


Slovo na úvod 

Milí přátelé,

rok 2007 byl pro FOKUS České Budějovice prvním rokem profesionálního
poskytování  služeb  lidem s duševním onemocněním.  Tak  jako  každému,  kdo
s něčím začíná, se nám část plánů podařilo uskutečnit, část nám jich zůstala na
rok následující.

Díky Magistrátu města a panu náměstkovi Mgr. Rudolfu Vodičkovi jsme
získali  nové,  větší  prostory.  Usilovně  jsme  pracovali  na  tvorbě  vnitřních
předpisů,  které úzce souvisí se zaváděním Standardů  kvality sociálních služeb
tak, aby naše služby byly kvalitní, odborné a transparentní.

V  dalším  roce  se  chceme  ještě  více  zaměřit  na  aktivní  vyhledávání
uživatelů  služeb.  Rádi  bychom  také  navázali  užší  spolupráci  s  odbornou
psychiatrickou veřejností.  Budeme pracovat na tom, aby se o našich službách
dozvěděla  širší  veřejnost,  abychom  se  mohli  stát  užitečnými  a  prospěšnými
většímu počtu uživatelů. 

Úkolem do dalšího roku bude samozřejmě  i  nadále zkvalitňování  našich
služeb.  K tomu nám můžete  pomoci  i  vy  -  budeme vděčni  za  všechny vaše
připomínky a podněty. 

Chcete-li se o nás dozvědět  více, navštivte naše webové stránky, napište
nebo zatelefonujte nebo přijďte mezi nás. Velmi rádi vás přivítáme.

Za FOKUS České Budějovice, o.s.
Hana Štroblová

Členky Rady sdružení                              
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Co je FOKUS

FOKUS  České  Budějovice,  o.s.  -  Sdružení  pro  pomoc  a  podporu  lidem
s duševním  onemocněním  je  dobrovolným  a  nepolitickým  sdružením,  které
sdružuje  laickou  i odbornou  veřejnost   v oblasti  péče  o  lidi  s  duševním
onemocněním, a ve své činnosti vychází z jejich potřeb a zájmů.

Poslání sdružení

Posláním občanského sdružení FOKUS České Budějovice je pomoc a podpora
lidem s duševním onemocněním v návratu a uplatnění ve společnosti.

Cíle sdružení

l zprostředkování  kontaktu  uživatelům  služby  s  přirozeným  sociálním
prostředím

l pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání
úředních záležitostí

l nácvik sociálních dovedností a podpora samostatnosti uživatelů služeb
l poskytování základního sociálního poradenství
l podporovat účast uživatelů na kulturním a společenském životě
l nabízet  volnočasové  aktivity  kulturního,  sportovního  a  vzdělávacího

charakteru
l spolupráce  s rodinami a blízkými osobami uživatelů 
l působit na veřejnost v přístupu a toleranci k duševně nemocným
l informovat veřejnost o problematice duševního onemocnění

Naším cílem je připravovat lidi s duševním onemocněním na návrat do „běžné“
společnosti, poskytnout jim podporu, která následuje po ukončení hospitalizace
nebo  doplňuje  ambulantní  léčbu.  Programy  a  aktivity  napomáhají  zlepšení
sociálních  a  dalších  dovedností  a  ke  znovuzískání  sebejistoty.  Podporujeme
uživatele v dosahování  nezávislosti,  samostatnosti  a  vlastní  odpovědnosti,  při
současném zachování diskrétnosti, důvěry a respektování jedinečnosti každého
člověka. 

Okruh osob, kterým je služba určena

Okruhem osob,  kterým je  služba  určena,  jsou  lidé  s  dlouhodobým duševním
onemocněním (schizofrenie, schizoafektivní porucha, poruchy nálady - deprese,
mánie,  úzkosti,  neurózy),  kteří  absolvovali  ústavní  léčbu  ve  zdravotnickém
zařízení, absolvovali ambulantní léčbu nebo se jí podrobují. Zařízení poskytuje
služby  osobám  starším  18ti  let,  jejich  rodinným  příslušníkům  a  blízkým.
Spádovou oblastí je město České Budějovice a okolí.
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Fokus České Budějovice v roce 2007

V  březnu  2006,  kdy  jsme  zakládali  občanské  sdružení,  jsme  měli  v  plánu
vybudovat v Českých Budějovicích centrum, které bude sloužit především lidem,
kteří  prošli  zkušeností  s  duševní  nemocí,  jejich  rodinám a  blízkým,  ale  také
veřejnosti,  kterou  jsme  chtěli  informovat  o  problematice  duševních  nemocí.
Dotace  na  rok  2007,  kterou  jsme  získali  od  MPSV,  velkou  měrou  přispěla
k tomu, abychom mnohé z našich představ proměnili ve skutečnost.

