komplexní 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 zdravotního stavu
a podporovat zotavení svých uživatelů. V Táboře začne fungovat
od 1. 1. 2020.

ROZVOJ MULTIDISCIPLINARITY

FOKUS Tábor rozvíjí spolupráci s psych. odd. nemocnice Tábor, s PN
v Jihlavě a dalšími poskytovateli zdravotní péče. Od roku 2018 využívá
podporu projektu Multidisciplinarita.

INICIATIVA NA ROVINU

Iniciativa „Na rovinu“, si klade za cíl snižovat stigma lidí s duševním
onemocněním ve společnosti, bourat mýty a předsudky spojené s duševní 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.

R-ITAREPS

V rámci realizace projektu je lidem se schizofrenií nabízen inovovaný nástroj ITAREPS, který pro vyhodnocování aktuálního zdravotního
stavu využívá mobilní technologii. Varovné signály možného zhoršení
zdravotního stavu vyhodnocuje psychiatr spolu s členy komunitního
týmu (sociální pracovníci, zdravotní sestry), kteří reagují v případě
zvýšení rizika relapsu intervencí na místě. Zároveň motivují uživatele
k setrvání v programu. Kromě toho se v novém řešení počítá s odesíláním výstupu z programu také uživateli. Projekt realizoval FOKUS České
Budějovice, z. ú. a FOKUS Tábor je v projektu partnerem.
V roce 2019 se do programu zapojilo 11 uživatelů.

ZAPOJOVÁNÍ UŽIVATELŮ
A RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Součástí Reformy psychiatrické péče je i snaha o větší zapojování
uživatelů a jejich blízkých do procesu plánování a změn a podpora
vzniku svépomocných skupin.

BLÁZNÍŠ? NO A!
Preventivní a osvětový program pro studenty středních škol. V roce
2019 se uskutečnily tyto školské dny:
Termín

Škola

Počet oslovených
studentů

19. 02. 2019

SUPŠ Bechyně

15

12. 03. 2019

Gymnázium Třeboň

21

SKUPINA PRO RODIČE A BLÍZKÉ LIDÍ S DUŠEVNÍ NEMOCÍ
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. Proběhlo 6 setkání skupiny. Zúčastnilo
se 8 -15 lidí.

21. 05. 2019

Gymnázium Tábor

26

24. 05. 2019

Gymnázium Tábor

25

31. 05. 2019

Gymnázium Tábor

23

21. 06. 2019

Gymnázium Třeboň

17

24. 09. 2019

SOŠ Třeboň

17

14. 10. 2019

Gymnázium JH

26

15. 10. 2019

Gymnázium JH

26

SKUPINA PRO LIDI S DEPRESÍ
Posláním skupiny je vzájemná podpora a pomoc. Svépomocná skupina se schází pravidelně jednou týdně mimo prostory FOKUSu Tábor.

22. 10. 2019

Střední zdrav. š. Tábor

16

23. 10. 2019

Střední zdrav. š. Tábor

25

19. 11. 2019

SOŠ a SOU Obchodu a řemesel Tábor

12

26. 11. 2019

SOŠ a SOU Obchodu a řemesel Tábor

11

SKUPINA NAHLAS
Skupina uživatelů péče NAHLAS vznikla v reakci na probíhající Reformu
psychiatrické péče. 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 Táboře v roce 2019 proběhla 3 setkání, jedno v Jindřichově Hradci.

03. 12. 2019

Stř. zem. šk. Tábor

31

04. 12. 2019

Gymnázium J.Hradec

Studentů celkem

19
310

28. 08. 2019

SUPŠ Bechyně

10

29. 08. 2019

Třeboň knihovna

10

12. 11. 2019

Fokus Tábor

10

BNA pro učitele

30

VÝSLEDEK: 15 školských dní = 310 studentů, tj. informovaných mladých lidí + min.
5 učitelů, 3 setkání pro učitele = 30 informovaných učitelů
Program „Blázníš? No a!“ v roce 2019 podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR,
město Tábor a město Jindřichův Hradec.

