NA ÚVOD …
V roce 2016 FOKUS České Budějovice oslavil deset let své existence. Tedy oslavil je asi silné slovo,
vytvořili jsme patičky k mailům, aby nám tuto skutečnost připomínaly a žádná velká oslava se nekonala. Škoda? Určitě ano. Proč? Nějak jsme v záplavě práce neměli sílu na slavení. Důvod? Určitě nějaký byl – špatná
finanční situace, nejistota, zda vůbec bude v čem pokračovat a co dál rozvíjet, únava a rozčarování, že hodně
z toho, co jsme chtěli, v co jsme věřili, trvá tak nějak moc dlouho. Přesto jsme měli co oslavovat, ale zpětně je
těžko bycha honit.
Organizace za deset let ušla velký kus cesty ke své vizi „poskytovat podporu lidem s dušením onemocněním na jejich cestě k zotavení ….“. Cestu k tomu být nejlepším poskytovatelem služeb v oblasti podpory
duševního zdraví na jihu Čech máme před sebou. Potřebujeme k tomu vzájemnou podporu v týmu, také
podporu z vnějšku – politickou, finanční, filozofickou a hlavně zdravý rozum. Vrátit se k tomu, co fungovalo na
začátku naší cesty a držet se základních pravidel, které jak píše Robert Fulghum – jsme se naučili v mateřské
školce ….

CO JSME CELÝ ROK DĚLALI ….
SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 Sb.
Komunitní tým (dle zákona o sociálních službách - sociální rehabilitace) poskytuje zejména individuální
podporu klientům. Posláním služby je podpora osob s duševním onemocněním při řešení jejich životní
situace, při zvládání života s nemocí, při hledání možných cest pro uplatnění se ve společnosti, pomáhá
jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb.
Cílem služby je
• posilovat osobní kompetence (dovednosti a znalosti) klientů, které jim umožní dosáhnout samostatnosti
a soběstačnosti,
• dodávat lidem s duševním onemocněním odvahu a naději a poskytovat praktickou podporu v jejich snaze žít běžný život (mít přátele, vhodnou práci, pěstovat koníčky a zájmy, mít přiměřené bydlení) a posilovat jejich
schopnost udržet a rozvíjet běžné sociální kontakty (vycházet s blízkými, v zaměstnání, se sousedy apod.).  
• pomáhat klientům orientovat se v jejich životní situaci a podporovat je ve využívání dostupných zdrojů
pro její řešení, poskytovat podporu v rozhodování (vědět, kam se obrátit o pomoc, dokázat o ni požádat, naučit se
hledat cestu jak situaci zvládnout, apod.).  
• pomáhat lidem se zkušeností s duševním onemocněním orientovat se v nemoci (rozeznávat varovné
příznaky nemoci, předcházet krizi, udržovat zdravý životní styl)
• poskytovat emoční podporu a prostor pro sdílení informací, zážitků, vytváření sociálních kontaktů
a přátelství
V rámci aktivního kontaktování potenciálních klientů jsme pravidelně jezdili do Psychiatrické nemocnice
v Písku, Psychiatrické léčebny ve Lnářích (1x měsíčně), Psychiatrické nemocnice v Dobřanech (1x za šest
týdnů). Pokračovala spolupráce s Dětskou psychiatrickou nemocnicí v Opařanech a pravidelně, minimálně
1x týdně, jsme navštěvovali psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice.   
V Českých Budějovicích jsme realizovali Tréninkový program – bydlení, zaměřený na získávání dovedností
spojených se samostatným bydlením. V roce 2016 prošlo tímto programem 11 klientů s různou mírou podpory.
Sociálně terapeutické dílny
Pro klienty, kteří preferují využívání docházkových, převážně skupinových, programů, je určena služba sociálně terapeutické dílny a to jak v Českých Budějovicích, tak v Českém Krumlově. Jejím posláním je podporovat
lidi s duševním onemocněním při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a návyků.
Cílem služby je
• obnovit, rozvinout, posílit sociální a pracovní dovednosti a návyky
• usnadnit adaptaci klientů služby na nároky spojené se zaměstnáním
• umožnit klientům strukturovat a naplnit den smysluplnou činností
• umožnit klientům navazování mezilidských kontaktů
Součástí služby sociálně terapeutické dílny jsou dva programy -  Program denních aktivit a Ateliér Kočka.
Program denních aktivit
Program je realizován v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově, jedná se o skupinový program zaměřený
na oblast podpory motivace, strukturování denních aktivit a navazování pracovních a mezilidských kontaktů.
Smyslem programu je také vytvoření bezpečného prostředí pro setkávání se lidí s podobnou zkušeností, vzájemné sdílení zážitků, aktivní trávení volného času, apod.). Součástí Programu jsou i tvořivé činnosti zaměřené na podporu rozvoje motoriky, soustředění.
Ateliér Kočka - výroba vitráží technikou Tiffany
Program Ateliéru Kočka mohou klienti využívat ve středisku České Budějovice. Program je zaměřen na rozvoj
stávajících schopností, dovedností a kompetencí spojených s pracovní činností, zejména na posilování schopnosti soustředění, udržení pozornosti, mapování výkonu.

