
 
 

 



3 
 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vize 

Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. Fokus jako přístav  

bezpečí, kvalitní podpory a zároveň odrazový můstek do otevřené společnosti vytvářející 

šance…
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Místo úvodního slova  
 

 

Rok 2012 byl pro FOKUS České Budějovice částečně rokem bilancování 

dosavadní činnosti a částečně rokem, ve kterém jsme se dívali do budoucnosti. 

V souvislosti s deklarovanou reformou péče o lidi s duševním onemocněním jsme 

i my promýšleli, jakou roli může hrát v tomto procesu naše organizace. Zapojili 

jsme se do petiční akce a připojili jsme se k Deklaraci platformy pro 

transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR. S nadějí 

očekáváme, že se péče o lidi s duševním onemocněním přesune více za nimi, že 

nebudou nadále běžně odváženi stovky kilometrů od svých rodin a přátel do 

psychiatrických léčeben. Věříme, že přijde taková reforma péče o lidi 

s duševním onemocněním, která jim umožní zůstávat co nejvíc v kontaktu 

s přirozeným prostředím, se svým ambulantním psychiatrem, dostane se jim 

dostatečné psychoterapeutické pomoci a v neposlední řadě i pomoci 

psychosociální, kterou se snažíme poskytovat v rámci našeho Komunitního týmu 

či sociálně terapeutických dílen. Zároveň očekáváme, že budou-li veřejnosti 

předkládány relevantní a pravdivé informace o životě osob s duševním 

onemocněním, postupně se změní postoje k lidem, kteří se léčí s psychotickým 

onemocněním, schizofrenií, bipolární poruchou, depresí apod.  Rok 2013 by mohl 

být rokem rozvoje komunitních služeb, a pokud to tak bude, čemuž věříme, 

rozšíříme naši činnost o provoz nestátního zdravotnického zařízení, abychom 

zase o kousek rozšířili komunitní tým ve smyslu multidisciplinarity a posílili ho 

o zdravotní sestru, resp. psychiatrickou sestru.  

 

 

 

Zdeňka Kuviková, ředitelka 
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Poskytované sociální služby  
 

Realizace sociálních služeb v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově 

probíhala dle plánu zejména vzhledem k tomu, že nás finančně podpořila obě 

města a také z Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihočeského kraje jsme 

získali dostatek finančních prostředků na udržení spektra aktivit. V polovině 

roku jsme upravili strukturu služeb.  

 

Službu sociální rehabilitace realizujeme prostřednictvím Komunitního týmu, 

převážně v rámci individuálních intervencí, 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 vyjížděli do 

psychiatrických léčeben v Písku a ve Lnářích (1x měsíčně), v Dobřanech (1x za 

šest týdnů) a docházeli na psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice.    

Realizovali jsme Tréninkový program – bydlení, zaměřený na trénink dovedností 

spojených se samostatným bydlením, a to v Českých Budějovicích, v Českém 

Krumlově a v obci Libníč. V roce 2012 prošlo tímto programem 6 klientů s různou 

potřebou míry podpory.  
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Pro klienty, kteří využívají docházkové programy, 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 tři programy -  Program 

denních aktivit, Tvořivá dílna Nikolína a Ateliér Kočka.  

 

Program denních aktivit 

Program je realizován v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově, jedná se 

o skupinový program zaměřený 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, svépomocné 

aktivity (časopis FOKUSOVINY).  

 

Tvořivá dílna Nikolína 

Program Tvořivé dílny je realizován v Českých Budějovicích a v Českém 

Krumlově. Dílna nabízí rozmanitý terapeutický program, ve kterém jsou 

používány různě náročné tvořivé techniky (výroba keramiky, šití, výroba přání 

z papíru, výroba svíček, vánočních ozdob).  Pracovně terapeutický program byl 

v tomto období zaměřený na výrobu drobných dárků, vhodných pro prezentaci 

občanského sdružení a případný prodej v rámci vánočních trhů. 

 

Ateliér Kočka - výroba vitráží technikou Tiffany 

Program Ateliéru Kočka mohou klienti využívat ve středisku České Budějovice. 

Program je zaměřen zejména na rozvoj získaných nebo stávajících schopností, 

dovedností a kompetencí a na adaptaci klientů v pracovních podmínkách a rozvoj, 

obnovu a posilování pracovních dovedností. 

