Chcete nám pomáhat? Uvítáme každou pomoc.
Dobrou radu, zkušenosti, znalosti, dobrovolnou práci, zadání zakázky našim
chráněným dílnám (možnost uplatnění povinného plnění), pořádání porad,
přednášek a seminářů v našem komunitním centru, propagaci výrobků našich
chráněných dílen, nákup výrobků, posezení a útrata v naší kavárně,
věcné dary i finanční pomoc.

KDE NÁS NAJDETE ?

Máte problémy s duševním zdravím, nebo chcete pomoci dobré věci?
Přijďte se k nám podívat, najdete nás zde.

FOKUS Tábor

Mostecká 2087, 390 02 Tábor, IČO 70858543
tel.: 381 252 988, 381 252 684
www.fokustabor.cz, e-mail: fokustabor@fokustabor.cz
bankovní spojení : 43-1112200247/0100 Komerční Banka a.s.
PROVOZNÍ DOBA
PO 8:00 – 16:00
ÚT 8:00 – 16:00
ST 8:00 – 16:00
ČT 8:00 – 16:00
PÁ 8:00 – 16:00

Jsme nestátní nezisková organizace poskytující sociální
služby tak, aby pomohly lidem s duševním onemocněním
v bezpečném návratu do běžného života.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2009

MOTTO :
„Bláznit je lidské“
FOKUS Tábor

Mostecká 2087, 390 02 Tábor, IČO 70858543
tel.: 381 252 988, 381 252 684
www.fokustabor.cz, e-mail: fokustabor@fokustabor.cz
bankovní spojení : 43-1112200247/0100 Komerční Banka a.s.
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Kalendáře jsme přetočili na rok 2010, který
je pro nás rokem slavnostním. Připomíná nám totiž,
že je tomu již 10 let, co o.s. FOKUS Tábor pomáhá
lidem s duševním onemocněním na táborsku. Je
to záslužná činnost celého fokusáckého týmu,
který neúnavně kráčí po někdy dost trnité cestě
úspěchů a neúspěchů. Do dalších 10 let všem
pracovníkům a současným i budoucím klientům přeji
hodně zdraví, pozitivního myšlení a vytrvalosti.

....................................................

Mgr. Veronika Kopecká
předsedkyně Rady sdružení

„Zdravě žít,
mít motivaci k aktivitě
a zdravému životnímu stylu.
Být v pohodě
fyzicky i psychicky.“
Naše definice dobrého zdraví z „Programu pro dobré zdraví“
Program společnosti Lilly, realizovaný ve FOKUSu Tábor.
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CÍLE SDRUŽENÍ
MOTTO

„Bláznit je lidské“

POSLÁNÍ
Podporovat lidi s duševním onemocněním uplatnit se ve společnosti
a plnohodnotně žít.

CÍLE SDRUŽENÍ
Podporovat lidi s duševním onemocněním v naplňování jejich přání: najít
své místo v životě, zlepšit vztahy s blízkými, najít si nové přátele, rozvíjet
své dovednosti a pracovat, vzdělávat se, samostatně bydlet, vyplňovat
volný čas, lépe pečovat o své zdraví a zevnějšek.

CÍLOVÁ SKUPINA
Lidé, kteří jsou dlouhodobě duševně nemocní, chtějí se zařadit do našich
programů a jsou ochotni respektovat pravidla jednotlivých služeb a
pravidla společného soužití. Uživatelé našich služeb jsou lidé s duševním
onemocněním z táborského regionu starší 18 let. Služby neposkytujeme
lidem, kteří mají akutní problémy s alkoholem, nebo jinou drogou.
Vyžadujeme doporučení odborného lékaře – psychiatra.

PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE
Individuální přístup
Respektujeme práva, potřeby, přání a schopnosti uživatele v souladu
s naplňováním jeho osobního cíle. Tomu přizpůsobujeme i podporu v dané
službě.
Samostatnost a nezávislost uživatele
Uživatele podporujeme takovým způsobem, aby v co největší míře využíval
běžných zdrojů společnosti a své přirozené vztahové sítě. Dále v jeho
schopnosti samostatně se rozhodovat a převzít zodpovědnost sám za
sebe.