Služba sociálně terapeutické dílny v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově byla od 1. 4. 2016 do 31. 12.
2016 financována z prostředků ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu SR v rámci projektu „Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“.
BYDLENÍ K- PAX (podle zákona o sociálních službách – chráněné bydlení)
Bydlení K-PAX poskytuje pobytovou službu deseti klientům převážně z Jihočeského kraje formou skupinového
bydlení. Služba je určena osobám, které potřebují pomoc a podporu v oblasti bydlení zejména proto, že v důsledku své nemoci nemají dostatečné kompetence. Služba má vést k získávání dovedností, které jsou
k samostatnému bydlení potřebné. Službu za rok 2016 využilo 18 klientů. Evidovali jsme 8 zájemců.
Cíle služby jsou
• podporou získání dovednosti potřebných k samostatnému bydlení umožnit klientům služby zvyšovat a zlepšovat kompetence potřebné k samostatnému bydlení (např. obvyklé stravovací návyky, zvládnutí
péče o domácnost, finanční hospodaření – pravidelné splácení dluhů, rozpočet na měsíc)
• připravit klienty služby na samostatné fungování v běžném životě
• motivovat klienty služby k aktivnímu využívání volného času a poskytnout jim při tom podporu
• pomoci klientům získat samostatné bydlení (počet klientů, kteří fungují v samostatném bydlení)
Zdravotní služby (registrace zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, domácí
péče ošetřovatelská)
Služby zdravotní péče jsou poskytovány primárně klientům našich služeb, zejména jde o výživové poradenství, lékový management, aplikace depotních injekcí.
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Sociální služby jsou financovány z MPSV a z dotačních programů samospráv - Služby Komunitní tým a Sociálně terapeutické dílny v Českém Krumlově byly podpořeny v rámci dotačního programu města Český Krumlov, služby Komunitní tým, BYDLENÍ K-PAX, Sociálně terapeutické dílny byly podpořeny Statutárním městem
České Budějovice, služba BYDLENÍ K-PAX byla podpořena z dotace Jihočeského kraje.  
Poskytování zdravotních služeb podpořilo Statutární město České Budějovice, MUDr. Oksana Samokhvalová, MUDr. Alan Bulava, PhD.