TÝDEN PRO FOKUS

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Během posledního prázdninového týdne byl FOKUS Tábor k vidění
na Žižkově náměstí hned několikrát. Akce byly věnovány na podporu
komunitní péče o lidi s duševním onemocněním.

Týdny pro duševní zdraví jsou celonárodní kampaň na podporu péče
o duševní zdraví, která probíhá pravidelně od 10. září do 10. října.
FOKUS Tábor se pravidelně do kampaně zapojuje a připravuje celou
řadu akcí v Táboře i v Jindřichově Hradci. V roce 2019 FOKUS Tábor
nabídl:

20. 8. / PROMÍTÁNÍ A POVÍDÁNÍ
O CESTĚ TRANSSIBIŘSKOU MAGISTRÁLOU/ BESEDA
21. 8. / TARAPACA JAZZ / KONCERT
22. 8. / PROMÍTÁNÍ FILMU ELLING / KINO
24. 8. - O KOLEČKO VÍC / BENEFIČNÍ AKCE
Tradiční benefiční akce „oKOLEČKOvíc“ byla vyvrcholením celého týdne. Akce začala v 15 h. Závodem o duši, během kterého se po náměstí
symbolickou cestou životem valily duše i dušičky. Následoval koncert
legendární kapely PESHATA a na závěr se náměstí zaplnilo tanečníky,
kteří si nejdříve vyzkoušeli latinské tance pod vedením Hanky Stehlíkové a pak pokračovali v tichu Silent disca až do pozdních nočních
hodin. Během odpoledne FOKUS Tábor podpořily také táborské Zorky
prostřednictvím benefičního bazárku, byla k vyzkoušení Psycholampa
a své zájemce si našel i stánek s výrobky FOKUSu Tábor a Hodinami
pro duševní zdraví.
Benefici podpořila Nadace Divoké Husy a vzhledem ke krásnému výtěžku na náměstí – více než 54 tis. a díky podpoře společností EFAFLEX, SILON, KALAS, BRISK a AZELEŇ ve výši 95.000 Kč, jsme od Nadace
Divoké husy získali maximální finanční podporu 60.000,- Kč. Příspěvek
nadace podpořil činnost terénních služeb.

MOJE JMÉNO NENÍ DIAGNÓZA / BESEDA
19. 9. 2019, Kolonial coffe v Jindřichově Hradci – beseda se čtyřmi zajímavými lidmi o jejich životě s duševní nemocí a o jejich cestě k zotavení. Beseda proběhla ve spolupráci s iniciativou Na rovinu.
MOJE CESTA ZE SCHIZOFRENIE / BESEDA
9. a 10. 10. 2019, v Kafé Atrium Jindřichův Hradec a Kafe knihy
JEDNOTA v Táboře – poutavá beseda s Jindřichem Jašíkem o jeho životě a vyrovnání se s vážným duševním onemocněním.
ZÁŽITKOVÁ PSYCHOLAMPA / ZÁŽITEK
Krátký vhled do pocitů člověka s vážným duševním onemocněním
– Psycholampa vznikla ve tvůrčím ateliéru Anny Marešové ve spolupráci s Klárou Jakubovou z Art Movements. Psycholampu bylo možné
vyzkoušet 16. – 17. 9. v Jindřichově Hradci a 1. až 10. 10. v Táboře.
BENEFIČNÍ KONCERT KAPELY MICROJAZZ / KULTURA
20. 9. 2019 v Jindřichově Hradci
TRADIČNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ / KULTURA
FOKUS a přátelé v Městské knihovně v Táboře v říjnu 2019

ORANŽOVÉ KOLO ČEZ PRO FOKUS TÁBOR
Díky Nadaci ČEZ jsme mohli oslovit návštěvníky tradiční koloběžkové
akce Grand prix v Bechyni a vyzvat je, aby pro nás „vyšlapali“ finanční
podporu na připraveném handbiku. Těch, co se nestyděli a nebyli líní,
nebylo málo a pomohli nám získat krásný nadační příspěvek 50.205,Kč. Příspěvek Nadace ČEZ byl určen na financování terénní péče o lidi
s duševním onemocněním.

