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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 …  

 Po celý rok poskytujeme sluţby sociálně terapeutické dílny a sluţbu sociální 

rehabilitace.  

 Na podzim jsme zakončili první kolo procesu zavádění standardů kvality 

sociálních sluţeb do naší praxe, kdy jsme si za pomoci odborného konzultanta 

stanovili postupy, pravidla a principy poskytování sluţeb. Pozornost jsme 

věnovali odbornému vzdělávání členů pracovního týmu zaměřeného zejména na 

práci s lidmi s duševním onemocněním.  

 Jiţ po čtvrté jsme se zapojili do celostátní akce Týdny pro duševní zdraví, 

abychom informovali laickou i odbornou veřejnost o své činnosti a o ţivotě lidí 

s duševním onemocněním.  

 Uspořádali jsme několik společných setkání s uţivateli ostatních FOKUSů 

v Jihočeském kraji.  

 Realizujeme dva projekty podpořené z ESF a ze SR ČR -  PŘÍLEŢITOST KE 

ZMĚNĚ a MOST DO BUDOUCNOSTI. 

 Účastnili jsme se tvorby Rozvojového plánu sociálních sluţeb města České 

Budějovice a spolupracovali jsme s dalšími poskytovateli sociálních sluţeb 

v Českých Budějovicích (Občanskou poradnou při Jihočeské rozvojové, 

Poradnou Eva při DCH). 

 Vytvořili jsme jedno pracovní místo pro uţivatelku našich sluţeb podpořené 

z ÚP České Budějovice. 

 V srpnu jsme otevřeli středisko v Českém Krumlově, zapojili se do 

komunitního plánování ve městě Český Krumlov a navázali spolupráci 

s pracovníky úřadů a ostatních sociálních sluţeb. 

 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. Pravidelně navštěvujeme psychiatrické 

léčebny v Jihočeském kraji a informujeme o činnosti našeho občanského 

sdruţení.   

 Prezentovali jsme činnost ve sdělovacích prostředcích a na výstavě „NA 

PROBLÉMY NEJSTE SAMY“ pořádané Odborem sociálních věcí MM České 

Budějovice.  

Zdeňka Kuviková - ředitelka 
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Poskytované služby 

 

Služba sociální rehabilitace – ambulantní a terénní forma 

Posláním sluţby je podpora lidi s duševním onemocněním při zvládání jejich 

ţivotní situace, při nalézání moţných cest pro uplatnění se ve společnosti 

a pomoc udrţet a rozvíjet kvalitu ţivota podle individuálních potřeb a moţností. 

Sluţba zahrnuje vzdělávací a aktivizační činnosti (výuka jazyků, výlety, 

přednášky, tvořivé a výtvarné činnosti, návštěvy kulturních a sportovních akcí), 

nácvik dovedností podle individuálních potřeb uţivatelů sluţeb (např. péče 

o vlastní osobu, chod domácnosti, finanční hospodaření, vyplňování listin, tvorba 

ţivotopisu aj.), doprovody, poradenství, zprostředkování a pomoc při vyhledávání 

sluţeb a informací. Nabízíme spolupráci s rodinou uţivatele sluţeb (např. 

poradenství, osvěta, výměna a sdílení zkušeností).  

Službu poskytujeme v Českých Budějovicích a ve středisku v Českém 

Krumlově. 

 

Služba sociálně terapeutické dílny 

Posláním sluţby je podpora lidí s duševním onemocněním z Českých Budějovic 

a z okolí při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností 

a návyků.  

Sluţba má pomoci obnovit, rozvinout a posílit pracovní a sociální dovednosti 

spojené s pravidelnou docházkou do zaměstnání, usnadnit adaptaci uţivatelů 

sluţby na nároky spojené se zaměstnáním, umoţnit jim strukturování denní 

činnosti a navazování mezilidských kontaktů. 

Službu poskytujeme v Českých Budějovicích. 
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Statistika 

 
počet 

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

Sociální rehabilitace 120 54 45 51 44 43 48 42 44 40 44 41 42 

Sociálně terapeutická 

dílna 
33 7 10 9  6  6 12 11  7  7 10 11 14 

Projekt Most do 

budoucnosti  
26   20  3 2 7 6 8 4 7 

 

Projekt Příležitost ke 

změně 
36       

 
3 9 13 24 28 

 

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

 

Počet služeb 
1575 107 87 125 122 120 125 112 113 114 162 211 177 

 

Počet kontaktů 
2858 226 241 292 255 235 239 180 178 148 245 309 309 

 

Vybrané aktivity a akce za rok 2010 

 

Pohybem ke zdraví  

BRUSLENÍ  

Vyuţili jsme zamrzlé hladiny Lipenského jezera a vydali jsme se bruslit do Horní 

Plané. Vymrzlí a unavení jsme přivítali otevřenou restauraci, kde jsme si 

odpočinuli při kávě nebo čaji.  