VZNIK A VÝVOJ SDRUŽENÍ
Občanské sdružení FOKUS Tábor vzniklo v roce 2000 jako sdružení
pro péči o duševně nemocné. Stanovy schválilo Ministerstvo vnitra 21. 8.
2000. Zakladatelé o.s. FOKUS Tábor byli Zdeňka Dvořáková, Mgr. Veronika
Kopecká, Bc. Eva Kroužková, Bc. Jan Mácha, Mgr. Kateřina Sibrtová. Byly
sepsány první projekty, Město Tábor pronajalo budovu bývalých jeslí, ve
které byly poskytovány první sociální služby.
V průběhu let byla sepsána řada projektů, upravena budova se
zahradou a společným úsilím mnoha lidí byly zkvalitňovány a rozšiřovány
poskytované sociální služby. Získali jsme zkušenosti s „běžným provozem“
i s „Evropskými fondy“.
Především se ukázalo, jak moc potřebují lidé s duševním onemocněním
sociální služby navazující na služby zdravotnické, které by jim pomohly
v návratu zpět do jejich života.

ZÁMĚRY PRO ROK 2010
V současném období ekonomické krize a drastického snížení dotací
bude naším prvořadým úkolem zajistit dostatek finančních prostředků na
provoz našich služeb tak, abychom nemuseli rušit zavedené aktivity, které
pomáhají lidem s duševním onemocněním v návratu do běžného života. Stále
budeme podporovat lidi s duševním onemocněním v žití důstojného života
poskytováním kvalitních sociálních služeb. Věříme, že zachováme všechny
poskytované služby v plném rozsahu. Navzdory finančním potížím plánujeme
další rozvoj služeb a aktivit prostřednictvím nových projektů, zejména
evropských.
Budova, ve které poskytujeme služby, je z roku 1949. Vzhledem
k tomu, že nebyla provedena žádná větší rekonstrukce, se její technický
stav, přes trvalé opravy a údržbu zhoršuje. Proto bychom, ve spolupráci
s vlastníkem budovy Městem Tábor, rádi uspěli v projektu rekonstrukce
a získali evropské prostředky na rekonstrukci a vybavení budovy.
Navzdory současné hospodářské situaci věříme, že rok 2010 bude
rokem dalšího rozvoje a zkvalitňování služeb FOKUSu Tábor.

Týmová práce
Díky týmovým konzultacím a spolupráci s odborníky je naše práce
efektivnější a objektivnější, služby na sebe lépe navazují.
Dobrovolnost
Služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatelů.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY (Podle zákona č. 108/2006 Sb.)
Poskytujeme sociální služby navazující na služby zdravotní tak,abychom
podpořili lidi s duševním onemocněním v bezpečném návratu zpět do
běžného života.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Je poskytováno s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny.
Nabízí varianty účinného řešení problematické situace. Je
především zaměřeno na sociální oblast. Jeho součástí je
zprostředkování navazujících zdravotnických a sociálních
služeb a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Součástí
této služby je dále pomoc při komunikaci, vedoucí k uplatňování
práv a zájmů uživatelů.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

V příjemném prostředí „Centra Pod střechou“ nabízíme
uživatelům volnočasové a zájmové programy, v rámci kterých
pořádáme kulturní a sportovní aktivity, tématické přednášky,
apod. Dále tato služba nabízí promítání filmů a fotografií,
posezení u kávy, společenské hry, discoklub, procházky po
okolí, návštěvy kin, divadel a kaváren…

