


NA ÚVOD … 

Rok se s rokem sešel a FOKUS České Budějovice má za sebou další, již osmý, rok fungování. Jako ty předchozí byl pro nás hektický a jako každý utekl jako 
voda. Naděje, vkládané do reformy péče o lidi s duševním onemocněním, jsme neztratili, byť se nám jeví proces poněkud pomalým. Založili jsme sociální 
firmu, která má ambici nechat zažít lidem se zkušeností s duševním onemocněním, že práce má v jejich životě obrovský význam, že může být významným 
nástrojem na cestě k zotavení, že když mě práce baví a chodím do ní rád/a, cítím se lépe než, když sedím doma u televize. Mnozí z nás, kteří mají to štěstí, 
že chodí do práce s radostí, si tuto její úlohu ne vždy uvědomují, v okamžiku, kdy práci ztratíme, přijdeme nejen o finanční zabezpečení, ale zejména o smysl 
života (je-li naše práce smysluplná), ztratíme lidi, se kterými jsme byli zvyklí se denně vídat, po delší době dokonce začneme na tom nicnedělání hledat 
pozitiva a to už jsme většinou ztraceni. 
Celý rok jsme se snažili měnit postoj veřejnosti k lidem, kterým do života zasáhlo duševní onemocnění. Nejen kampaní Týden obyčejného šílenství, ale 
zejména snahou ovlivnit pohled laiků, ale i profesionálů, na člověka, který má duševní nemoc. Člověka, kterému musí zůstat právo na sebeurčení i v období 
nemoci, člověka, kterému je třeba vrátit zodpovědnost za svůj život co nejdříve, tak, aby práva a svoboda šla ruku v ruce se zodpovědností nejen k sobě, 
svému zdraví, ale i ke společnosti. 

Zdeňka Kuviková, ředitelka



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 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 (1x za čtrnáct dní).   
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 2014 prošlo tímto programem 13 klientů s různou potřebou míry 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 tři programy -  Program denních aktivit, Tvořivá dílna 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, svépomocné aktivity (časopis FOKUSOVINY)



Tvořivá dílna 
Program Tvořivé dílny je realizován v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Dílna nabízí rozmanitý pracovně terapeutický program, ve kterém jsou používány 
různě náročné tvořivé techniky (výroba keramiky, šití, výroba přání z papíru, výroba svíček, vánočních ozdob).  
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 spoje-
ných 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. 2013 do konce roku 2014 financována z prostředků ESF prostřednic-
tvím OP LZZ a ze státního rozpočtu SR v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“. 

Sociální služby jsou financovány z MPSV a z dotačních a grantových programů samospráv - Služba  Komunitní tým a služba Sociálně terapeutické dílny v Českém 
Krumlově byla podpořena v rámci dotačního programu města Český Krumlov, služba Komunitní tým a služba Sociálně terapeutické dílny byla podpořena Statutár-
ním městem České Budějovice, služba Komunitní tým byla podpořena v rámci dotačního programu města Prachatic, terénní forma služby sociální rehabilitace byla 
podpořena z grantu Jihočeského kraje. 

Statistika

Komunitní 
tým

Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet klien-
tů

276 122 125 128 133 136 129 123 120 119 130 133 109

Počet kon-
taktů

8565 773 654 736 805 725 705 728 720 821 688 694 516

Počet hodin 6912 672 538 581 622 626 757 551 525 617 519 566 378

Sociálně 
terapeutické 
dílny

Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet klien-
tů

106 62 56 56 58 50 48 59 61 63 56 52 50

Počet kon-
taktů

3300 332 299 263 285 215 183 321 355 327 287 219 215

Počet hodin 2297 190 186 163 188 171 137 285 256 226 191 133 171



REALIZACE PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ESF
 
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA podpořená v rámci Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II – Od 1. 4. 2013 realizujeme v Českých Bu-
dějovicích tři sociálně terapeutické programy – Program denních aktivit, Ateliér Kočka a Tvořivá dílna, za období realizace využilo tuto službu 89 osob, uskutečnilo 2 445 
kontaktů.    