PŮJČOVNA LODIČEK
Léto 2019 přilákalo k vodě řadu lidí a nemálo z nich využilo možnost
půjčit si šlapadlo, loďku nebo paddleboard. Za celé léto v půjčovně
vystřídalo celkem 1115 návštěvníků.
Provoz půjčovny FOKUS Tábor zajistil ve spolupráci se svou sociální firmou Futurum F s.r.o. Na půjčovně našli po celé léto pracovní uplatnění
2 lidé s duševním onemocněním. O víkendový provoz se postarali brigádníci z řad studentů.
Čistý zisk z provozu půjčovny ve výši 93 566 Kč putuje na podporu
poskytování služeb pro lidi s duševním onemocněním.

DIVADLO
30. 8. 2019 zahrál na pódiu ve Střelnické zahradě Divadelní soubor
Tábor benefiční představení na podporu činnosti FOKUSu Tábor – Tak
takhle to bylo. Hořká komedie přinesla FOKUSu krásný benefiční výtěžek 2.513,- Kč

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 2019

NÁKLADY

VÝNOSY

Náklady celkem
Výnosy celkem		
Výsledek hospodaření

7 865 tis. Kč
8 041 tis. Kč
176 tis. Kč

ROZVAHA V TISÍCÍCH Kč

Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem

Pasiva
Vlastní zdroje celkem

Stav k prvnímu
dni úč. období

Stav k poslednímu
dni úč. období

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1 661

1 731

Jmění celkem

974

868

Vlastní jmění

770

737

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Fondy

204

131

Dlouhodobý finanční majetek

Výsledek hospodaření celkem

687

863

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

x

176

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

47

x

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

Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Oprávky ke stavbám

640

687

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

2 561

731

Krátkodobý majetek celkem

Dlouhodobé závazky

35

46

Dohadné účty pasivní

35

46

2 520

684

35

58

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy

Stav k prvnímu
dni úč. období

Stav k poslednímu
dni úč. období

870

873

48

48

1 989

2 096

1 118

1 118

866

973

5

5

275

275

-1 442

-1 546

-48

-48

-656

-760

-738

-738

3 362

1 589

Zásoby celkem

0

0

Výrobky

0

0

Zboží na skladě

0

0

2 041

207

Pohledávky celkem

1 820

5

Odběratelé

404

27

Ostatní závazky

-12

-13

Poskytnuté provozní zálohy

138

147

Zaměstnanci

369

332

Ostatní pohledávky

28

31

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

203

170

Pohledávky za zaměstnanci

0

0

Daň z příjmů

-20

-20

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

1 460

0

37

23

0

0

0

0

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

1

6

Dohadné účty aktivní

0

-4

1 301

1 357

Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

0

6

88

123

Jiné závazky

0

0

Pokladna

Dohadné účty pasivní

0

0

Účty v bankách

Jiná pasiva celkem

6

1

Výdaje příštích období

6

1

Výnosy příštích období

0

0

Příjmy příštích období

4 222

2 462

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných
celků

Pasiva celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem

29

53

1 272

1 304

Jiná aktiva celkem

20

25

Náklady příštích období

20

50

0

0

4 222

2 462

Aktiva celkem

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří v roce 2019 naši činnost podpořili finančně, materiálně nebo osobní pomocí či nasazením.
FINANČNÍ DAR NÁM POSKYTLI:
Ing. Arch. Dagmar Buzu (10.000 Kč), Manželé Hochmanovi
(4.000 Kč), pan Vítězslav Dohnal (3.000 Kč), paní Martina
Svobodová (1.800,- Kč) Magdalena Hopfingerová (1.000 Kč),
občané obce Nadějkov (5.238 Kč), Divadelní spolek Tábor
(2.513 Kč), ženský spolek Zorky (5.900 Kč) a další anonymní
přispěvatelé do veřejné sbírky
ZA FINANČNÍ DARY VELMI DĚKUJEME SPOLEČNOSTEM:
Azeleň, s.r.o. (15.000 Kč), KALAS Sportswear, s.r.o. (10.000,- Kč)
Silon a.s. (10.000 Kč) a Brisk a.s. (5.000 Kč).
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
patří společnosti EFAFLEX – CZ s.r.o., která se rozhodla podporovat
naši organizaci dlouhodobě. V roce 2019 poskytla na financování
činnosti FOKUSu Tábor 50.000,- Kč.

ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME TĚMTO INSTITUCÍM
A MĚSTŮM:
Jihočeský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce
a sociálních věcí Jindřichův Hradec, Sezimovo Ústí, Soběslav,
Tábor, Třeboň, 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, Jindřichově Hradci, Třeboni a v
Českých Budějovicích za fungující spolupráci.
Za energii a nezapomenutelný benefiční koncert kapele PESHATA.
Evě Měřínské (Městská knihovna Tábor)
a týmu Kafe knihy JEDNOTY děkujeme za vstřícnost a spolupráci při
pořádání výstav, besed a dalších akcí.
Jindřichu Jašíkovi, Mgr. Anně Sýkorové, Jeníkovi Tylovi, Marianu
a Haně Vorlovým za poutavé besedy o zotavení.

Na podporu činnosti terénního týmu poskytujícího služby lidem s d.n.
nám přispěly nadace Divoké Husy (60.000 Kč) a
nadace ČEZ (50.205 Kč)

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

Prostřednictvím portálu DARUJME jsme byli podpořeni
částkou 4.606 Kč.

Květě Dvořáčkové děkujeme za podporu, kterou poskytuje neziskovým 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.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do našeho nového fundraisingového
projektu HODINA PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ.
Přinesl nám výtěžek 3.700 Kč.

Samozřejmě děkujeme všem, kteří se pravidelně i nahodile účastní
našich benefic.

Donátor
ESF

Stát a kraj

účel poskytnuté dotace
Individuální projekt JčK IV.

Sociálně terapeutická dílna

1 104 590

Jihočeský kraj (státní dotace
MPSV)

Komunitní tým – sociální rehabilitace

4 295 613

Jihočeský kraj (státní dotace
MPSV)

Chráněné bydlení

1155 000

Jihočeský kraj

Program pro střední školy „Blázníš?
No a!“

MZ

Program pro střední školy "Blázníš?
No a!"
Komunitní tým – sociální rehabilitace

Město Tábor - sociální fond

Chráněné bydlení
Sociálně terapeutická dílna

Města / Obce

Nadace a
soukromí
donátoři

Využitá dotace
v roce 2019

33 880
73 905
106 000
31 000
185 000

Město Tábor - fond Zdravého
města

Program pro střední školy "Blázníš?
No a!"

15 000

Město Tábor - cestovní ruch

Dovybavení půjčovny lodiček

22 300

Město Tábor - kulturní fond

Akce: oKOLEČKOvíc

10 000

Město Sezimovo Ústí

Komunitní tým – sociální rehabilitace

15 000

Město Soběslav

Komunitní tým – sociální rehabilitace

7 000

Město Veselí n. Luž.

Komunitní tým – sociální rehabilitace

5 000

Město Třeboň

Komunitní tým – sociální rehabilitace

7 000

Město Jindřichův Hradec

Komunitní tým – sociální rehabilitace

60 000

Město Jindřichův Hradec

Program pro střední školy "Blázníš?
No a!"

Nadace Divoké husy

Terénní tým

Individuální a firemní dárci

3 000
30 029
176 393

MĚSTO
SOBĚSLAV

MĚSTO
JINDŘICHŮV HRADEC

MĚSTO
VESELÍ NAD LUŽNICÍ

rychlá a bezpečná vrata

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
FOKUS Tábor, z. s.