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Pomáhá uživatelům služeb v rozvoji takových schopností
a dovedností, které jsou nezbytné pro samostaný, nezávislý
a soběstačný život v běžných podmínkách společnosti.
Nabízí pomoc a podporu v hospodaření s penězi, bydlením
a domácností, nácvik praktických činností (např. vaření, praní,
telefonování,...), pomoc při vyhledávání a navázání na vhodné
služby (psycholog, úřady,...), pomoc při uplatňování práv a zájmů.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Tato služba se zaměřuje na podporu lidí s duševním onemocněním
v získání a obnovení pracovních i sociálních 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 naše 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, a prevence samoty a sociálního vyloučení.
Služby jsme poskytli 98 uživatelům.
Bylo provedeno 3 245 kontaktů.
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CHRÁNĚNÉ DÍLNY
V chráněných dílnách pracují lidé zejména s duševním onemocněním - osoby
se zdravotním postižením (OZP) na pracovní smlouvu. Chráněné dílny jsou
částečně dotovány Úřadem práce (příspěvek na provoz). FOKUS Tábor
zaměstnává více než 50% OZP, proto mohou firmy, které u nás nakupují
výrobky nebo služby, uplatnit odpočet náhradního plnění. Z téhož důvodu
jsme příjemci příspěvku Úřadu práce podle § 78 Zákona o zaměstnanosti.
Naše výrobky nabízíme na prodejních akcích, trzích, propagačních akcích,
na zakázku jsou výrobky dodávány do specializovaných obchodů.
Naše výrobky je také možno zakoupit v internetových obchodech
www.chranene-dilny.eu, www.kotevbote.cz

TEXTILNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA

Na textilní dílně jsme vyráběli různé druhy dekorací,
jak bytových (polštáře, hrací deky, kapsáře,..), tak
i dekorace s dětskou tématikou. Pracovali jsme na
zakázkách pro jednotlivce i organizace. Neustále
rozšiřujeme sortiment výrobků i podle přání
zákazníků.
V dílně je zaměstnáno 7 pracovníků (OZP).

RUKODĚLNÁ CHRÁNĚNÁ DÍLNA

Hlavním výrobním programem jsou výrobky z papíru
(dárkové krabičky, přáníčka z ručního papíru)
a dekorační doplňky (suché aranže, drátkování
zvonečků, atd.).
V dílně jsou zaměstnané 3 pracovnice (OZP).

MOBILNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA

Zahradnická a úklidová dílna přijímá zakázky na
úpravu venkovních zahrad, parků, zasněžených
chodníků, dále slouží i k úklidu vnitřních prostor např.
chodeb panelových domů, apod.
V dílně je zaměstnáno 6 pracovníků (OZP).

KAVÁRNA

Nabízí příjemné posezení uvnitř i na zahradní terase.
Maminky s dětmi mohou využít velkou zahradu
a dětské hřiště. Součástí kavárny je komunitní
centrum, ve které probíhala řada výstav, díky
dobrému vybavení přednášky, kurzy a semináře, ale i
divadelní vystoupení, rodinné a firemní akce, autorská
čtení apod. V komunitním centru je dětský koutek
i PC s internetem. Kavárna slouží jako prostor pro
integraci a překonávání předsudků a bariér,
k poskytování možnosti obnovit běžné sociální
a společenské vazby lidem s duševním onemocněním
s veřejností.
V kavárně jsou zaměstnány 3 pracovnice (OZP).
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VYBRANÉ AKCE A AKTIVITY ROKU 2009
LEDEN
27. 1.

ÚNOR

2.-27. 2.
5. 2.
24. 2.

BŘEZEN
2.-31. 3.
5. 3.
11. 3.
13.
17.
18.
26.

3.
3.
3.
3.

Výlet do Českých Budějovic „Šumava Karla
Klostermanna - Příběh Šumavské podmalby“

14. 4.
22. 4.
27. 4.
29. 4.
30. 4.

KVĚTEN

1. 5.-31. 5.
5. 5.
19. 5.

ČERVEN
1.– 30. 6.
16. 6.
18. 6.

Akvarely a oleje Petra Loudy a kresby a malby
Petry Buršíčkové
Památky UNESCO České republiky I., přednáška
s panem Myslivcem
Výlet do lázní Aurora v Třeboni

22.– 26. 6.

ČERVENEC

13. 7.– 30. 9.
21. 7.

Výstava – „Rozum, emoce“
Památky UNESCO České republiky II.,
přednáška s panem Myslivcem
„Léčba schizofrenie“ – výukový seminář
s MUDr. L. Macákem
Slavnostní vernisáž výstavy „Tvořivá dílna“
Návštěva Individuálního relaxačního centra
Maškarní ples pro malé i velké
Přednáška „Zbavení způsobilosti k právním
úkonům“ s Mgr. O. Kubů

DUBEN – Měsíc bláznovství

1.– 30.4.
7. 4.