BOWLING CUP 2010 

V dubnu se uskutečnil turnaj v bowlingu mezi týmy Fokus Písek a Strakonice, 

Fokus Tábor a Fokus České Budějovice. Našemu týmu se tentokrát dařilo, získal 

první místo. I přes to, ţe sportovní klání bylo napínavé, radovali jsme se hlavně 

z atmosféry, která na turnaji byla.  

PETANQUE 

Pobyt venku spojený s relaxací u krásné hry pétanque se pro nás stal pravidelnou 

součástí pohybových aktivit.  

LEZECKÁ STĚNA  

Vyzkoušeli jsme si lezeckou stěnu, bylo hodně legrace a zjistili jsme, ţe lezení je 

dost fyzicky náročné.  

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU  

Turnaj byl součástí Týdnů pro duševní zdraví. Společně s hosty z Fokusu Písek 

jsme strávili pěkný den naplněný soupeřením a zdravým pohybem.  
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Otevření střediska v Českém Krumlově  

Podařilo se nám získat vhodné prostory v Českém Krumlově a po dvouměsíčních 

přípravách, do kterých se zapojili pracovníci, uţivatelé i členky Rady sdruţení 

jsme mohli 16. 8. 2010, za účasti pozvaných hostů, slavnostně zahájit provoz 

nového střediska. Sluţby, které pro lidi s duševním onemocněním v Krumlově 

dosud chyběly, přivítali pracovníci městského úřadu v Českém Krumlově 

i ambulantní psychiatři a psycholoţky. Věříme, ţe si FOKUS brzy najde své 

místo mezi poskytovateli sluţeb ve městě.  

 

Týdny pro duševní zdraví  

Týden obyčejného šílenství, jak jsme nazvali loňskou akci, začal vyhlášením  

vítězů soutěţe Brouk v hlavě, ve třech kategoriích: fotografie, výtvarné 

a literární dílo. Pozornost kolemjdoucích přilákala divadelní představení např. 

Jarmareční pimprlová komedie Pavla Broţka,  Kráska a zvíře v podání 

Divadelního souboru J. K. Tyl České Budějovice, Divadlo Kvelb, SUD. Příjemnou 

atmosféru podtrhly koncerty skupin Zelená sahara, Zrcadla a vystoupení 

českokrumlovského pěveckého sboru Medvíďata. Ohlas u přítomných posluchačů 

sklidila přednáška MUDr. Lukáše Krejčů na téma Psychóza známá neznámá aneb 

Jak se mohu zbláznit?, která vyústila v otevřenou diskusi na dané téma. Také 

promítání norského snímku Ellling o ţivotě, myšlení a jednání lidí s duševní 

nemocí bylo zajímavým záţitkem pro přítomné diváky. V průběhu celého týdne se 

návštěvníci mohli seznámit s výrobky Sociálně terapeutické dílny Ateliéru 

Kočka, vyrobit si vlastní šperk nebo si vyzkoušet pletení košíku z papíru. Celý 

týden uţivatelé i pracovníci připravovali občerstvení - pekly se domácí koláče, 

palačinky, vařila se bramboračka a boršč. 

 

Benefice s Divokými husami  

Výtěţek z prodeje výrobků, občerstvení a draţby soutěţních fotek a obrazů 

v průběhu Týdne obyčejného šílenství byl zdvojnásoben Nadací Divoké husy. 

Získané finanční prostředky pouţijeme na nákup automobilu pro poskytování 

terénní formy sluţby sociální rehabilitace. 

 

Výlety za poznáním  

V průběhu roku jsme se podívali na několik zajímavých míst na jihu Čech. Výlety 
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byly spojeny s poznáváním historie i současnosti, s návštěvami výstav 

a s turistikou. Navštívili jsme např. Terezino Údolí na Novohradsku, rozhlednu 

na Libíně, chráněnou dílnu Nazaret v Borovanech, vyšebrodský klášter, Zlatou 

korunu. Pobavili jsme se na Zahradní slavnosti FOKUSu Tábor.  