Protože  jsme  v  druhé  polovině  roku  2006  poskytovali  služby  pouze
dobrovolnicky a na omezený provoz, bylo prvním krokem v roce 2007 přijetí
2 kvalifikovaných  pracovnic.  Přijetí  nových  pracovnic  šlo  ruku  v  ruce
s rozšířením provozní doby a začali jsme poskytovat služby v průběhu celého
týdne.  Postupně jsme také rozšiřovali  nabídku volnočasových aktivit  pro naše
uživatele.  Zavedli  jsme  přípravu  měsíčních  programů  činnosti,  které  jsme
pravidelně  rozesílali  zejména  do  ordinací  budějovických  psychiatrů
a psychologů. Brzy vznikly také webové stránky, kde rovněž prezentujeme naši
činnost.

V červnu 2007 jsme se  zaregistrovali na Krajském úřadě  jako poskytovatelé
sociálních  služeb,  dle  zákona  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách.
Zaregistrovali jsme poskytování služeb sociálně aktivizačních a služeb následné
péče. Kromě  aktivizačních činností, které probíhaly převážně skupinově,  jsme
uplatňovali  individuální  práci  s  klientem  formou  základního  sociálního
poradenství a řešení konkrétních problémů.

Od září 2006 jsme působili v jediné místnosti v Kulturním domě Vltava, která
nám však během roku 2007 přestala  prostorově  vyhovovat.  Z tohoto důvodu
jsme  od  června  2007  začali  hledat  nové  prostory,  které  se  nám  podařilo
v červenci  za  podpory  Magistrátu  města  České  Budějovice  získat.  Prostory
v Bezdrevské 1  sestávají  z pěti  místností  -  pracovní  místnosti,  společenské
místnosti,  kuchyňky,  místnosti  pro  individuální  pohovory  a  kanceláře  jako
zázemí pro pracovníky.

Tyto nové prostory jsme připravili k využívání během léta a 1.10.2007 jsme zde
slavnostně  zahájili  činnost.  První  týden  v říjnu se stal zároveň  naším prvním
Týdnem pro duševní zdraví, v rámci kterého jsme uspořádali několik akcí pro
veřejnost.

Během  roku  2007  pracovníci  v  přímé  práci  absolvovali  v  rámci  dalšího
odborného  vzdělávání tyto kurzy: Psychiatrické minimum, Case management,
Standardy  kvality  sociálních  služeb,  Techniky  práce  s  agresivním  klientem
a Psychosociální rehabilitace. 
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Konzultace týkající se provozu a rozvoje našeho Fokusu nám poskytovali Pavel
Kutil  (ředitel  Fokusu Tábor)  a  Mgr.  Miloš  Havlík  (ředitel  Fokusu Vysočina).
Účastnili jsme se také měsíčních porad zástupců regionálních Fokusů v Praze a
zahájili jsme proces přistoupení k celorepublikovému sdružení Fokus. Součástí
naší práce se staly také pravidelné  supervize se supervizorkou Mgr. Kateřinou
Slabovou. 