REALIZACE PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ESF
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA realizovaná v rámci Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v
Jihočeském kraji IV.
Doba realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 jsme realizovali v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově dva sociálně terapeutické programy – Program denních aktivit a Ateliér Kočka, za období realizace využilo tuto službu 106
osob, uskutečnilo 2361 kontaktů.    
FOKUS NOVĚ
Doba realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018
Projekt je zaměřený na rozvoj naší organizace. Cílem projektu je dosáhnout efektivnějšího fungování, zvýšení
finanční stability a rozvoj fundraisingu, zlepšit řízení a péči o lidi v organizaci. Do přípravy i realizace projektu
jsou průběžně zapojování místní experti na strategické plánování, finanční řízení, fundraising, HR, PR a marketing, kteří nám pomáhají s řešením problematických oblastí, které vyplynuly z nezávislé auditní zprávy. Od
začátku realizace máme zpracovaný strategický plán na období pěti let, připravený manažerský informační
systém, procesní strukturu, probíhají změny v řízení organizace.
IPS
Individual placement and support – efektivní způsob zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti lidí s duševním onemocněním na území, kde působí FOKUS
České Budějovice. V projektu podpoříme 35 lidí s duševním onemocněním při vstupu na volný trh práce a pro
15 z nich pomůžeme vytvořit vhodná pracovní místa s podporou mzdových příspěvků pro zaměstnavatele.
Cílem je zajištění placené práce v běžných podmínkách, bez dlouhodobého předpracovního tréninku. Od
začátku realizace projektu se uskutečnilo 380 kontaktů s 32 zájemci o práci.
R-ITAREPS - Kompletní program prevence relapsu – Inovační projekt
Doba realizace: 7. 12. 2016 – 6. 12. 2018
Projekt pro práci s lidmi se schizofrenií využívá nástroj ITAREPS, který byl v roce 2002 vyvinut Národním
ústavem pro duševní zdraví. V projektu jsou do programu nově zapojeni i další aktéři – členové komunitního
týmu (sociální pracovníci, zdravotní sestry), kteří reagují v případě zvýšení rizika relapsu intervencí na místě.
Zároveň motivují klienta k setrvání v programu. Kromě toho se v novém řešení počítá s odesíláním výstupu
z programu také klientovi.
Cílem projektu je zvýšit nezávislost/samostatnost klientů a jejich rodin a snížit délku a počet hospitalizací
u klientů, což je předpokladem pro zvýšení jejich kvality života a sociální a ekonomickou integraci. Předpokládáme, že čím více klientů bude aplikaci využívat dlouhodobě, tím bude efekt jejího využití vyšší na
individuální a makro úrovni
Všechny výše uvedené projekty jsou spolufinancovány z ESF prostřednictví OPZ a ze Státního rozpočtu
České republiky.
Ti, kterým se vyhýbáme
Realizace projektu byla ukončena 31. 7. 2016 – ve spolupráci s partnerem (Fokus Tábor). Aktivity realizované v
průběhu celého období vedly v souladu s projektovým plánem k naplnění všech stanovených indikátorů projektu:
Byla realizována nově koncipovaná destigmatizační kampaň – v časopisu Respekt bylo vydáno 6 komiksových příběhů, které byly inspirovány skutečnými příběhy osob s duševním onemocněním. Vydali jsme
4 články v MF Dnes, aktivní je facebook Ti, kterým se vyhýbáme. Vytvořili jsme a distribuovaly cca 4 tis.
výtisků novin a 100 kalendářů. Realizovali jsme 7 výstav.