 

Svépomocné aktivity 

Podporujeme uţivatele sluţeb v tom, aby byli aktivní, aby sdíleli své pocity, 

zkušenosti a zájmy. V roce 2010 se v rámci těchto aktivit uskutečnila 

prezentace o Paříţi a vyšla čtyři čísla klientského občasníku FOKUSOVINY.  

 

Realizované projekty  

 

Příležitost ke změně 

Hlavním cílem projektu je zvýšit dostupnost a kvalitu sluţby sociální rehabilitace 

pro osoby, kterým, v důsledku jejich duševního onemocnění hrozí sociální 

vyloučení a umoţnit těmto osobám zlepšit kvalitu ţivota a zvýšit šance na 

uplatnění se na trhu práce. Projekt je realizován na českobudějovicku, 

třeboňsku, novohradsku, českokrumlovsku, kaplicku a trhosvinensku.  

Dalšími cíli projektu je posílit individuální podporu osob s duševním onemocněním 

prioritně v jejich přirozeném prostředí, zlepšit dostupnost sluţby i mimo město 

České Budějovice, rozšířit nabídku ambulantních programů o Program rozvoje.   

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním 

rozpočtem České republiky.  

 

Most do budoucnosti  

Cílem projektu je podpořit motivaci a zvýšit zaměstnatelnost osob s duševním 

onemocněním, vytvořit 6 pracovních míst. V roce 2010 se uskutečnila bilanční 

a pracovní diagnostika, kurz Základy práce s počítačem. Po celou dobu projektu 

probíhaly motivační aktivity. 

Realizátor projektu je FOKUS Písek, o. s., partneři projektu jsou FOKUS České 

Budějovice, o. s. a FOKUS  Tábor, o. s.   

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním 

rozpočtem České republiky.  
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Udržení a rozvoj služby sociální rehabilitace 

Cílem projektu bylo zachovat nabídku činností, které jsou součástí poskytované 

sociální sluţby, rozšířit ji o další aktivity umoţňující uţivatelům rozvíjet jejich 

dovednosti a znalosti.  

Tento projekt byl spolufinancován MPSV a Statutárním městem České 

Budějovice. 

 

Udržení a rozvoj služby sociálně terapeutické dílny 

Cílem projektu bylo navýšit kapacitu STD a nabídnout činnosti Tvořivé dílny 

uţivatelům, kteří sluţbu dosud nevyuţívali a pomoci jim tak rozvíjet jejich 

pracovní dovednosti.  

Tento projekt byl spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. 

 

Sociálně terapeutická dílná Ateliér Kočka 

V roce 2010 jsme rozšířili provozní dobu dílny na celý týden a rozšířili nabídku 

tvořivých technik o práci s keramickou hlínou, mozaiku, linoryt, pletení košíků, 

aj.  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním 

rozpočtem České republiky.  

 

Vzdělávání a supervize 

 

Odborné kurzy a semináře 

Etika, Psychiatrické minimum, Jak lektorovat Job club pro lidi se zdravotním 

znevýhodněním, Společně proti dluhům, Protikrizové plánování a prevence 

relapsu, Case management, Základy krizové intervence. Odborná stáţ ve Fokusu 

Mladá Boleslav, Fokusu Písek.  

 

Supervize 

3 setkání 
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Tým (podle abecedy) 

Lucie Dománková – lektorka angličtiny (DPP) 

Andrea Dvořáková – pracovnice v sociálních sluţbách 

Bc. Klára Janovská – sociální pracovnice ve středisku Český Krumlov  

Lenka Kosařová – lektorka němčiny (DPP) 

Alice Kubičková – administrativní pracovnice 

Bc . Zdeňka Kuviková – ředitelka, projektová manaţerka 

Mgr. Kateřina Mixanová – sociální pracovnice komunitního týmu 

Ing. Eva Šohajková – účetní (DPP) 

Andrea Šťastná – lektorka angličtiny (DPP) 

Bc. Věra Švábová – finanční manaţerka  

Nikol Švecová, DiS. – pracovnice v sociálních sluţbách – terapeutka STD 

Mgr. Tomáš Trajer – sociální pracovník komunitního týmu 

Zuzana Vondráčková, DiS. – sociální pracovnice  

Bc. Katarína Wienerová – vedoucí komunitního týmu, sociální pracovnice 

Věra Zemanová – pracovnice v sociálních sluţbách – terapeutka STD 

 

Dobrovolníci (podle abecedy) 

Hynek Klimek – lektor tvůrčího psaní  

Mgr. Ivana Pilná – dramaterapeutka  

Mgr. Agáta Zajíčková – pomoc při denních aktivitách 

 

Odborná podpora (podle abecedy) 