 

Klienti obou služeb mohou využívat psychoterapeutické a psychologické 

poradenství.  
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Statistika 

Sociální rehabilitace 

 Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet 

služeb 

1977 203 185 150 137 143 154 131 200 151 188 203 132 

Počet 

kontaktů 

2687 356 297 238 202 272 266 131 200 159 198 219 149 

Počet 

klientů  

125 66 65 52 50 54 57 38 38 39 42 39 44 

Sociálně terapeutické dílny 

 Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet 

služeb 

473 33 36 29 28 14 29 48 40 48 54 68 46 

Počet 

kontaktů 

1596 99 128 91 78 39 85 195 124 168 189 224 176 

Počet 

klientů  

65 22 24 18 20 14 20 33 29 36 38 41 45 

 

REALIZACE PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ESF 
 

Příležitost ke změně – projekt je prioritně zaměřený na individuální podporu 

osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. Součástí projektu 

je také Program rozvoje - skupinová setkání zaměřená na nácvik dovedností 

a získání znalosti pro zájemce o práci. V roce 2012 se do projektu zapojilo 

celkem 126 klientů, se kterými se uskutečnilo 1888 kontaktů.   

 

Jak se dostat ven z bludného kruhu - aneb pomoc lidem s duševním 

onemocněním v návratu zpět na trh práce – projekt je prioritně zaměřený na 

podporu a pomoc při návratu osob s duševním onemocněním na trh práce. 

Součástí projektu byla bilanční a pracovní diagnostika a vzdělávání 

v počítačových dovednostech. Do projektu, ve kterém jsme partnerem o. s. 

Fokus Písek, se zapojilo 11 klientů, z toho 6 klientů absolvovalo rekvalifikační 

kurz a 2 klienti získali podpořené pracovní místo (1 na chráněném místě, 1 na 

otevřeném trhu práce).  

 

Integrovaný program pro osoby zdravotně znevýhodněné v Jihočeském kraji 

– v rámci tohoto projektu jsme vytvořili jednomu klientovi podpořené pracovní 

místo v naší organizaci, s následným prodloužením pracovního poměru do konce 

roku.  
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Sociálně terapeutická dílna podpořená v rámci Individuálního projektu 

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji – Do 30. 6. 2012 jsme realizovali 

dva sociálně terapeutické programy – Ateliér Kočka a Tvořivou dílnu Nikolína 

v Českých Budějovicích.    

 

Sociální rehabilitace podpořená v rámci Individuálního projektu Podpora 

sociálních služeb v Jihočeském kraji – Do 30. 6. 2012 jsme realizovali službu 

sociální rehabilitace na území ORP České Budějovice a ORP Český Krumlov.  

 

Všechny výše uvedené projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním 

fondem a Státním rozpočtem České republiky. 

 

AKTIVITY REALIZOVANÉ ZA PODPORY SAMOSPRÁVY  

Služba sociální rehabilitace v Českém Krumlově byla podpořena v rámci 

dotačního programu města Český Krumlov. Služba sociální rehabilitace 

a služba sociálně terapeutické dílny byla podpořena Statutárním městem 

České Budějovice. Služba sociálně terapeutické dílny byla podpořena 

Jihočeským krajem.  

 

Inovace služeb 

Realizovali jsme projekt Inovace služeb pro lidi s duševním onemocněním 

podpořený z dotačního programu Statutárního města České Budějovice, jehož 

cílem bylo nastavení systému poskytování terénní zdravotní péče pro osoby 

s duševním onemocněním v ORP České Budějovice v souladu s celorepublikovou 

koncepcí Komunitní péče o osoby s duševním onemocněním a zajištění 

informování zainteresovaných skupin o možnosti využívat tento typ služby. 