Zaměstnanci organizace:

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: 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
Nejvyšší orgán Spolku,
•
k 31. 12. 2019 měla 30 členů
•
Jednání Valné hromady se uskutečnilo dne 2. 12. 2019
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

Ředitel
Manažerka rozvojových aktivit
Vedoucí sociálních služeb, metodik
Ekonomicko-provozní referentka
Odborná garance agentury práce
Odborná supervize (externí)

Jan Mácha
Ing. Radka Rybáková
Bc. Ladislav Brynych
Helena Raková
Bc. Vladimíra Stráňková
Daniel Kaucký, DiS.

Pracovníci přímé péče – pracoviště Tábor
• Sociální pracovnice:
Bc. Lenka Matoušková, DiS., Bc. Pavla Müllerová,
Mgr. Simona Severová, Mgr. Markéta Smetanová
Bc. Vladimíra Stráňková, Bc. Svatava Štrohmajerová (od 1.9.)
Mgr. Kateřina Zvárová (do 31.8.)
• Arteterapeutka
Bc. Kristýna Růžičková
• Pracovnice v sociálních službách:
Martina Blažková, Hana Petržílková,
Vlasta Szutáková (peer konzultant)
		
Pracovníci přímé péče – pracoviště Jindřichův Hradec
• Sociální pracovnice:
Mgr. Kateřina Hrbková, Mgr. Jaroslava Paštiková,
Bc. Radka Plucarová
Program „Blázníš? No a!“
• Koordinátorka
Mgr. Jaroslava Paštiková

O NÁS

O SOCIÁLNÍ FIRMĚ

V Ý R O Č N Í

Z P R Á V A

Futurum F s.r.o. umožňuje v rámci sociálního podnikání osobám
s duševním onemocněním, popř. jiným vážným zdravotním či sociálním 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.
Futurum F, s.r.o. je certifikovaným zaměstnavatelem lidí se zdravotním postižením. Je příjemcem příspěvku na zaměstnávání lidí se ZP
z Úřadu práce. Zároveň je Futurum F., s.r.o. poskytovatelem náhradního plnění a může tak pomoci jiným firmám plnit zákonnou povinnost
zaměstnávání lidí se ZP.

ČINNOST V ROCE 2019
NAPLŇOVÁNÍ PRINCIPŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
Sociální:
•
Vytváříme pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním hendikepem, zejména však pro lidi s duševním onemocněním. Firma zaměstnává průměrně 18 lidí. Většina z nich se potýká se zdravotními potížemi v oblasti duševního zdraví. Při obsazování pracovních
míst spolupracujeme jednak s FOKUSem Tábor, jednak s úřadem
práce – úsekem podpory zaměstnanosti lidí se ZP.
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. V roce 2019 Futurum F,
s.r.o. převedlo část zisku roku 2018 na podporu služeb FOKUSu
Tábor a to ve výši 53 550 Kč.
Environmentální:
•
Spolupracujeme s městem Tábor, místními firmami a obyvateli.
Uspokojujeme potřeby místního trhu, plníme žaludky táborských
studentů.

VÝROBA SMYSLUPLNÝCH BAGET, SALÁTŮ,
CATERING, POHOSTINSTVÍ:
•
•
•
•

Zásobujeme 6 středních škol svačinami – nabízíme plněné
bagety a housky, zeleninové saláty, domácí buchty.
Nabízíme cateringové služby firmám i jednotlivcům.
Provozujeme svačinový bar
na Gymnáziu Pierre de Coubertina v Táboře.
Od září 2019 provozujeme Smyslůplné bistro v Bílkově ulici

ZAHRADNICKÉ A ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
•
•
•

Zajišťujeme pravidelný úklid společných prostor v bytových
domech.
Uklízíme Tábor, udržujeme venkovní i vnitřní prostory
táborských sportovišť.
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.