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA podpořená v rámci Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II - Od 1. 4. 2013 realizujeme v Českém Krum-
lově dva sociálně terapeutické programy – Program denních aktivit a Tvořivou dílnu. Za období realizace využilo tuto službu 30 sob, uskutečnilo se 787 kontaktů. 

ROZVOJ CASE MANAGEMENTU V JIHOČESKÉM KRAJI  - projekt je zaměřen na zajištění a rozvoj terénních sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním na území 
cca 2/3 Jihočeského kraje. Projekt je realizován v partnerství o. s. FOKUS Tábor (příjemce) a o. s. FOKUS České Budějovice (partner) a jeho cílem je zajistit v průběhu dvou 
a půl let pomoc a podporu zacílenou na vytváření a udržení sítě přirozených sociálních vazeb, rozvoj kompetencí pro zapojení do běžné společnosti. Součástí projektu 
jsou Průřezové aktivity – Integrovaný psychoterapeutický program, Program pro dobré zdraví, Program rozvoje, Program finanční gramotnosti – které se budou konat v 
průběhu celé realizace projektu. 
Do projektu se v průběhu roku zapojilo 183 klientů, uskutečnilo se 5 299 kontaktů. 

PROGRES! Zajištění vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním v Jihočeském kraji v kontextu plánované reformy péče 
o lidi s duševním onemocněním – projekt realizujeme v partnerství s o. s. FOKUS Tábor. Projekt počítá se vzděláváním sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních 
službách a vedoucích pracovníků obou organizací. Vybrané kurzy, kterých se pracovníci zúčastní, umožní pracovníkům poskytujícím sociální služby rozšířit si znalosti a 
naučit se dovednosti, které se pojí s poskytováním sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním.  Projekt zajistí vzdělávání 25 pracovníků realizátora (FOKUS České 
Budějovice) a partnera projektu v 90 kurzech a 3 stážích. Do konce roku 2014 bylo podpořeno 12 pracovníků/pracovnic, absolvovali 39 akreditovaných vzdělávacích kurzů.

Zapojení Peer konzultantů do péče o duševně nemocné 
Cílem projektu je zapojení pracovníků s vlastní zkušeností s duševním onemocněním – tzv. peer konzultantů (dále jen PK) - do systému péče o duševně nemocné. Peer 
konzultant provádí kontaktování klientů, pracuje se svým příběhem a sdílí své zkušenosti s duševní nemocí a se zotavením. Při své práci využívá vlastního příkladu a vlastní 
motivace ke sdílení s dalšími osobami s duševním onemocněním a jejich blízkými, poskytuje zpětnou vazbu a konzultace týmu. Peer konzultantka za dobu realizace pro-
jektu spolupracovala s 32 klienty, uskutečnilo se 356 kontaktů.

SÍŤOVÁNÍ: cesta ke změně přístupu k lidem s duševním onemocněním  
Projekt Síťování je zaměřený na podporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním a to prostřednictvím cílených aktivit pro odbornou veřejnost a potenciální 
zaměstnavatele. V rámci kterých poskytneme relevantní informace o problematice života osob s duševním onemocněním v kontextu zaměstnávání, sociálního fungování, 
ochrany práv, rozhodování, vyjednávání apod. Cílem projektu je zejména prostřednictvím akreditovaného vzdělávání, workshopů, individuálních schůzek, Kulatého stolu a 
vytvořením virtuální networkingové sítě pro zainteresované subjekty (zaměstnavatele, úřad práce, zadavatele a poskytovatele sociálních služeb, opatrovníky, pracovníky 
sociálních odborů a odborů sociálně právní ochrany dětí, adiktology), měnit zavedené způsoby uvažování o lidech s duševním onemocněním v kontextu podpory jejich 
zapojování na pracovní trh. Eliminovat tak rizika spojená s propadem podpůrnou sociální sítí a s tím spojeným sociálním vyloučením. Aktivity budeme realizovat převážně 
na úrovni bývalých okresů, některé na úrovni Jihočeského kraje. Všechny zainteresované subjekty budou moci využívat specializované stránky projektu, kde budou k dis-
pozici dostupné informace. Projekt realizujeme v partnerství s FOKUSEM Písek a FOKUSEM Tábor od listopadu 2014 do  října 2015.