 

V rámci projektu jsme ověřovali, zda je o poskytování zdravotní služby mezi 

ambulantními psychiatry a psychiatry z lůžkového odd. Nemocnice České 

Budějovice zájem. Z dotazníkového šetření vyplývá, že mají zájem o zajištění 

zdravotní péče v domácím prostředí pacienta, zejména pak v oblastech zajištění 

lékového managementu, dohledu nad výživou a aplikace depotních injekcí. Ve 

spolupráci s Jihočeským krajem a Krajskou hygienickou stanicí jsme připravili 

popis postupu registrace nestátního zdravotnického zařízení včetně vzorů 

formulář a vše jsme vložili do brožury, která informuje o možnostech 

poskytování Zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním včetně popisu 

personálního zabezpečení a požadavků na vzdělávání pracovníků. 
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Vybrané aktivity v roce 2012 
 

Týdny obyčejného šílenství  

Jako každý rok jsme se připojili k celostátní akci Týdny duševního zdraví a jak 

v Českých Budějovicích, tak v Českém Krumlově jsme pořádali výstavy obrazů, 

fotografií a literárních děl, přednášky, divadelní a hudební vystoupení, abychom 

seznámili veřejnost se světem lidí s duševním onemocněním a s činností o. s. 

FOKUS České Budějovice. Akce v Českém Krumlově finančně podpořilo město 

Český Krumlov v rámci Programu podpory kultury.  

 

Svépomocné aktivity 

Hyde park – diskuse, přednášky a povídání o zajímavých věcech  

mínus30 kafe – setkávání v kavárně pro zájemce z řad mladých lidí do 30ti let  

Fokusoviny – klientský občasník   

 

Naplňování cílů roku 2012 

 

Podařilo se nám udržet obě sociální služby jak v Českých Budějovicích a službu 

sociálně terapeutické dílny jsme rozšířili i do Českého Krumlova.  

Zachovali jsme čtyři pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením – 

jedná se o 2 pozice pracovnic v sociálních službách, 1 pozici administrativní 

pracovnice a 1 pozici finanční manažerky projektu.  

V průběhu roku jsme pracovali na upřesňování metodiky služeb, pomocí 

dotazníků jsme mapovali spokojenost klientů s poskytovanou podporou, zjišťovali 

jsme i zpětnou vazbu od odborníků (psychiatrů).  

Pokračovali jsme ve spolupráci s psychiatry a psychology, a to jak 

s ambulantními specialisty, tak i s lékaři a socioterapeutkami Psychiatrického 

oddělení Nemocnice České Budějovice a z PL v Písku, Lnářích a Dobřanech.  

Navázali jsme spolupráci s pracovníky odborů sociálních věcí na Městském 

úřadě v Českém Krumlově a na Magistrátu Statutárního města České 

Budějovice. Oslovili jsme zdravotní pojišťovny se záměrem začít poskytovat 

v roce 2013 i zdravotní služby. Spolupracujeme s ostatními poskytovateli 

sociálních služeb v regionu při zajištění podpory našich klientů (občanské 

poradny, azylové domy aj.) 

Členové týmu byli zapojeni v pracovních skupinách v rámci tvorby 

komunitních plánů a to jako vedoucí pracovních skupin v Českých Budějovicích 
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a v Kaplici, jako členové pracovních skupin v Českém Krumlově a v rámci SPRSS 

JčK 2014 – 2016. 

Vzdělávání a supervize   
 

Každý rok velkou pozornost věnujeme dalšímu profesnímu vzdělávání pracovníků 

služeb. Dva sociální pracovníci jsou zapojeni do dlouhodobého sebezkušenostního 

výcviku. Všichni odborní pracovníci se účastnili vzdělávání zaměřeného na práci 

s lidmi s duševním onemocněním (práce s rodinou osoby s duševním onemocněním, 

psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení, sociálně pracovní minimum, 

psychiatrické minimum aj.) a odborných stáží v organizacích poskytujících 

služby lidem s duševním onemocněním (Green Doors Praha, Eset Help Praha, 

Fokus Praha).  

Proběhlo 5 setkání s externí supervizorkou, jejichž náplní byla jak 

případová supervize, tak supervize zaměřená a fungování zejména komunitního 

týmu.  