Mgr. Miroslava Dlouhá – socioterapeutka Nemocnice České Budějovice  

MUDr. Lenka Fiedlerová – psychiatrička 

Mgr. Martin Haicl – konzultant standardů kvality v sociálních sluţbách  

Hana Kostlivá – sociální pracovnice PL Lnáře 

MUDr. Lukáš Krejčů – psychiatr 

Bc. Markéta Míková – socioterapeutka Nemocnice České Budějovice 

Jan Muţík – konzultant komunitního týmu  

Mgr. Kateřina Slabová – supervizorka  

MUDr. Jan Tuček – primář psychiatrického oddělení Nemocnice České 

Budějovice 

Ivana Urbanová, DiS. – sociální pracovnice PL Písek  
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Orgány sdružení 

Valná hromada 

15 členů 

Zasedání dne 12. 5. 2010 

 

Rada sdružení   

Mgr. Ivana Pilná  -  předsedkyně rady sdruţení 

Bc. Květoslava Baláková - místopředsedkyně rady sdruţení 

Bc. Zdeňka Kuviková – ředitelka  

MUDr. Lenka Fiedlerová 

Věra Zemanová 

 

Revizní komise  

Alena Slováčková 

Mgr. Radka Weisová 
 

Finanční a věcná podpora 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Jihočeský kraj 

Statutární město České Budějovice 

Evropský sociální fond prostřednictvím OP LZZ a Státní rozpočet ČR 

Nadace Divoké husy 

MUDr. Lukáš Krejčů 

Zdeňka Kuviková 

Ministerstvo zdravotnictví  

Bc. Květoslava Baláková 

INTERCOM Bohemia, s. r. o.  

Miloslava Pencová 

G-project České Budějovice 

Blanka Koubová – Grafické a internetové studio PeopleArt 

Olga Bolechová 

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.  

Výstaviště České Budějovice, a. s. 

Restaurace Šupina a Šupinka Třeboň 
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Hospodaření 

 
 

NÁKLADY CELKEM 3 252 707 Kč 

Materiálové náklady 433 033 Kč 

Spotřeba materiálu - kancelářský, literatura, tvořivá činnost, čistící 167 802 Kč 

Spotřeba materiálu – vybavení střediska ČK, vybavení ČB 265 231 Kč 

Nemateriálové náklady  852 999 Kč  

Energie a ost. neskladovatelné dodávky 108 993 Kč 

Opravy a udrţování  48 557 Kč 

Cestovné 60 312 Kč 

Telefony a poštovné  58 983 Kč 

Přímá podpora uţivatelů – cestovné na vzdělávací aktivity 1 107 Kč 

Ostatní sluţby - nájemné  259 317 Kč 

Ostatní sluţby - vzdělávání, supervize 54 076 Kč  

Ostatní sluţby - software  54 666 Kč 

Jiné náklady – bank. poplatky, pojištění, prezentace, zabezpečení aj. 13 532 Kč 

Osobní náklady  2 020 367 Kč 

Hrubé mzdy zaměstnanců vč. odvodů 1 829 435 Kč  

DPČ vč. odvodů  71 157 Kč 

DPP 119 775 Kč  

VÝNOSY CELKEM  3 327 955 Kč  

Trţby za vlastní výkony a za zboţí  349 752 Kč  

Trţby z prodeje sluţeb – IP JčK „Podpora sociálních sluţeb v JčK“ 254 228 Kč 

Trţby z prodeje sluţeb – ostatní  95 524 Kč 

Dotace 2 856 893 Kč 

Dotace na provoz - JcKÚ (MPSV) 1 430 000 Kč  

Dotace Magistrát města ČB  160 000 Kč 

Dotace MZ - Týdny pro duševní zdraví 9 600 Kč  

Úřad práce České Budějovice 34 142 Kč  

ESF – OP LZZ – Most do budoucnosti  319 381 Kč 

ESF – OPLZZ – Příleţitost ke změně 903 770 Kč 

Přijaté příspěvky - dary 119 282 Kč 

v tom: Nadace Divoké husy 51 997 Kč 

Členské příspěvky 1600 Kč  

Ostatní výnosy - úroky 428 Kč 

  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2010 75 248 Kč 
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Plány pro rok 2011 

 

 udrţet provoz sluţeb v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově 

 vytvářet bezpečnou atmosféru pro uţivatele sluţeb 

 vytvořit chráněná pracovní místa  

 zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních sluţeb 

 vzdělávat se  

 realizovat podpořené projekty 

 prohlubovat spolupráci s odbornou veřejností  

 zapojovat se do plánování sociálních sluţeb v Českých Budějovicích 

a v Českém Krumlově  

 realizovat osvětové akce pro veřejnost v Českých Budějovicích a v Českém 

Krumlově    
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Poděkování  

 

Děkujeme všem, kteří poskytli našemu sdruţení finanční dar, pomoc či podporu, 

bezplatnou sluţbu či radu. Děkujeme uţivatelům našich sluţeb 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 sdruţení.  