VYBRANÉ AKCE A AKTIVITY ROKU 2009

Výstava – „Krajky a Velikonoční dekorace“
Památky UNESCO České republiky přednáška
s panem Myslivcem
Výlet do Chýnova
FOKUS Bowling cup
Přednáška „Milenectví, partnerství, manželství,
rodina“ s PhDr. J. Veselým
Odpoledne pro maminky s dětmi
Společné opékání buřtů

Výstava „Fantazie“ – obrazy Evy Uhrové
Yellowstonský národní park – přednáška
s panem Myslivcem
Výlet do Pelhřimova

SRPEN

12.- 13. 8.
25. 8.

Výstava originálních skleněných hodin Hany
Jůnové
Výlet na Kozí Hrádek

„24 hodin ve FOKUSu“
Výlet na zříceninu hradu Šelmberk

ZÁŘÍ – Týdny pro duševní zdraví

17. 9.
23. 9.
29. 9.

Výlet do Jindřichova Hradce
Edukační seminář s MUDr. B. Švaralovou
Edukační seminář s Mgr. V. Kopeckou

ŘÍJEN – 30 dní pro neziskový sektor
14. 10.– 30.11.
1. 10.
5. 10.
7. 10.

8. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.

Výstava „Barvami proti podzimnímu splínu“
Odpoledne nejen pro děti
Drum Circle – Bubnování ve skupině
Přednáška „Změněné stavy vědomí“
s Mgr. M. Vančurou
Přednáška „Smutná nálada nebo deprese?
Jak je možné obojí ovlivnit?“ s PhDr. J. Veselým
Koncert „Epydemye spadaného listí“
Den otevřených dveří ve FOKUSu
Přednáška „Jak pečovat o pleť“

LISTOPAD
14. 10.– 30. 11. Výstava „Barvami proti podzimnímu splínu“
4. 11.
Setkání rodinných příslušníků s MUDr. B. Švaralovou
12. 11.
Výlet do Rolničky

PROSINEC
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Výstava fotografií města Tábora
„Dlouhý, široký, bystrozraký“ divadelní spolek
DRUMBUN
Promítání fotografií – Koněspřežka ČB-Linz
s panem Myslivcem
Rekondiční pobyt v Krkonoších

1. 12.– 31.12.
4. 12.
10. 12.
16. 12.

Vánoční výstava
Mikulášské dopoledne
Výlet do Prahy na Vánoční trhy
Vánočníček
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DALŠÍ AKTIVITY
TECHNICKO HOSPODÁŘSKÉ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU
Kromě ředitele sdružení pověřeného Radou sdružení k zabezpečení
činnosti, zajišťovala provoz účetní, administrativní pracovnice. Účetnictví
pro nás zpracovává účetní firma CONTICA s.r.o.

ODBORNÁ GARANCE
Odborným garantem v oboru psychiatrie je MUDr. Libor Macák -psychiatr,
který také vedl setkávání rodinných příslušníků našich klientů. Odborným
garantem je také psycholožka Mgr. Veronika Kopecká.

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI
Jsme si vědomi důležitosti spolupráce s ostatními organizacemi. V „Koalici
poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb v Táboře“ spolupracujeme
na společných projektech v Táboře. Jsme členy Asociace poskytovatelů
sociálních služeb – APSS. Jsme členy Krajské rady humanitárních
organizací - KRHO. Spolupracujeme s o. p.s. Cheiron -T. Svazu neslyšících
a nedoslýchavých jsme poskytovali prostor pro schůzky. Nejvíce jsme
spolupracovali s ostatními FOKUSy v republice, se kterými jsme se
setkávali na pravidelných pracovních poradách a při realizaci společných
projektů.

BUDOVA A ZAHRADA
Budovu s přilehlou zahradou, které využíváme k zajištění našich služeb
máme v pronájmu od Města Tábor. V budově i na zahradě jsme provedli
řadu oprav. Část oprav jsme provedli na vlastní náklady. Dlouhodobě
připravujeme komplexní rekonstrukci budovy i zahrady.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EKOLOGIE
Je podstatnou součástí celého našeho života. K ekologickému myšlení,
ale i ke všední, každodenní ekologické výchově se snažíme přispět péčí
o zahradu, ale i důsledným tříděním odpadu. Myslíme si, že to není málo.