Centrum denních aktivit
Od pondělí do pátku, v dopoledních i odpoledních hodinách, poskytovalo
Centrum denních aktivit našim klientům prostor pro neformální setkávání u čaje
či kávy a nabízelo aktivizační činnosti, které jsme postupně rozšiřovali.

l Tvořivá činnost  – výroba svíček,  savování  triček,  decoupage rámečků  a
talířů, drátkování, pískování atd.

l Výtvarná činnost – malba na sklo, prstomalba, kresba zátiší atd.
l Chvilka s literaturou – besedy se spisovateli, autorské čtení apod.
l Chvilka pohody – pohybové a společenské hry atd.
l Angličtina
l Šikovné ruce – vyšívání, háčkování atd.
l Sportovní aktivity – plovárna, míčové hry, protahovací cvičení
l Společenské hry, šipky
l Hudební dopoledne – zpěv za doprovodu kytary, poslech hudby apod.
l Němčina
l Studená kuchyně 
l Návštěva kulturních zařízení – výstavy, muzea, galerie apod.
l Výlety  a  procházky –  pobyt  v  Terčině  údolí,  Obora  Hluboká  nad  Vlt.,

Jihlava,  Jindřichův Hradec, Tábor atd. 
l Venčení pejsků z útulku 
l Posezení v čajovně, kavárně či cukrárně

Venčení pejsků ve Stromovce                    Společné vaření ve Fokusu
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Základní sociální poradenství

Sociální poradenství jsme poskytovali v úterý a čtvrtek v dopoledních hodinách,
ve středu v odpoledních hodinách nebo dle potřeby našich uživatelů.

Terénní služba

Setkávání s klienty v jejich přirozeném prostředí a doprovod při vyřizování jejich
osobních záležitostí probíhalo na základě individuální dohody.

Všechny poskytované služby jsou bezplatné a dobrovolné.

Akce pro veřejnost

Pro  naše  uživatele,  jejich  rodiny  a  veřejnost  jsme  v  roce  2007  uspořádali
následující akce.

Setkání s primářem psychiatrie Nemocnice Č.B. MUDr. Janem Tučkem
Téma  přednášky  bylo  „Duševní  nemoc  a  duševní  zdraví“  a  uskutečnila  se
27. března 2007 v Malém sále KD Vltava. V první části přednášky pan primář
pohovořil o počátcích psychiatrie, obecně o duševních nemocech, farmakoterapii
a  doplňujících  terapiích,  druhá  část  byla  věnována  konkrétním  dotazům
zúčastněných.

Setkání s psychiatrem MUDr. Lukášem Krejčů
Přednáška  na  téma  „Možnosti  v  léčbě  schizofrenie“  proběhla  5.června  2007
v Malém sále KD Vltava. Pan doktor hovořil  o příčinách vzniku schizofrenie,
o farmakoterapii, psychoterapii, socioterapii a alternativních metodách v léčbě.
Přednášku  zpestřil  o  bohatý  obrazový  materiál  a  zodpověděl  dotazy
zúčastněných.

Týden pro duševní zdraví a Dny otevřených dveří
Od 1.  do 5.října 2007 jsme se zapojili  do celostátní akce Týdny pro duševní
zdraví a zároveň jsme otevřeli nové prostory.
Týden jsme zahájili návštěvou psí slečny Betynky ve Fokusu a povídáním na
téma  „Jak  může  pes  přispět  k  duševní  pohodě“.  V odpoledních  hodinách  se
v nových  prostorách  uskutečnila  vernisáž  k  výstavě  obrazů malíře  Ivana
Fošenbauera, která zde trvala do 19.října 2007.
4.října  2007  jsme v  Malém  sále  KD  Vltava  uspořádali  hudební  odpoledne
s česko-finským moderním houslistou Kristianem a dalšími hosty.
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Fošenbauer, Varování      

                                                            Hudební odpoledne

Orgány sdružení

Zakladatelé občanského sdružení FOKUS České Budějovice:
Mgr. Ivana Pilná, Bc. Květa Baláková, Věra Zemanová, Ing. Hana Štroblová

Valná hromada – všichni členové sdružení (k 31.12.2007 – 7 členů)
- je nejvyšším orgánem sdružení, schází se dvakrát ročně
Valná  hromada se konala 16.7.2007 a 15.10.2007

Rada sdružení (k 31.12.2007) – 4 členná, pracuje ve složení:
Mgr. Ivana Pilná - předsedkyně rady sdružení
Bc. Květoslava Baláková  - místopředsedkyně rady sdružení 
Ing. Hana Štroblová - ředitelka sdružení 
Věra Zemanová

Revizní komise - 2 členná 
- kontroluje hospodaření sdružení
Ludmila Dejmková
Mgr. Radka Drunecká