PODPORA ČSOB V PROGRAMU START IT SOCIAL
V roce 2019 jsme využili možnost přihlásit se do grantového programu
Nadace ČSOB v rámci programu START IT SOCIAL a uspěli jsme. Hodnotící komisi se líbil nápad otevřít SMYSLŮPLNÉ BISTRO v prostorách
bývalé lékárny U Sv. Anny v Táboře, kam se po dvou letech přestěhovala výrobna baget.
Nadace ČSOB nápad podpořila částkou 200.000, za kterou jsme pořídili vybavení bistra a začali pracovat na novém PR sociální firmy. Vedle
finanční podpory jsme získali možnost odborných konzultací zejména
v oblasti PR v hodnotě celých 50.000 Kč.
A jak k tomu tedy došlo a co se vlastně podařilo?

STĚHOVÁNÍ A OTEVŘENÍ SMYSLŮPLNÉHO BISTRA
Na začátku roku 2019 jsme museli začít rychle uvažovat o přestěhování výrobny baget z pronajatých prostor v Budějovické ulici. Vedly nás
k tomu dva důvody. Po skončení textilního provozu již prostory nebyly efektivně využívány a navíc v souvislosti s rekonstrukcí Budějovické
ulice hrozilo přerušení veškerých dodávek minimálně na půl roku.
Řešení se nám nabídlo jen o pár set metrů vedle v křižovatce ulic Budějovická a Bílkova v bývalé lékárně. V prostorách byla provedena
velkorysá rekonstrukce a my jsme tak získali novou světlou kuchyň
s prostorným zázemím a možností otevřít nové prostory pro zákazníky.
V historických prostorách lékárny tedy vzniklo nové Smyslůplné bistro,
které nabízí studenou i teplou kuchyni, kávu a další dobroty vlastní výroby. Otevřeli jsme 23. 9. 2019. Díky novým prostorám a činnosti jsme
mohli nabídnout práci dvěma dalším lidem.

PODĚKOVÁNÍ
Futurum F s.r.o. děkuje ÚP ČR za spolupráci a jednotlivým zákazníkům a obchodním partnerům za stálou přízeň.
Děkujeme nadaci ČSOB za podporu v programu START IT SOCIAL
V neposlední řadě děkujeme i všem našim zaměstnancům za lví
podíl na fungování firmy.

HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍ FIRMY
NÁKLADY

Finanční ukazatele v tis. Kč
Celkové výnosy

VÝNOSY

9.-.12. 2014

2015

2016

2017

2018

2019

863

2710

3596

4 485

5 299

5 002
2 491

Z toho tržby

542

1500

1960

2 433

2 628

Celkové náklady

729

2620

3500

4 528

5146

4712

Z toho mzdy

467

1909

2460

3 130

3728

3130

Hospodářský výsledek

134

90

96

-42

153

289

Rozvaha v tis. Kč rok 2019

Aktiva celkem

966

Pasiva celkem

Dlouhodobý majetek

291

Základní kapitál

1 128
275

Zásoby

18

Nerozdělený zisk z předchozích let

376

Peníze

43

Hospodářský výsledek roku

289

Závazky

188

Krátkodobé pohledávky

125

Nárok na dotaci

651

ZÁKLADNÍ ÚDAJE FUTURUM F
Futurum F s. r. o.
Sídlo: Mostecká 2087, 390 02 Tábor
Provozovny:
•
Mostecká 2087, 390 02 Tábor (zahradnický provoz)
•
Bílkova 1440, 390 02 Tábor (Smyslůplné bistro)
•
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 Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 22889
IČ: 03238679
Bankovní spojení: FIO banka a.s , č.ú. 2900637495 / 2010
Sociální firma Futurum F s.r.o. k 31. 12. 2019 zaměstnávala 21 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků se zdravotním postižením. Na výrobě
a prodeji obložených baget, housek a salátů se podílelo 8 pracovníků.
O úklid a údržbu zeleně ve městě Tábor se staralo 10 pracovníků. Většina pracovníků pracuje na zkrácený – poloviční úvazek.
Zaměstnanci organizace:
•
•
•
•

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

Ing. Radka Rybáková
Michaela Řezáčová
Zdeněk Vořechovský
Helena Raková

www.fokustabor.cz

|

www.futurumf.cz