„SPOLEČNĚ“: Komplexní program podpory mladých dospělých s duševním onemocněním při odchodu
z dětského domova“
Projekt jsme realizovali společně s Fokusem Tábor, realizace byla ukončena 31. 12. 2016. Kromě individuální
práce s mladými lidmi (18 osob, z toho tři osoby do 18ti let) byla součástí projektu i práce s vrstevnickou skupinou /školní třídou prostřednictvím programu Blázníš? No a! Uskutečnilo se 12 školských dní na středních
školách v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově.  
Výše uvedené projekty byly realizovány za podpory Norských fondů.
REALIZACE DALŠÍCH PROJEKTŮ
Centrum duševního zdraví – PRVNÍ KROK
Cílem projektu byla realizace přípravných aktivit pro vznik Centra duševního zdraví v ORP České Budějovice.
Projekt jsme realizovali ve spolupráci s psychiatrickým oddělením Nemocnice České Budějovice ve 2. polovině roku 2016. Součástí projektu byla jednodenní stáž v Centru duševního zdraví pro Prahu 8, kde již multidisciplinární tým cca 2. rok funguje ve spolupráci PN Bohnice a FOKUSu Praha, z. ú.  Stáže se zúčastnilo celkem
18 lidí, z obou zapojených subjektů.
Projekt byl realizován za podpory Statutárního města České Budějovice.
Týden obyčejného šílenství
Stejně jako v předchozích letech, i letos proběhla destigmatizační a osvětová akce Týden obyčejného šílenství,
která se zapojila do celostátní akce Týdny pro duševní zdraví. Součástí kampaně byl kulturní program v Music
baru Velbloud v Českých Budějovicích. Koncert Naked Professors a kapely Houpací koně a divadelní představení nezávislého divadelního souboru Arte della Tlampač v klubu Horká Vana. Po dobu jednoho měsíce byly
v prostorách vystaveny plakáty z kampaně Superhrdinové. Další měsíc byly plakáty vystaveny v kavárně Fér
café, kde proběhla i vernisáž výstavy s účastní představitelů Statutárního města.
Projekt byl realizován za podpory Statutárního města České Budějovice a MZČR.
Laboratoř Nadace Vodafone
V roce 2016 jsme v rámci akceleračního programu Laboratoř Nadace Vodafone postoupili s projektem R-ITAREPS do finále, kde tento projekt získal první cenu. Obdržené finanční prostředky jsme věnovali na testování
a experimentování, na vzdělávání a přípravu inovačního projektu.
Sociální firma z5smysl s. r. o.
Firma v roce 2016 rozšířila svoji činnost na kompletační práce ve spolupráci s firmou Plojhar, s. r. o. Firma
měla ke konci roku 19 zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním. Ve spolupráci s Úřadem práce realizovala
pracovní rehabilitaci – přípravu k práci.
Naplňování cílů roku 2016
Vzhledem k propadu ve financování služby komunitní tým se nepodařilo udržet služby ve stejném rozsahu jako v minulém roce. Zapojujeme se do aktivit souvisejících s reformou péče o duševní zdraví (aktivní
účast na konferenci sociální psychiatrie Společně na cestě změn, účast na pracovním setkání ke Koncepci
psychiatrické péče v Jihočeském kraji). Vyměřená pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním
– peer konzultanta, uklízečka, administrativní pracovnice – se nám podařilo udržet. Aktivity sociální firmy
jsme rozšířili o další provoz – kompletace, abychom firmě zajistili stabilní tržby. Podařilo se nám získat
příslib částečných úvazků dvou psychiatriček, které jsou připravené s námi budovat CDZ.  Úspěšně jsme
realizovali podpořené projekty. Intenzivně pracujeme na budování a prohlubování spolupráce s odbornou
veřejností. Zaměstnanci organizace byli zapojeni v pracovních skupinách v rámci tvorby komunitních plánů a to jako vedoucí pracovní skupiny v Českých Budějovicích, jako členové pracovních skupin v Českém
Krumlově, v Trhových Svinech a v rámci SPRSS JčK.

