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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 …  
 
 
 
� Od začátku roku poskytujeme nově zaregistrovanou službu sociální rehabilitace.  

� Po celý rok jsme se zabývali procesem zavádění standardů kvality sociálních služeb 
do naší praxe. Pozornost jsme věnovali odbornému vzdělávání členů pracovního týmu 
a také supervizi, která se stala nezbytnou součástí naší práce.  

� Abychom informovali laickou i odbornou veřejnost o své činnosti a o životě lidí s 
duševním onemocněním připravili jsme, jako každoročně, program Týdnů pro duševní 
zdraví.  

� Stalo se pro nás tradicí spolupracovat s FOKUSy v Jihočeském kraji a uspořádali 
jsme několik společných akcí.  

� Připravili a podali jsme dvě žádosti o finanční podporu z ESF. 

� Účastnili jsme se tvorby Rozvojového plánu sociálních služeb města České 
Budějovice a spolupracovali jsme s dalšími poskytovateli sociálních služeb v Českých 
Budějovicích (Občanskou poradnou při Jihočeské rozvojové, Poradnou Eva při DCH, 
Dominem při MCH České Budějovice). 

� Rozšířili jsme naši činnost o službu sociálně terapeutické dílny. 

� Od Statutárního města České Budějovice jsme získali do pronájmu garsonku pro 
realizaci tréninkového programu sociální rehabilitace - bydlení 

� 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.  

� Prezentovali jsme naši činnost na kongresu Jihočeské psychiatrické dny.  

Zdeňka Kuviková - ředitelka 
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Poskytované služby 
 
Služba sociální rehabilitace – ambulantní a terénní forma 
Posláním služby je podpora lidi s duševním onemocněním z Českých Budějovic a z okolí 
při zvládání jejich životní situace, při nalézání možných cest pro uplatnění se ve 
společnosti a pomoc udržet a rozvíjet kvalitu života podle individuálních potřeb 
a možností. 
Služba zahrnuje vzdělávací a aktivizační činnosti (výuka jazyků, výlety, přednášky, 
tvořivé a výtvarné činnosti, návštěvy kulturních a sportovních akcí), nácvik dovedností 
podle individuálních potřeb uživatelů služeb (např. péče o vlastní osobu, chod 
domácnosti, finanční hospodaření, vyplňování listin, tvorba životopisu aj.), doprovody, 
poradenství, zprostředkování a pomoc při vyhledávání služeb a informací. Nabízíme 
spolupráci s rodinou uživatele služeb (např. poradenství, osvěta, výměna a sdílení 
zkušeností).  
 
Služba sociálně terapeutické dílny – Ateliér Kočka  
Posláním služby je podpora lidí s duševním onemocněním z Českých Budějovic a z okolí 
při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a návyků.  
Služba má pomoci obnovit, rozvinout a posílit pracovní a sociální dovednosti spojené 
s pravidelnou docházkou do zaměstnání, usnadnit adaptaci uživatelů služby na nároky 
spojené se zaměstnáním, umožnit jim strukturování denní činnosti a navazování 
mezilidských kontaktů. 
 
Statistika 
 

 
Počet 
služeb 

led úno bře dub kvě čer čec srp zář říj lis pro 

Sociální rehabilitace 1029 103 124 154 137 93 87 57 41 47 87 110 49 

Sociálně terapeutická 
dílna 

72       19 5 11 16 11 10 

 
 
 celkem led úno bře dub kvě čer čec srp zář říj lis pro 

 
Počet služeb 

1161 103 124 154 137 93 87 76 46 58 103 121 59 

 
Počet kontaktů 

2856 220 284 383 374 228 209 202 141 135 229 280 171 

 
Počet klientů 

112 32 45 58 51 46 42 39 35 37 53 62 44 
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Vybrané aktivity a akce za rok 2009 
 

Beránkovy Velikonoce 
Ve dnech 10. – 12. 4. jsme prezentovali činnost našeho o. s. na dvorku domu U Beránka, 
v Krajinské ul. v Českých Budějovicích. Děkujeme tímto o. s. TamTam za pozvání a 
děkujeme i našim uživatelům, kteří se podíleli na této prezentaci.  
 
BOWLING CUP 09 
V dubnu a v říjnu proběhly další dva turnaje v Bowling Cupu mezi týmy Fokus Písek, 
Fokus Tábor a Fokus České Budějovice. Našemu týmu se nepodařilo obhájit prvenství 
z loňského roku, ale radovali jsme se hlavně z atmosféry, která na turnaji byla.  
 