PRÁCE – nástroj na cestě k zotavení z duševní nemoci 
Projekt se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí s duševním onemocněním, zejména schizofrenií, klienty našich sociálních služeb, kteří mají 
zájem najít si práci a na získaném místě se udržet.  Komplexní program reflektuje všechny zjištěné bariéry a ve třech jednoduchých postupných krocích (Skupinové 
poradenství s PEER konzultantem, Podpora na tréninkových pracovních místech, Podpora na zajištěných místech) zvyšuje u klientů projektu kompetence ke zvládání 
pracovní zátěže.
Při vyjednávání se zaměstnavateli vycházíme ze zkušeností a dobré praxe ze zahraničí a využíváme metodu Individual placement support - IPS , která se zaměřuje na 
vyhledávání a vytváření takových pracovních míst, která odpovídají přání a možnostem člověka s duševním onemocněním  Při realizaci projektu  rozvíjíme spolupráci 
s Úřadem práce a se sdružením JCI South Bohemia Projekt je realizován od listopadu 2014 do října 2015.

Všechny výše uvedené projekty jsou spolufinancovány z ESF prostřednictví OP LZZ  a ze Státního  rozpočtu České republiky.

REALIZACE DALŠÍCH PROJEKTŮ 

Zajištění zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí 
Statutární město České Budějovice podpořilo činnost domácí ošetřovatelské péče u lidí s duševním onemocněním, která zahrnuje zejména psychoedukaci, lékový 
management, podporu při dodržování zdravého životního stylu, podávání depotních injekcí. V rámci projektu jsme spolupracovali s 12 osobami, byla jim poskytována 
84x podpora v průběhu celého roku. Projekt byl financován Statutárním městem České Budějovice. 

Edukační aktivity – jeden z rehabilitačních nástrojů pro osoby s duševním onemocněním 
Preventivně edukační program pro osoby s duševním onemocněním a jejich rodiny jsme realizovali v průběhu roku celkem 4x, umožnil cílové skupině osob s duševním 
onemocněním a jejich blízkým osobám získat relevantní informace o průběhu nemoci, léčbě a prevenci relapsu. Účastníkům přinesl možnost naučit se mapovat časné 
varovné příznaky onemocnění, naučit se chápat průběh onemocnění, nabídl naději na zotavení (recovery)
Projekt byl financován z Ministerstva zdravotnictví ČR a spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.  

Týdny obyčejného šílenství 
Jako každý rok jsme se připojili k celostátní akci Týdny duševního zdraví. Jak v Českých Budějovicích, tak v Českém Krumlově jsme uspořádali výstavu plakátů reflektujícíh 
poznatky ze zahraniční praxe v poskytování podpory a péče lidem s duševním onemocněním v kontextu zkušeností těchto osob s psychiatrickou péči v České republice. 
Velký úspěch měly  dva koncerty uskutečněné v českobudějovickém klubu Velboud a českokrumlovském klubu Fabrika. 
Projekt finančně podpořilo Statutární město České Budějovice, město Český Krumlov, Jihočeský kraj a Ministerstvo zdravotnictví. 



Naplňování cílů roku 2014

Podařilo se nám udržet obě sociální služby jak v Českých Budějovicích a službu sociálně terapeutické dílny jsme rozšířili i do Českého Krumlova. Zaregistrovali jsme 
novou sociální službu BYDLENÍ K-PAX (chráněné bydlení dle zákona 108/2006 Sb.) a máme povolení ke zprostředkování zaměstnání. Pět pracovních pozic je určeno pro 
osoby se zdravotním postižením – jedná se o 2 pozice pracovnic v sociálních službách, 1 pozici administrativní pracovnice, 1 pracovnice úklidu a 1 pracovník údržby. 
Ve spolupráci s Úřadem práce jsme pro jednu klientku připravili pracovní rehabilitaci V průběhu roku jsme pracovali na upřesňování metodiky služeb.  
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, PL v Písku, PN Lnářích a Dobřanech. 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, jako členové pracov-
ních skupin v Českém Krumlově, v Trhových Svinech a v rámci SPRSS JčK 2014 – 2016.