 

Tým (podle abecedy) 
 

Iva Černá, DiS. – sociální pracovnice 

Pavel Hrabě, DiS. – sociální pracovník  

Alice Kubičková – administrativní pracovnice 

Bc . Zdeňka Kuviková – ředitelka, projektová manažerka 

PhDr. Jan Mařík – odborný pracovník – psycholog 

Mgr. Markéta Masopustová – odborné psychoterapeutické poradenství  

Daniela Motrincová – pracovnice v sociálních službách – terapeutka STD  

Pavla Ohnisková, DiS. – sociální pracovnice ve středisku Český Krumlov  

Bc. Věra Švábová – finanční manažerka  

Mgr. Tomáš Trajer – sociální pracovník komunitního týmu  

Mgr. Terezie Tučková – odborné psychoterapeutické poradenství  

Renata Valkonyová – pracovnice v sociálních službách ve středisku Český 

Krumlov (DPP) 

Zuzana Vondráčková, DiS. – sociální pracovnice komunitního týmu 

Bc. Katarína Wienerová – vedoucí komunitního týmu, sociální pracovnice 

Mgr. Agáta Zajíčková – pracovnice v sociálních službách – vedení Programu 

denních aktivit   

Věra Zemanová – pracovnice v sociálních službách – terapeutka STD 
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Dobrovolníci (podle abecedy) 

Hynek Klimek – lektor tvůrčího psaní  

Vendula Kulhanová – aktivity sociálně terapeutické dílny 

Anna Sýkorová – aktivity sociálně terapeutické dílny 

 

Odborná podpora (podle abecedy) 

Mgr. Miroslava Dlouhá – socioterapeutka Nemocnice České Budějovice  

MUDr. Lenka Fiedlerová – psychiatrička Nemocnice České Budějovice 

Hana Kostlivá – sociální pracovnice PL Lnáře 

MUDr. Lukáš Krejčů – ambulantní psychiatr 

Bc. Markéta Míková – socioterapeutka Nemocnice České Budějovice 

Jan Mužík – konzultant komunitního týmu, metodik o. s. FOKUS Praha  

Pavel Novák – ředitel o. s. FOKUS Praha, konzultace k Operačnímu manuálu 

Komunitního týmu  

Mgr. Kateřina Slabová – supervizorka  

Mgr. Dana Syslová – konzultace k Operačnímu manuálu Komunitního týmu 

MUDr. Jan Tuček – primář psychiatrického oddělení Nemocnice České 

Budějovice 

Ivana Urbanová, DiS. – sociální pracovnice PL Písek  

Orgány sdružení 

Valná hromada  

19 členů občanského sdružení  

Zasedání dne 20. 9. 2012 

 

Rada sdružení   

Mgr. Ivana Pilná  -  předsedkyně Rady sdružení 

Bc. Květoslava Baláková - místopředsedkyně Rady sdružení 

Bc. Zdeňka Kuviková – ředitelka  

MUDr. Lenka Fiedlerová – členka Rady sdružení  

Věra Zemanová – členka Rady sdružení  

 

Revizní komise  

Alena Slováčková 

Věra Zemanová 
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Finanční a věcná podpora 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Jihočeský kraj 

Statutární město České Budějovice 

Město Český Krumlov 

Evropský sociální fond prostřednictvím OP LZZ a Státní rozpočet ČR 

MUDr. Lukáš Krejčů 

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.  

Ministerstvo zdravotnictví  

Rustico Nová Ves, s. r. o.  

DM Drogerie markt, s. r. o.  

G-project České Budějovice 

Blanka Koubová – Grafické a internetové studio PeopleArt 

HP-Trumex 

Katarína Wienerová 

Tomáš Trajer 

Zdeňka Kuviková 

Mgr. Zdeňka Pešlová 

Gražyna Falatová 
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Finanční hospodaření 
 

Rozvaha k 31. 12. 2012  

AKTIVA 987 132,00 Kč 

Dlouhodobý majetek celkem  56 737 Kč 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  85 000,00 Kč 

Oprávky -28 263,00 Kč 

Krátkodobý majetek celkem  930 395,00 Kč 

Poskytnuté zálohy 68 874,00 Kč 

Odběratelé  14 480,00 Kč 

Ostatní pohledávky 11 900,00 Kč 

Ostatní daně a poplatky  145,00 Kč 

Jiné pohledávky 515,00 Kč 

Dohadné účty aktivní   266 905,00 Kč 

Pokladna 19 007,00 Kč 

Účty v bankách 548 569,00 Kč 

PASÍVA  987 132,00 Kč 

Vlastní zdroje celkem   239 216,00 Kč 

Vlastní jmění  1 250,00 Kč 

Účet výsledku hospodaření  15 520,00 Kč 

Nerozdělený zisk minulých let  222 446,00 Kč 

Cizí zdroje celkem 747 916,00 Kč 

Dohadné účty pasivní 71 968,00 Kč 

Dodavatelé 66 324,00 Kč 

Zaměstnanci  181 978,00 Kč 

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 95 334,00 Kč 

Ostatní přímé daně  21 436,00 Kč 

Jiné závazky  876,00 Kč 

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  310 000,00 Kč 
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2012 