Týdny pro duševní zdraví  
Realizovali jsme několik akcí, jejichž smyslem bylo přispět k lepšímu porozumění a 
tolerantnějšímu přístupu veřejnosti k lidem s duševním onemocněním.  
V Domě u Beránka se konala výstava fotografií MÝMA OČIMA autorů Jitky Bolechové 
a Roberta Fuky. 
FOKUS V DOMĚ U BERÁNKA - na 7 dní se některé z aktivit o. s. přestěhovaly do 
historického centra Českých Budějovice a zájemci si mohli za pomoci pracovníků či 
uživatelů vyzkoušet svoji zručnost, fantazii a schopnost soustředění, při výrobě 
šperků či jiných drobných předmětů.  
Ve spolupráci s Dominem se uskutečnila přednáška pro veřejnost na téma DUŠEVNÍ 
ZDRAVÍ A MENTÁLNÍ HYGIENA. 
POHYBEM K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ – turnaj ve stolním tenisu mezi FOKUSy České 
Budějovice, Tábor a Písek, který rozehrál pan Mgr. Rudolf Vodička.  
KONCERT PRO DUŠI, konaný v komorním prostředí SOLNICE, při kterém kapely 
Diaryba a Xixao Drums  vytvořily pro posluchače úžasnou atmosféru.  
 
Básnická sbírka Duhový déšť 
V květnu se v Budvarském salonku hotelu Malý pivovar konal křest básnické sbírky 
slečny Jitky Bolechové pořádaný Press klubem Syndikátu jihočeských novinářů. 
Kmotrem sbírky byl doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. Vydání sbírky Duhový déšť, 
kromě pana Zvěřiny, finančně podpořili Jihočeský syndikát novinářů, Studio Gabreta 
s.r.o. České Budějovice a tiskárna Protisk s.r.o. České Budějovice. Bez nároku na 
odměnu sbírku redigoval Hynek Klimek a ilustrovala Petra Hejdová.  
 
Vícedenní pobyty 
Na skautské základně ve Zlaté Koruně se pro uživatele našich služeb uskutečnily dva 
vícedenní pobyty. Součástí byla návštěva Kláštera, procházky po okolí, společná 
starost o dobrou náladu i plné žaludky účastníků. 
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Účast na konferenci Social Firms Europe – CEFEC 
Zúčastnili jsme se mezinárodní konference o sociálních firmách, která byla pořádána 
Fokusem Praha v rámci Týdnů pro duševní zdraví 2009. Probíhaly zde přednášky 
zaměřené na ekonomické přínosy zaměstnávání lidí se znevýhodněním a ekonomickou 
udržitelnost sociálních firem. Otevřené diskusní skupiny a workshopy v průběhu 
konference nabízely možnost sdílení zkušeností z praxe českých i zahraničních 
sociálních firem a množství inspirujících podnětů. 

Realizované projekty  
Udržení a rozvoj sociálních služeb 
Cílem projektu bylo zachovat nabídku činností, které jsou součástí poskytované 
sociální služby, rozšířit ji o další aktivity umožňující uživatelům dále rozvíjet jejich 
dovednosti a znalosti.  
Tento projekt byl spolufinancován MPSV a Statutárním městem České Budějovice. 
 
Rozšíření terénní služby pro klienty DPS České Budějovice 
Cílem projektu bylo rozšířit poskytování terénní formy služby sociální rehabilitace na 
klienty DPS, poskytnout dlouhodobou a intenzivní pomoc a podporu nácviku zvládání 
péče o vlastní osobu a domácnost lidem s duševním onemocněním. Umožnit těmto lidem 
využívat veřejné služby nebo jim nabídnout bezpečný prostor pro navazování 
sociálních kontaktů. Projekt byl realizován ve spolupráci s Odborem sociálních věcí 
Magistrátu města České Budějovice.  
Tento projekt byl spolufinancován MPSV a Statutárním městem České Budějovice.  
 
Tréninkový program - bydlení 
V rámci sociální rehabilitace realizujeme tréninkový program - bydlení. Garsonka, 
kterou jsme získali do pronájmu od Statutárního města České Budějovice a za pomoci 
Správy domů a z části svépomocí vybavili a upravili, slouží k tréninku samostatnosti a 
soběstačnosti v oblasti bydlení. Uživatelka našich služeb, která se do programu 
zapojila, má možnost vyzkoušet si jak zvládne vést samostatně domácnost, hospodařit, 
strukturovat denní čas. Po celou dobu účasti v programu je jí poskytována podpora a 
pomoc při tréninku dovedností spojených se samostatným bydlením tak, aby se 
zvyšovaly její kompetence v této oblasti.  
Tento projekt byl spolufinancován MPSV a Statutárním městem České Budějovice. 
 