PLÁNY PRO ROK 2015 …

• udržet služby minimálně ve stávajícím rozsahu a rozšířit o službu chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním
• podporovat aktivity související s reformou psychiatrické péče
• udržet pracovní místa vytvořená pro osoby se zdravotním postižením, 
• budovat prosperující sociální firmu
• získat psychiatra alespoň na částečný úvazek do našeho Komunitního týmu 
• realizovat podpořené projekty
• prohlubovat spolupráci s odbornou veřejností 
• zapojovat se do plánování sociálních služeb v zájmových územích 
• realizovat osvětové akce pro veřejnost v zájmových územích 



LIDÉ …

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, 
Psychiatrické minimum, Úzkost a úzkostné poruchy, Integrovaný psychoterapeutický program, Systemická práce s rodinou, Komplexní krizová intervence, Vedení týmu 
v NNO, Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci, Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti, Práce s lidmi s duální diagnózou, Protikrizové plánování a preven-
ce relapsu, Motivační rozhovory, Cesta k zotavení z duševního onemocnění prostřednictvím sociální rehabilitace, Komunikace s člověkem s psychózou, Duševní onemocnění 
u dětí aj.) a odborných stáží v organizacích poskytujících služby lidem s duševním onemocněním. 
Proběhla 4 setkání s externí supervizorkou, jejichž náplní byla jak případová supervize, tak supervize zaměřená a fungování týmu. 

Tým (podle abecedy)

Petr Belfín – pracovník údržby 
Iva Černá, DiS. – vedoucí STD, sociální pracovnice 
Andrea Dvořáková – pracovnice v sociálních službách Komunitního týmu/case managerka 
Bc. Pavel Hrabě, DiS. – sociální pracovník Komunitního týmu/case manager
Janka Jurigová – sociální pracovnice Komunitního týmu/ case managerka (do 8/2014)
Michaela Klimentová – uklízečka
Alice Kubičková – administrativní pracovnice
Bc . Zdeňka Kuviková – ředitelka, sociální pracovnice Komunitního týmu/case managerka
PhDr. Jan Mařík – odborný pracovník – psycholog, koordinátor vzdělávání v projektu PROGRES
Mgr. Markéta Masopustová –  DPP – vedení skupinových aktivit 
Daniela Motrincová – pracovnice v sociálních službách – terapeutka STD, zdravotní sestra/odborný garant domácí ošetřovatelské péče
Bc. Kateřina Nejedlá – sociální pracovnice Komunitního týmu/ case managerka
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
Ladislav Ryneš – pracovník údržby
Mgr. Tomáš Trajer, DiS. – vedoucí Komunitního týmu, sociální pracovník/case manager
Bc. Lucie Troupová – sociální pracovnice Komunitního týmu/case managerka
Mgr. Terezie Tučková – DPP – individuální nácvik dovedností 
Renata Valkonyová – pracovnice v sociálních službách ve středisku Český Krumlov 
Bc. Katarína Wienerová –aktualizace webových stránek DPP
Mgr. Agáta Zajíčková – pracovnice v sociálních službách – vedení Programu denních aktivit, peer konzultantka   
Věra Zemanová – pracovnice v sociálních službách – terapeutka STD



Dobrovolníci 
Hynek Klimek – lektor tvůrčího psaní 

Odborná podpora (podle abecedy)
Mgr. Miroslava Dlouhá – socioterapeutka Nemocnice České Budějovice 
MUDr. Václav Fajt – primář 
MUDr. Lenka Fiedlerová – psychiatrička Nemocnice České Budějovice
Bc. Hana Kostlivá – sociální pracovnice PL Lnáře
MUDr. Lukáš Krejčů – ambulantní psychiatr
Mgr. Markéta Míková – socioterapeutka Nemocnice České Budějovice
Mgr. Kateřina Slabová – supervizorka 
MUDr. Jan Tuček – primář psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice
Ivana Urbanová, DiS. – sociální pracovnice PL Písek 