NÁKLADY CELKEM 4 687 568 Kč 

Materiálové náklady 250 938 Kč 

Spotřeba materiálu – papíry, tonery, psací potřeby, CD/DVD aj. 54 831 Kč 

Spotřeba materiálu – vybavení střediska ČK, vybavení ČB 71 789 Kč 

Spotřeba materiálu – pohonné hmoty 39 020 Kč 

Spotřeba materiálu – odborná literatura, úklidové a hygienické 

prostředky, materiál na tvořivé činnosti  
85 297 Kč 

Nemateriálové náklady  995 002 Kč 

Energie a ostatní neskladovatelné dodávky 184 562 Kč 

Opravy a udržování  15 021 Kč 

Cestovné 40 435 Kč 

Telefony a poštovné  95 940 Kč 

Přímá podpora klientů – cestovné na vzdělávací aktivity, 

občerstvení při realizaci Programu rozvoje 
2 734 Kč 

Ostatní služby - nájemné  290 763 Kč 

Ostatní služby - vzdělávání, supervize 24 816 Kč 

Ostatní služby – prezentace, grafické práce, zabezpečení, 

účetnictví, evidenční systém aj. 
275 535 Kč 

Ostatní náklady – bankovní poplatky, pojištění, aj. 26 263 Kč 

Daně a poplatky  2 955 Kč 

Odpisy 18 913 Kč 

Úroky  1 065 Kč 

Smluvní pokuty  5 999 Kč 

Ostatní náklady – členské příspěvky  10 000 Kč 

Osobní náklady  3 441 628 Kč 

Hrubé mzdy zaměstnanců  2 377 338 Kč 

Ostatní osobní náklady - DPČ  127 582 Kč 

Ostatní osobní náklady – DPP 90 181 Kč 

Pojištění Kooperativa 9 879 Kč 

Odvody z mezd – zdravotní a sociální pojištění  836 648 Kč 
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2012 

VÝNOSY CELKEM  4 703 088 Kč 

Tržby za vlastní výkony a za zboží  1 450 609 Kč 

Tržby z prodeje služeb – IP JčK „Podpora sociálních služeb 

v JčK“ 
1 192 425 Kč 

Tržby z prodeje služeb – ostatní  258 184 Kč 

Dotace 2 856 893 Kč 

Dotace na provoz – MPSV 1 084 000 Kč 

Dotace Statutární město České Budějovice 150 000 Kč 

Dotace Město Český Krumlov 68 848 Kč 

Dotace MZ - Týdny pro duševní zdraví 4 800 Kč 

Dotace Město Český Krumlov . TDZ 7 000 Kč 

Dotace JčK T  -4 411 Kč 

Příspěvek JčK - STD 100 000 Kč 

Impulz - podpořené pracovní místo 35 000 Kč 

ESF – OP LZZ – Most do budoucnosti  -3 082 Kč 

ESF – OP LZZ – Kruh  198 454 Kč 

ESF – OP LZZ – Příležitost ke změně 1 517 051 Kč 

Přijaté příspěvky – dary 79 185 Kč 

Členské příspěvky 1 500 Kč 

Ostatní výnosy – úroky, přeplatky 14 134 Kč 

    

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2012 15 520 Kč 
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Plány pro rok 2013 

 

 udržet provoz služeb v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově 

 vytvářet bezpečnou atmosféru pro klienty služeb 

 udržet pracovní místa vytvořená pro osoby se zdravotním postižením 

 zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb 

 vzdělávat se  

 realizovat podpořené projekty 

 prohlubovat spolupráci s odbornou veřejností  

 zapojovat se do plánování sociálních služeb v rámci ORP České Budějovice 

a sousedících ORP  

 realizovat osvětové akce pro veřejnost v Českých Budějovicích a v Českém 

Krumlově    

 připravit transformaci o. s. související s novým Občanským zákoníkem  

 zaregistrovat Nestátní zdravotnické zařízení   

 doplnit Komunitní tým o psychiatrickou, všeobecnou zdravotní sestru 

a peer konzultanta 
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Poděkování  

 

Děkujeme všem, kteří poskytli našemu sdružení 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 našem občanském sdružení.  