Sociálně terapeutická dílná – Ateliér Kočka  
Od 1. července realizujeme v rámci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb 
v Jihočeském kraji“ službu Sociálně terapeutické dílny. Tento projekt je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.  
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Vzdělávání a supervize 
 
Odborné kurzy a semináře: Case management, Individuální plánování, Psychiatrické 
minimum, Jak být úspěšnější při získávání grantů a dotací (kurzy), Práce s tělem – 
teorie a praxe (seminář) 
Účast na konferenci – CEFEC 
Supervize – 3 setkání  
 
 
 

�� 
 
 
 
Tým 
Bc . Zdeňka Kuviková – ředitelka 
Ing. Eva Šohajková – účetní (DPP) 
Mgr. Tomáš Trajer – sociální pracovník 
Kateřina Svobodová, DiS. – sociální pracovnice do 31. 7. 2009 
Bc. Katarína Wienerová – sociální pracovnice 
Andrea Dvořáková – pracovnice v sociálních službách od 1. 9. 2009 
Věra Zemanová – pokladní, pracovnice v sociálních službách (DPP) 
Petra Šmatláková – lektorka němčiny (DPP) 
Mgr. Eva Mezerová – lektorka angličtiny leden 2009 
Lucie Dománková – lektorka angličtiny únor-prosinec 2009 
 
Dobrovolníci  
Hynek Klimek – lektor tvůrčího psaní  
Mgr. Ivana Pilná – dramaterapeutka  
 
Odborná podpora 
MUDr. Lukáš Krejčů – psychiatr 
MUDr. Lenka Fiedlerová – psychiatrička 
Mgr. Miroslava Dlouhá, Bc. Markéta Míková – socioterapeutky 
Mgr. Kateřina Slabová – supervizorka  
Mgr. Martin Haicl – konzultant standardů kvality v sociálních službách  
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Orgány sdružení 
 
Valná hromada 
12 členů 
Zasedání dne 10. 5. 2009 a dne 30. 11. 2009 
 
Rada sdružení   
Mgr. Ivana Pilná  -  předsedkyně rady sdružení 
Bc. Květoslava Baláková - místopředsedkyně rady sdružení 
Bc. Zdeňka Kuviková – ředitelka  
MUDr. Lenka Fiedlerová 
Ing. Hana Štroblová 
Věra Zemanová 
 
Revizní komise  
Alena Slováčková 
Mgr. Radka Weisová 
 
 
 
 

Finanční a věcná podpora 
Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Statutární město České Budějovice 
Eli Lilly ČR, s. r. o. Praha  
MUDr. Lukáš Krejčů 
Zdeňka Kuviková 
Ministerstvo zdravotnictví  
Bc. Květoslava Baláková 
ing. Eva Šohajková 
Zdeňka Holejchová 
Press klub Syndikátu jihočeských novinářů 
Blanka Koubová – Grafické a internetové studio PeopleArt 
Rostislav Šíma 
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. 
Olga Bolechová 
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.  
František Zeman – Bohemia Color 
Jana Tobiášová 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Výstaviště České Budějovice, a. s.  
 



8 
 

Hospodaření 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁKLADY CELKEM 1 725 330 Kč 
Materiálové náklady 91 646 Kč 
Spotřeba materiálu - kancelářský, literatura, tvořivá činnost, čistící 61 646 Kč 
Spotřeba materiálu – vybavení místnosti pro tréninkový program 30 000 Kč 
Nemateriálové náklady  365 004 Kč 
Energie a ost. neskladovatelné dodávky 74 288 Kč 
Cestovné 15 383 Kč 
Ostatní služby - nájemné  110 474 Kč 
Ostatní služby - vzdělávání, spoje, prezentace 150 775 Kč 
Jiné náklady - bankovní poplatky, pojištění, poplatky, čl. příspěvky 14 084 Kč 
Osobní náklady  1 268 680Kč 
Hrubé mzdy zaměstnanců 869 387 Kč 
DPP 117 605 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění 281 688 Kč 
VÝNOSY CELKEM  1 761 254 Kč 
Tržby za vlastní výkony a za zboží  96 537 Kč 
Tržby z prodeje služeb – IP JčK „Podpora sociálních služeb v JčK“ 63 815 Kč 
Tržby z prodeje služeb – ostatní  10 000 Kč 
Tržby z prodeje výrobků – vedlejší činnost 22 722 Kč 
Dotace 1 590 000 Kč 
Dotace na provoz - KÚ JČ (MPSV) 1 353 000 Kč 
Dotace Magistrát města ČB  230 000 Kč 
Dotace MZ - Týdny pro duševní zdraví 7 000 Kč 
Přijaté příspěvky - dary 55 605 Kč 
Úhrady od uživatelů  14 814 Kč 
Členské příspěvky 1 000 Kč 
Ostatní výnosy  3 298 Kč 