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… 

 

Jednou, kdyţ jsem byl na kontrole u svého psychiatra v Českém Krumlově, 

zahlédl jsem na stolku letáček občanského sdruţení Fokus. Po přečtení jsem 

zjistil, ţe je to přesně to, co potřebuji. S někým si popovídat, vědět, ţe někdo 

o mě stojí. Zavolal jsem na uvedené číslo. Ozvala se mi paní ředitelka Zdeňka 

Kuviková a domluvili jsme si návštěvu u mě, na faře v Kaplici.  

    Čekal jsem nějakou důleţitou „kravaťačku“, ale přijela obyčejná paní, ještě 

s kolegyní. Obyčejné ţenské, které měly hřejivé úsměvy, veliká srdce, chtěly 

naslouchat druhým a měly chuť pomoci. Jejich návštěva mi zvedla náladu 

a zahnala chmury. Od té doby se pravidelně setkávám s „Fokusovým“ Tomášem 

Trajerem, který za mnou jezdí a dobře si spolu rozumíme. Všichni z Fokusu, 

které jsem poznal, byli skvělí lidé, ochotní a opravdu moc milí. Chtěl bych všem 

mým „Fokusovým“ moc poděkovat za jejich tolik potřebnou práci, popřát Fokusu 

další rozkvět, hlavně od těch pánů, co je jim vše fuk, dostatek financí. Fokus je 

totiţ velice potřebné sdruţení, zdravý člověk to neocení, ale kdyţ je člověk 

nemocný, je kaţdá pomoc vítaná. Zvláště od organizace, která nepodává 

pomocnou ruku dlaní nahoru, neptá se, kolik za to. Vím z vlastní zkušenosti, ţe 

lidé z Fokusu mají jiné hodnoty - úctu k druhým, ochotu pomoci, být nablízku. 

Proto bychom měli být lidem z Fokusu vděční a všemoţně je podporovat.  

      Moc díky za všechno, jste prostě bez konkurence. Mám Vás všechny rád 

a chci s Vámi být aţ na věky. Amen. 

 

 

                                                                           Milan Jirásek, „pacient“ Fokusu. 
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Slovo závěrem 

 
Lidí, kterým do ţivota zasáhlo duševní onemocnění je celá řada a ať uţ jsou 

nositeli této nemoci nebo se s ní setkávají u svých blízkých, je vţdy náročné se 

s ní vyrovnat a dokázat s ní ţít. Občanské sdruţení FOKUS České Budějovice se 

jiţ pět let snaţí hájit práva těchto osob a poskytuje jim pomoc a podporu 

prostřednictvím sociálních sluţeb v Českých Budějovicích a od srpna 2010 také 

v Českém Krumlově. 

Pracovat v občanském sdruţení je tak trochu bláznovství, moţná adrenalinový 

sport. Pro práci v nejistotě potřebujete být silnou osobností, být součástí 

sehraného týmu, mít dobré zázemí, přátele a velkou míru tolerance a pokory. 

Hlavně Vás to musí bavit.  

Jak bylo řečeno, FOKUS České Budějovice oslaví páté narozeniny. Představme si 

pětileté dítě: ještě se musí spoustu věcí učit, ale kaţdopádně uţ stojí na svých 

nohách, dovede si říct o vše, co potřebuje a má snahu svoje potřeby uspokojit, 

zná svoje povinnosti, ale také práva. Má svůj názor na věci, které se mu líbí 

a které ne, je osobností. Dospělí dítě podporují ve všem, co mu prospívá, protoţe 

vědí, ţe aţ  dospěje, bude pro ně naopak obrovskou oporou, budou na něj pyšní. 

Přeji budějovickému i krumlovskému FOKUSU, aby se stále tak zdravě rozvíjel 

a rostl a aby odpovědní dospělí podporovali jeho vývoj po všech stránkách 

a snaţili se pomoct, kdyţ je to nutné. Kaţdému z nás se totiţ můţe stát, ţe 

jednou bude tohle – zatím dítě – potřebovat.          

 

 

 

   Ivana Pilná 

       předsedkyně o. s. 
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