ORGÁNY SDRUŽENÍ
VALNÁ HROMADA

- je nejvyšším orgánem sdružení, schází se dvakrát ročně, konala se
25.3. a 25.11. 2009
- všichni členové sdružení (k 31. 12. 2009 - 34 členů)

RADA SDRUŽENÍ

- rozhoduje o provozu a hospodaření sdružení, konala se šestkrát
•
Mgr. Veronika Kopecká - předsedkyně Rady, statutární zástupce organizace
•
MUDr. Libor Macák – místopředseda Rady, statutární zástupce organizace
•
Pavel Kutil - 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

Ředitel sdružení
Účetní, admin. pracovnice
Vedoucí služeb

Vedoucí služeb
Sociální pracovník SR
Arteterapeut
Sociální pracovník STD
Prac. v soc. sl., STD
Vedoucí chráněné text. dílny
Vedoucí chráněné mob. dílny
Vedoucí kavárny
Odborný dohled kavárny

- Pavel Kutil
- Helena Raková
- Kateřina Trsková, DiS.
(Simona Severová, DiS. – r.d.)
- Bc. Ladislav Brynych
- Bc. Petra Žižková - od června
- Bc. Kristýna Strassová - od září
- Mgr. Marta Přibylová
- Jitka Svobodová
- Helena Loudová
(Andrea Šáchová – r.d.)
- Zdeněk Kadlec
(Zdeněk Vořechovský do června 2009)
- Jitka Šmejkalová (Marie Kostínková do dubna
2009, Radka Andreasová – Cisárová – r.d.)
- Tomáš Bažant

EXTERNÍ PRACOVNÍCI

Děkujeme všem externím pracovníkům, kteří nám pomáhali s poskytováním služeb,
odbornou pomocí a radami. Byli nám velkým přínosem ve zkvalitnění služeb a jejich
dalším rozvoji (Mgr. Jaromír Basler, MUDr. Libor Macák, ...).

ODBORNÉ STÁŽE

Poskytujeme příležitost pro vykonávání odborných stáží studentů především
sociálních oborů. Stáž u nás absolvovalo 5 studentů.
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HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

VÝROK AUDITORA, KONTROLY

NÁKLADY
Materiálové náklady
Nemateriálové náklady

%
678 601

9,9

1 546 444

22,5

Energie

246 114

3,6

Opravy a udržování

154 281

2,2

Cestovné

42 768

0,6

983 663

14,3

Ostatní služby (nájemné, vzdělávání, spoje, pojistné,
úroky,…)
Jiné celkem (odpisy, ostatní)
Osobní náklady
Mzdové náklady

119 618

1,7

4 646 890

67,6

3 666 782

53,4

2 652 896

38,6

Mzdy zaměstnanců - OZP

837 047

12,2

OON

176 839

2,6

980 108

16,0

SZP Zaměstnanců

770 654

14,0

SZP zaměstnanců - OZP

209 454

2,0

6 871 935

100,00

Provozní dotace - MPSV, Krajský úřad Jihočeského kraje

3 243 100

53,7

Úřad práce v Táboře

1 044 318

22,1

Mzdy zaměstnanců

Sociální a zdravotní pojištění

NÁKLADY CELKEM
PŘÍJMY

177 000

2,5

Úřad práce - příspěvek podle § 78 zák. č. 435/2004 Sb.