  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2009 35 924 Kč 
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Plány pro rok 2010 
 

� vytvářet bezpečnou atmosféru pro uživatele služeb 
� vytvořit chráněná pracovní místa  
� zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb 
� vzdělávat se  
� realizovat podpořené projekty 
� prohlubovat spolupráci s odbornou veřejností  
� zapojovat se do plánování sociálních služeb 
� realizovat osvětové akce pro veřejnost   

 

 
 
 
 

�� 
 
 

 
 

Poděkování  
 
Děkujeme všem, kteří poskytli našemu sdružení finanční dar, pomoc či podporu, 
bezplatnou službu či radu. Děkujeme uživatelům 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… 
 
Fokus mi pomáhá v tom, že se necítím tak sama.  
        Hana 
 
 
Do Fokusu chodím nejraději na společné vaření a pondělní dopolední skupinu. Žiji sám a 
ve Fokusu se sejdu s lidmi, kteří jsou na stejné lodi. 
          XY 
 
 
Jsem ráda, že existuje Fokus. Doporučil mi ho můj psychiatr a díky Fokusu je mi 
dobře a nemusím být v nemocnici nebo léčebně. Jsou tady dobré aktivity, hlavně se mi 
líbí vícedenní pobyty. Pracovníci jsou super a vůbec, jsou tu příjemní lidé a díky nim je 
mi dobře.  
         Slávka  
 
 
Po návratu z léčby jsem žila ve velké úzkosti z toho, že vše, co předcházelo mému 
bývalému stavu, se vrátí – samota a věčný atak na mé blízké. Během hospitalizace mi 
byla nabídnuta možnost návštěv Fokus a já přijala snad jednu z největších šancí svého 
života. Ocitla jsem se mezi lidmi, kteří mají pochopení, často společnou bolest a 
zapojením se do aktivit, které Fokus pro své klienty vytváří, se pomalu vracejí 
k radostem, na které dávno zapomněli. Doma mě nepoznávají a já zas mám chuť jít 
mezi lidi, komunikovat, pracovat. Přála bych všem klientům Fokusu, aby zde pocítili 
stejně tolik naděje jako já díky lidem, kteří se jim tolik věnují.  
 
                                                                                                     Alice K.  
 
 
 

�� 
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Slovo závěrem 
 
 
Neuchopitelná, křehká duše, kterou nelze vyoperovat, změřit, vydezinfikovat. Lidé, 
kteří nechápou, co se s nimi děje, proč se najednou nedaří učení, práce, celý svět se 
pokřivil a spiknul proti nim, vzdalují se jim kamarádi, rodina. Bolest a nepřenosná 
zkušenost na okolí, že je to k nevydržení, zoufale k nevydržení….. Kontakt s ústavní 
léčbou a s ambulantním psychiatrem, nitky, z kterých se pomalu začíná sestavovat 
obraz reálného světa, nitky pochopení a poznání, že „to divné“ byla nemoc. Návrat 
z léčby často do jistoty invalidního důchodu, ukončeného studia, pracovního poměru, 
v horším případě prázdného bytu.   

      Dnes už všichni víme, že léčení duševních chorob nekončí opuštěním ordinace nebo 
lůžka, ale je nutné poskytovat pacientům další návazné vzájemně propojené aktivity a 
činnosti, které ovlivňují další fungování lidí v jejich světě, v jejich rodině, partnerském 
vztahu, v zaměstnání. Komunitní, sociální služby, pomoc, někdo, za kým lze dojít, o koho 
se opřít, když zůstává člověk mezi čtyřmi stěnami. Pomalu přivykat společenství lidí, 
hovořit s nimi, probrat potíže, učit se jazyky, poradit se o problémech v zaměstnání, 
něco dobrého uvařit, něco hezkého vytvořit…… 

       Když sedím mezi lidmi ve Fokusu, vždy cítím ve vzduchu příjemné vlnění, pozitivní 
myšlení a entuziasmus a je mi tak příjemně útulno. Doufám, že i přes všechna úskalí 
tito lidé ve své činnosti setrvají. Děkuji vám všem za váš přístup, nadšení a přeji si, aby 
i do dalších let měli moji pacienti štěstí, že tady pro ně Fokus bude.  

 

 Lenka Fiedlerová 

 

 

�� 
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Vytvoření tohoto dokumentu je spolufinancováno z prostředků ESF, Státního 
rozpočtu ČR, MPSV, Statutárního města České Budějovice 



FOKUS České Budějovice o.s.

Bezdrevská 1, Tel.: 385 310 823

fokus@fokus-cb.cz, www.fokus-cb.cz