LIDÉ …
Vzdělávání a supervize
Každý rok velkou pozornost věnujeme dalšímu profesnímu vzdělávání pracovníků služeb. Všichni odborní pracovníci se účastnili vzdělávání zaměřeného na práci s lidmi s duševním onemocněním (Psychiatrické minimum,
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Terénní pracovník a člověk s duševním onemocněním,
konference sociální psychiatrie – Společně na cestě změn, Základy práce s dítětem v krizi v kontextu sociálních
služeb, Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru, konference Na vlastní kůži, Jak
připravit týmy sociálních služeb na zapojení peer konzultanta, Technika práce s člověkem v krizi v kontextu
sociálních služeb) a odborných stáží v organizacích poskytujících služby lidem s duševním onemocněním.
Proběhlo 5 setkání s externí supervizorkou, jejichž náplní byla jak případová supervize, tak supervize zaměřená a fungování týmu.
Tým (podle abecedy)
Mgr. Michaela Častulíková - sociální pracovnice Komunitního týmu/ case managerka
Iva Černá, DiS. – koordinátorka projektů, fundraiserka, projektová manažerka
Vít Hovorka – pracovník v sociálních službách, BYDLENÍ K-PAX
Bc. Pavel Hrabě, DiS. – sociální pracovník, vedoucí BYDLENÍ K-PAX
Mgr. Janka Jurigová – odborný pracovník na BYDLENÍ K-PAX - DPP
Michaela Klimentová – uklízečka
Alice Kubičková – administrativní pracovnice
Bc . Zdeňka Kuviková – ředitelka, sociální pracovnice
Miroslav Kvapil – grafické práce, DPP
Leoš Kubíček – hlavní expert projektu FOKUS NOVĚ - DPČ
Kateřina Machová – expert programu Blázníš? No a!
PhDr. Jan Mařík – odborný pracovník – psycholog,
Mgr. Markéta Masopustová –  DPP – vedení skupinových aktivit
Mgr. Monika Matoušková – sociální pracovnice BYDLENÍ K-PAX
Daniela Motrincová – pracovnice v sociálních službách – terapeutka STD, zdravotní sestra/odborný garant
domácí ošetřovatelské péče
Bc. Pavla Mullerová – koordinátorka projektu Ti, kterým se vyhýbáme
Bc. Kateřina Musilová – sociální pracovnice BYDLENÍ K-PAX
Bc. Kateřina Nejedlá – sociální pracovnice Komunitního týmu/ case managerka
Mgr. Miroslava Nezvalová – PR v rámci projektu Ti, kterým se vyhýbáme – DPP
Pavla Ohnisková, DiS. – sociální pracovnice Komunitního týmu/ case managerka, pověřená vedením střediska Český Krumlov
Bc. Dana Plášilová, DiS. – sociální pracovnice Komunitního týmu/ case managerka/ registrovaná zdravotní
sestra
Ing. Radka Rybáková – finanční manažerka
Ing. Luboš Rypáček – finanční expert v projektu FOKUS NOVĚ - DPP
Bc. Marie Szekerešová – sociální pracovnice BYDLENÍ K-PAX
Pavla Zoja Šilhavá – pracovnice v sociálních službách STD
Mgr. Tomáš Trajer, DiS. – vedoucí Komunitního týmu, sociální pracovník/case manager
Bc. Lucie Troupová – sociální pracovnice Komunitního týmu/case managerka
Aneta Vedralová – pracovnice v sociálních službách BYDLENÍ K-PAX
Jana Vitková – expert programu Blázníš? No a!
Mgr. Agáta Zajíčková – peer konzultantka   
Věra Zemanová – pracovnice v sociálních službách – terapeutka STD - DPP

Dobrovolníci
Hynek Klimek – lektor tvůrčího psaní
Lukáš Doležal – organizace Týdne obyčejného šílenství
Ing. Radek Toušek, Ph.D. – konzultace z5smysl s. r. o.
MUDr. Filip Španiel, Ph.D. – konzultace ITAREPS
Statutární orgán k 31. 12. 2016
Zdeňka Kuviková, ředitelka
Správní rada z. ú.
Mgr. Ivana Pilná – předsedkyně Správní rady
MUDr. Lenka Fiedlerová – členka Správní rady
Bc. Katarína Korbelová (roz. Wienerová) – členka Správní rady
Alena Slováčková - revizorka