867 318

19,6

97 000

3,5

Město Tábor
Ostatní obce v regionu
Příspěvek zřizovatele
Projekty
OP LZZ - „Nové příležitosti“
Individuální projekt - STD

91 000

3,3

6 000

0,2

10 000

0,2

2 115 698

5,4

1 714 326

4,3

345 272

1,1

Min. Kultury - „Bavte se s Fokusem“

30 000

1,1

BONA

26 100

1,1

Vlastní příjmy

603 177

11,3

Vlastní příjmy - mobilní dílna

78 417

0,9

Vlastní příjmy - rukodělná dílna

86 171

1,2

Vlastní příjmy - textilní dílna

204 390

4,1

Vlastní příjmy – kavárna

234 199

5,1

Sponzorské dary
Ostatní výnosy
PŘÍJMY CELKEM
ZŮSTATEK
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%

Úřad práce - příspěvek na provoz
Městské a Obecní úřady

VÝROK AUDITORA

83 247

1,3

139 363

2,5

7 335 903

100

463 968

KONTROLY ROKU 2009

Audit účetnictví za rok 2009.
Revizní komise.

Všechny kontroly jsme úspěšně absolvovali,
nebyly shledány nedostatky.
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HODNOCENÍ UŽIVATELI SLUŽEB
„Fokus mě baví. Je tady dobrý kolektiv. Nemoc se
vždy zmenší, je na ni lidí víc. Drátkování, výroba
rámečků, malování na sklo a spoustu jiných aktivit.
A mě těší když za mnou zůstane kousek práce.“
věk 30 let
„Je mi 63 let. Cítím se zde jako ve společnosti
a nejsem tak sám. Určité věci si vyberu a dělám
je s pomocí terapeutů. Děkuji za to. Jsem rád, že
vidím věci na kterých jsem se podílel. Skoro každý
týden se děje něco nového a to se mi líbí.“
věk 63 let
„Fokus mi dává příležitost setkávat se s lidmi.
Fokus jsem objevila při hospitalizaci v nemocnici.
Začalo mě bavit vaření a pečení s lidmi, které mám
ráda a výborně se mi s nimi pracuje. Samotnou doma
mě vařit nebaví a moc to neumím. Vítám hubnoucí
kurz. Za loňský rok chci poděkovat terapeutům.
Ráda bych navštěvovala přednášky, ale mám doma
taky práci. Poslední autobus mi jede domů v 15.40
hodin. Bydlím sama ve vesnické usedlosti.“
věk 63 let
„Líbí se mi vstřícnost terapeutů a všech vedoucích.
Když mám nějaký problém, mohu se na ně obrátit
a vím, že se mi budou snažit pomoci. Ještě mě
nezklamali. Jsem spokojen se všemi aktivitami do
kterých se ve Fokusu zapojuji a jsem zde šťastný.“
věk 42 let
„Fokus se mi moc líbí. Já a můj manžel sem chodíme
moc rádi. Máme ale děti a děti sem nesmí. Kdyby
tady u vás mohlo být takové zařízení, kde by bylo
možno na několik hodin odložit děti, mohli bychom
chodit častěji.“
věk 30 let
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PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJEME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uživatelům našich služeb a jejich rodinným příslušníkům za pomoc,
zkušenosti a rady při hledání nejlepší formy pomoci a podpory
Zaměstnancům, externím spolupracovníkům, dobrovolníkům za obětavou
práci
Členům rady, Valné hromady a Revizní komise za věnovaný čas
a zkušenosti
Sponzorům za finanční i věcné dary
Ministerstvům za poskytnuté dotace
Krajskému úřadu v Českých Budějovicích za poskytnuté dotace, pomoc
a cenné rady
Úřadu práce v Táboře za podporu a spolupráci
Městu Tábor za pronájem budovy, podporu a spolupráci
Městům v regionu za finanční podporu
Všem dalším nejmenovaným organizacím i jednotlivcům za pomoc, podporu
a spolupráci

SPONZOŘI ROKU 2009
Firmy :
AES Bohemia s.r.o.
KANAFAS CZ s.r.o.
VITAS Tábor s.r.o.
Osoby :
Paní Kolaříková

PROJEKTY ROKU 2009
•
•
•
•

OP LZZ - „Nové příležitosti“
Individuální projekt Jihočeského kraje - „Sociálně terapeutické dílny“
Nadace BONA - „Rozvoj služeb - Pod střechou“
Ministerstvo kultury - „Bavte se s Fokusem“

Děkujeme všem pracovníkům pomáhajícím s realizací
projektů.Vaše odbornost a „pohled zvenčí“ nám byly
velkým obohacením a přínosem.