Zaměstnanci sdružení (k 31.12.2007):
Ing. Hana Štroblová - ředitelka sdružení
Mgr. Drahomíra Lencová - pedagog volného času
Kateřina Svobodová, DiS. - sociální pracovnice
Vít Ryba, DiS. - sociální pracovník
Bc. Zdeňka Kuviková - sociální pracovnice (na poloviční úvazek)
Věra Zemanová - pracovnice v sociálních službách (na část. úvazek)
Štěpánka Homolková - účetní (na poloviční úvazek)

6



Přehled příjmů a výdajů za rok 2007

Společný výlet na Kleť 
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PŘÍJMY ZA ROK 2007
Dotace MPSV
Dotace Magistrát města České Budějovice
Finanční dar Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Finanční dar Eli Lilly ČR, s. r. o.
Finanční dar MUDr. Lukáš Krejčů
Finanční dar Ing. Ivana Brodinová
Členské příspěvky 350,00 Kč
Ostatní výnosy
Úroky 307,72 Kč
PŘÍJMY CELKEM

1 498 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

6 667,00 Kč

1 550 324,72 Kč

VÝDAJE ZA ROK 2007
Mzdové náklady 
OON - DPČ, DPP
Odvody sociálního a zdravotního pojištění
Spotřeba materiálu - tvořivá činnost
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby
Spotřeba materiálu - odborné publikace
Nákup vybavení - nábytek, notebooky, PC aj.
Nákup softwaru
Spotřeba energie
Spotřeba - voda, teplo, odpad
Cestovné
Nájemné
Ostatní služby - telefon, internet
Ostatní služby - letáky, VZ, koncert, Zpravodaj
Ostatní služby - poštovné
Ostatní služby - semináře, školení, kurzy
Bankovní poplatky
Pojištění 
VÝDAJE CELKEM

528 793,00 Kč
185 797,00 Kč
233 908,00 Kč

37 866,50 Kč
15 924,50 Kč

2 466,00 Kč
187 856,50 Kč

11 231,50 Kč
12 890,00 Kč
23 686,00 Kč
24 231,00 Kč
92 260,50 Kč
33 354,00 Kč
92 288,80 Kč

2 357,00 Kč
35 606,00 Kč

4 815,50 Kč
6 877,00 Kč

1 532 208,80 Kč



Statistické údaje

Souhrn 2007

kriterium celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
počet služeb 433 10 16 29 23 35 46 50 80 23 26 56 39

počet
kontaktů 642 22 27 74 46 63 61 53 80 27 56 74 59

počet hodin 863:00 16:40 38:30 73:00 63:30 68:00 106:55 113:18 129:16 54:05 23:19 123:45 52:39

počet klientů 37 9 5 15 10 15 17 10 13 7 9 11 10

Registrované služby

Služby, které jsme registrovali v roce 2007 u Jihočeského krajského úřadu, dle
zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách:
l Sociálně aktivizační služby (dle § 66 zákona 108)
l Služby následné péče (dle § 64 zákona 108)

Využívání sociálních služeb v roce 2007

l Služby sociálně aktivizační: 29 klientů celkem
l Služby následné péče: 20 klientů celkem
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Náklady v roce 2007

Mzdové náklady 

OON - DPČ, DPP
Odvody sociálního a 
zdravotního pojištění
Spotřeba materiálu - tvořivá 
činnost
Spotřeba materiálu - kancelářské 
potřeby
Spotřeba materiálu - odborné 
publikace
Nákup vybavení - náby tek, 
notebooky, PC aj.
Nákup sof twaru
Spotřeba energie

Spotřeba neskl.dodávek - voda, 
teplo, odpad
Cestovné
Nájemné

Ostatní služby  - telef on, internet

Ostatní služby  - letáky , VZ, 
koncert, Zpravodaj
Ostatní služby  - poštovné

Ostatní služby  - semináře, 
školení, kurzy
Bankovní poplatky
Pojištění 



Záměry pro rok 2008

Nejdůležitějším záměrem je stejně jako loni budování kvalitních služeb pro naše
uživatele a nejdůležitějším cílem je jejich spokojenost. 