FINANCE, HOSPODAŘENÍ, PODPORA ….
Rozvaha k 31. 12. 2016
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Oprávky
Krátkodobý majetek celkem
Poskytnuté zálohy
Odběratelé
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní přímé daně
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní  
Pokladna
Účty v bankách
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

4 853 878 Kč
88 973 Kč
183 212 Kč
-94 239 Kč
4 764 905 Kč
216 235 Kč
20 366 Kč
176 057 Kč
4 780 Kč
--------580 595 Kč
100 003 Kč
3 538 320 Kč
54 792 Kč
73 757 Kč

PASÍVA CELKEM
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk minulých let
Cizí zdroje celkem
Dohadné účty pasivní
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
ostatní přímé daně
nároky na dotace a ost. Zúčtování s rozpočtem
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

4 853 878 Kč
261 695 Kč
1 250 Kč
109 956 Kč
150 489 Kč
4 592 183 Kč
81 457 Kč
255 730 Kč
27 820 Kč
18 116 Kč
310 148 Kč
164 765 Kč
-7 044 Kč
19 342 Kč
210 000 Kč
73 868 Kč
3 437 981 Kč

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016
NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady
Spotřeba materiálu – papíry, tonery, psací potřeby,
CD/DVD, odborná literatura, úklidový a hygienický
mat., materiál na tvořivé činnosti aj.
Spotřeba materiálu – vybavení
Spotřeba materiálu – pohonné hmoty
Nemateriálové náklady
Energie a ost. neskladovatelné dodávky
Opravy a udržování
Cestovné
Telefony a poštovné
Náklady na reprezentaci
Drobný nehmotný majetek
Ostatní služby - nájemné
Ostatní služby - vzdělávání, supervize
Ostatní služby – prezentace, grafické práce, zabezpečení, evid. systém, webové stránky, nákup vzdělávání, admin.čin. aj.
Ostatní služby - účetnictví vč. mzdového
Ostatní náklady – bank. poplatky, pojištění, pokuty,
úroky
Daně a poplatky
Odpisy
Poskytnuté členské příspěvky
Osobní náklady
Hrubé mzdy zaměstnanců
Ostatní osobní náklady – DPP
Pojištění Kooperativa
Zákonné zdravotní a sociální pojištění
Osobní náklady - přímá podpora
VÝNOSY CELKEM
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb – IP JčK „Podpora sociálních
služeb v JčK“
Tržby za služby péče - ubytování
Tržby za služby péče - ostatní
Tržby z prodeje služeb

7 440 085 Kč
191 427 Kč
130 133 Kč
34 695 Kč
26 599 Kč
2 889 155 Kč
400 473 Kč
62 110 Kč
76 722 Kč
96 410 Kč
4 951 Kč
10 329 Kč
869 107 Kč
122 014 Kč
974 695 Kč
166 278 Kč
48 815 Kč
19 814 Kč
6 337 Kč
31 100 Kč
4 359 503 Kč
3 017 811 Kč
259 469 Kč
14 302 Kč
1 016 470 Kč
51 451 Kč
7 550 042 Kč
1 359 598 Kč
26 394 Kč
659 573 Kč
509 964 Kč
94 390 Kč
69 277 Kč

Dotace
Státní dotace na provoz  KoT, STD, BYDLENÍ K-PAX
Dotace Statutární město České Budějovice - KoT,
STD, ZP, BYDLENÍ K-PAX
Dotace Město Český Krumlov - KoT, STD
Dotace Město Trhové Sviny - KoT, STD
Dotace JčK - BYDLENÍ K-PAX
ESF - OPZ FOKNO
ESF - OPZ IPS
ESF - OPZ R-ITAREPS
Dotace MZ ČR - Týdny pro duševní zdraví
Norské fondy - Ti, kterým se vyhýbáme
Norské fondy - SPOLEČNĚ
ÚP - CHPM
Nadace Vodafone
Přijaté příspěvky – dary
Členské příspěvky
Ostatní výnosy – nájemné, úroky, přeplatky
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2016