Děkujeme všem – organizacím i jednotlivcům – kteří svojí činností přispívají 

k tomu, aby se postupně měnil postoj veřejnosti k lidem s duševním 

onemocněním. 
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Co k tomu dodat… 

 

Pavlův příběh 

 

Pavel se do tréninkového bydlení, které poskytuje Fokus České Budějovice, 

dostal v březnu roku 2012. Přišel z léčebny Červený Dvůr, kde se léčil ze 

závislosti. S problematikou závislosti se Pavel potýkal asi tři roky a pobyt 

v léčebně byl v té době jedinou variantou. Když se léčba chýlila ke konci, neměl 

se ale kam vrátit. Jeho rodiče se rozvedli, matka s ním vůbec nekomunikuje, 

otec mu občas zavolá, nicméně vůbec nechce, aby se vrátil domů a bydlel s ním. 

Sociální pracovnice z Červeného dvora kontaktovala FOKUS. 

 

Když Pavel nastupoval do tréninkového bydlení, neměl skoro žádné vazby 

v Českých Budějovicích, velmi obtížně navazoval vztahy s jinými lidmi, nedokázal 

hospodařit s finančními prostředky.  

 

Po měsíci v tréninkovém bydlení začal Pavel navštěvovat dílny (kde se učil 

pracovním dovednostem), potkával tu nové lidi a postupně si zvykal na nový 

způsob života. 

 

Postupem času dával Case manager Pavlovi čím dál více kompetencí (např. 

nejdříve chodil pravidelně na obědy a pracovník dohlížel na to, aby měl co jíst, 

postupně se učil sám vařit a „přemýšlet“ nad tím co by si mohl koupit). 

V současné době je schopen si sám sestavit jídelníček, přemýšlí, kolik jídlo stojí 

a zdali na něj má peníze.  

 

Od ledna 2013 chce Pavel pracovat za podpory svého Case managera v jedné 

českobudějovické firmě. Jeho mzda bude hrazena prostřednictvím finančních 

prostředků z Evropského sociálního fondu.  
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Slovo závěrem 

 

Přemýšlím o tom, co napsat na závěr letošní výroční zprávy a mám 

pocit, že se každý rok v tomto, mě určeném sloupku, opakuji. Přesto 

se odvážím pustit se do psaní, neboť mi ani moc jiných možností 

nezbývá. Hledání vět pro tento krátký příspěvek ve mně vyvolává pocit 

pozitivní energie a činnost mého mozku vyvolala doslova úsměv na 

rtech.  Jak je to možné? Jak to, že nemám hlavu v dlaních a nelkám 

nad tím, kolik starostí a šedin přináší tak zodpovědná činnost jako je 

zajišťování sociální služby? Vím, že bych ani na takové zoufalství 

neměla nárok, jelikož jsem ve FOKUSU spíše pozorovatelem a tu 

nejzodpovědnější práci odvádí tým zaměstnanců v čele s ředitelkou.  

A v tom je možná ten zakopaný pes! Nepřestanu obdivovat 

filozofii této organizace a nasazení těchto lidí, od kterých jsem nikdy 

neslyšela: „tohle nejde, tohle nepůjde, na tohle jsme krátcí, to není 

v našich silách…“ Ve FOKUSU se pracuje pod nepsaným mottem: „co 

můžeme udělat proto, aby to šlo…, hledejme pouze jak?“ V tom vidím 

snad nejsilnější stránku celé organizace a je nepochybné, že její síla 

dokáže ovlivňovat jak mě, coby pozorovatele, tak věřím, že i klienty 

FOKUSU. Nechte i nadále na sebe atmosféru ve FOKUSu České 

Budějovice působit, já to v každém případě udělám!  
        

 

 

   Ivana Pilná 

     předsedkyně o. s. 
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Vytvoření tohoto dokumentu je spolufinancováno z prostředků ESF, Státního rozpočtu 

ČR, MPSV, Statutárního města České Budějovice 
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