S tím souvisí:
l Navázání úzké spolupráce s psychiatry, psychology a psychoterapeuty

v Českých Budějovicích, účast na rozvoji komunitního systému péče
o lidi s duševním onemocněním

l Získání jednoho odborníka v oblasti psychiatrie, psychologie
k dlouhodobější spolupráci - jako konzultanta a poradce pro naše
občanské sdružení i pro naše uživatele

l Pokračování intenzivní práce na procesu zavádění a naplňování Standardů
kvality sociálních služeb do naší praxe

l Další odborné vzdělávání našeho pracovního týmu
l Cílená depistáž a aktivní vyhledávání možných uživatelů našich služeb
l Rozšíření spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb

v Českých Budějovicích 
l Informování veřejnosti o životě lidí s duševním onemocněním, vyvracení

předsudků a obrana před stigmatizací - webové stránky, přednášky, Týden
duševního zdraví

l Zapojení se do aktivit sousedních Fokusů 
l Dokončení procesu přistoupení k celorepublikovému sdružení Fokus
l Rekonstrukce kuchyňky a příprava této místnosti pro možný nácvik

dovedností spojených s přípravou jídel, včetně tvorby rozpočtu, zajištění
surovin atd.

l Vytvoření zázemí pro řemeslnou práci (výroba rámečků, technika vitráže
apod.) 

l Vytvoření dvou počítačových pracovišť jak pro výuku základů práce na
PC a základů internetu, tak pro volný přístup uživatelů k PC a Internetu

l Rozšíření nabídky zájmových aktivit zaměřených na aktivizaci, podporu
pozitivního sebehodnocení a seberealizace, navazování sociálních
kontaktů, udržení duševního zdraví - Setkání s literaturou, besedy se
zajímavými lidmi, přednášky, výlety na kolech, pobyt mimo město
spojený s výtvarnou dílnou  

l Vydávání Zpravodaje sdružení Fokus (čtvrtletník) – aktivní zapojení
uživatelů do jeho přípravy a tvorby

l Pravidelná dotazníková šetření spokojenosti a potřeb uživatelů našich
služeb
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Poděkování

Po celý rok 2007 nám pomáhalo mnoho odborníků i laiků, sponzorů a příznivců.
Chtěli bychom proto všem velmi poděkovat, protože bez jejich pomoci bychom
to sami jen těžko zvládli.

Děkujeme za spolupráci a podporu zejména:
l všem našim klientům,
l Magistrátu města České Budějovice, paní Mgr. Šárce Kovárnové a panu

náměstkovi Mgr. Rudolfu Vodičkovi,
l panu primáři psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice

MUDr. Janu Tučkovi,
l panu MUDr. Lukáši Krejčů,
l panu MUDr. Petru Bauerovi, 
l Jihočeskému krajskému úřadu a paní Bc. Lucii Matějkové,
l paní supervizorce Mgr. Kateřině Slabové,
l našim konzultantům – panu Pavlu Kutilovi a Mgr. Miloši Havlíkovi,
l Správě domů s.r.o., panu Čestmíru Buštovi a panu Karlu Horákovi
l a děkujeme samozřejmě také všem našim sponzorům a příznivcům.

V roce 2007 nás finančně podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Magistrát města České Budějovice

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Eli Lilly ČR, s.r.o.

Ing. Ivana Brodinová

MUDr. Lukáš Krejčů

Všem našim příznivcům i dárcům velmi děkujeme!
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Kde nás najdete: 

FOKUS České Budějovice, o.s., Bezdrevská 1, České Budějovice 37011 
(objekt u křižovatky Husova – Strakonická, zastávka MHD U Výměníku, bus č.
8, 14, 15, 17, 19, nebo Vltava střed, bus.č. 5, 8, 9, 17)

FOKUS České Budějovice, o.s., 
Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním

Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice 37011
IČO: 270 23 583

Účet: 0573112309/0800, Česká spořitelna,
Web: www.fokus-cb.cz

E mail: fokus-cb@atlas.cz  ,     sprac.fokus-cb@centrum.cz  
Telefon: 774 893 657, 774 683 260, 774 683 262, 774 983 262
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