Finanční a věcná podpora
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropský sociální fond prostřednictvím OPZ a Státní rozpočet ČR
Jihočeský kraj
Statutární město České Budějovice
Město Český Krumlov
Město Trhové Sviny
Ministerstvo zdravotnictví
MUDr. Lukáš Krejčů
MUDr. Oksana Samokhvalová
Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková
Irena Křiváková
Kateřina Nejedlá
Dominika Levá
Lucie Troupová
Michaela Častulíková
Ivana Trajerová
Zdeňka Kuviková
anonymní dárci
MUDr. Alan Bulava, PhD.
Ing. Adam Pluščák
WIP
Respekt
Mf Dnes

5 652 133 Kč
3 032 442 Kč
288 802 Kč
133 000 Kč
12 000 Kč
314 820 Kč
336 005 Kč
211 109 Kč
32 336 Kč
13 400 Kč
712 553 Kč
154 436 Kč
93 455 Kč
317 775 Kč
164 409 Kč
2 400 Kč
371 502 Kč
109 956 Kč

Poděkování
Děkujeme všem, kteří poskytli naší organizaci finanční dar, pomoc či podporu, bezplatnou službu či radu.
Děkujeme klientům našich služeb za podněty a připomínky, které jsou pro nás velmi cenné, jejich rodinným
příslušníkům a přátelům za zkušenosti, pomoc a důvěru. Děkujeme zaměstnancům za nasazení, s jakým se
věnují své práci, bez které bychom nedosáhli toho, co bylo zmíněno na začátku. Děkujeme dobrovolníkům,
kteří část svého volného času věnují práci v naší organizaci.
Děkujeme všem, kteří svojí činností přispívají k tomu, aby se postupně měnil postoj veřejnosti k lidem s duševním onemocněním.

SLOVO ZÁVĚREM …
...mě zachytilo v pesimistické náladě. Letos se mi chce fňukat. Ne nad prací zaměstnanců FOKUSU, nad klienty,
nad kvalitou poskytovaných služeb. Ale nad těžkopádnými, zkostnatělými systémy, administrativou a nedostatkem financí, které tolik práci v sociálních službách ztěžují a následně dobré pracovníky – lidi na správném
místě – demotivují. Nejsem ekonom, naopak čísla vyjadřující finance mě děsí. Přesto je i pro mě, laika, patrný
ten propastný rozdíl mezi potřebnými náklady a nutnými výdaji, které během roku FOKUS musí vyřešit. Vidím,
jak jsou zkušení pracovníci finančně podhodnoceni, navzdory vysokoškolskému vzdělání a přestože vykonávají náročnou práci v nedostatečném počtu zaměstnanců, protože přijetí každého dalšího zaměstnance zatíží
rozpočet. A když už má nějaký odvážlivec se zákonem předepsanou kvalifikací o práci v sociálních službách
zájem, hanba, jak nízký plat mu může / musí být nabídnut. Začarovaný kruh…  Je ostudou, když se na společných každoročních jednáních, plánováních, radách, poradách o dotacích, žádostech, statistikách, dají zápisy
takříkajíc kopírovat, protože body v nich zapsané se neustále opakují.  
Co tedy zbývá? Dělat právě to, co dělá FOKUS jako celek. Nevzdávat se, hledat cesty, nové projekty, soustředit
se na jednotlivce, na to, co jde dobře a na co stačí síly a prostředky. Výsledkem je z ekonomického hlediska –
řekněme – přežití, ale z toho lidského hlediska je výsledkem dobře odvedená práce a skvělý pocit z pomoci.  
Buďme lidi…
Mgr. Ivana Pilná
předsedkyně

Vytvoření tohoto dokumentu je spolufinancováno z prostředků MPSV, Jihočeského kraje, Statutárního
města České Budějovice, Města Český Krumlov