Orgány sdružení
Valná hromada 
17 členů občanského sdružení 
Zasedání dne 28. 2. 2014

Rada sdružení  
Mgr. Ivana Pilná  -  předsedkyně Rady sdružení, statutární orgán
Bc. Květoslava Baláková - místopředsedkyně Rady sdružení, statutární orgán
Bc. Zdeňka Kuviková – ředitelka, statutární orgán
MUDr. Lenka Fiedlerová – členka Rady sdružení 
Věra Zemanová – členka Rady sdružení 

Revizní komise 
Alena Slováčková 
Věra Zemanová

 



FINANCE, HOSPODAŘENÍ, PODPORA …. 

Rozvaha k 31. 12. 2014 
AKTIVA 2 059 503,00 Kč
Dlouhodobý majetek celkem 18 911,00 Kč
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

85 000,00 Kč

Oprávky -66 089,00 Kč
Krátkodobý majetek celkem 2 040 592,00 Kč
Poskytnuté zálohy 230 229,00 Kč
Odběratelé 20 415,00 Kč
Ostatní pohledávky 29 108,00 Kč
Ostatní daně a poplatky 20 742,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci 4 779,00 Kč
Jiné pohledávky 50 000,00 Kč
Náklady příštích období 37 166,00 Kč
Příjmy příštích období 537 336,00 Kč
Dohadné účty aktivní  500 142,00 Kč
Pokladna 30 266,00 Kč
Peníze na cestě -3 670,00 Kč
Účty v bankách 584 079,00 Kč
PASÍVA CELKEM 2 059 503,00 Kč
Vlastní zdroje celkem  333 342,00 Kč
Vlastní jmění 1 250,00 Kč
Účet výsledku hospodaření 156 430,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let 175 662,00 Kč
Cizí zdroje celkem 1 726 161,00 Kč
Dodavatelé 78 191,00 Kč
Přijaté zálohy 291 414,00 Kč
Ostatní závazky 40 686,00 Kč
Zaměstnanci 270 693,00 Kč
Závazky k institucím soc. zabezpečení 
a zdrav. pojištění

149 627,00 Kč

Ostatní krátkodobé finan.výpom. 300 000,00 Kč
Výdaje příštích období 32 151,00 Kč
Výnosy příštích období 563 399,00 Kč

 Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014
NÁKLADY CELKEM 6 186 970 Kč
Materiálové náklady 246 097 Kč
Spotřeba materiálu – papíry, tonery, 
psací potřeby, CD/DVD aj.

196 782 Kč

Spotřeba materiálu – pohonné hmoty 49 315 Kč
Nemateriálové náklady 1 615 199 Kč
Energie a ost. neskladovatelné dodávky 215 154 Kč
Opravy a udržování 31 533 Kč
Cestovné 87 789 Kč
Náklady na reprezentaci 2 248 Kč
Telefony, internet  a poštovné 135 831 Kč
Ostatní služby - nájemné 554 404 Kč
Ostatní služby - vzdělávání, supervize 211 912 Kč
Ostatní služby – prezentace, grafické 
práce, zabezpečení, účetnictví, evid. 
systém aj.

310 190 Kč

Ostatní náklady – bank. poplatky, pojiš-
tění,

8 822 Kč

Daně a poplatky 28 403 Kč
Odpisy 18 913 Kč
Ostatní náklady – členské příspěvky 10 000 Kč
Osobní náklady 4 325 674 Kč
Hrubé mzdy zaměstnanců 3 098 293 Kč
Ostatní osobní náklady – DPP 168 184 Kč
Pojištění Kooperativa 13 771 Kč
Odvody z mezd – zdravotní a sociální 
pojištění 

1 045 426 Kč

VÝNOSY CELKEM 6 343 400 Kč
Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 958 010 Kč
Tržby za vlastní výrobky 10 630 Kč
Tržby z prodeje služeb – IP JčK „Podpo-
ra sociálních služeb v JčK“

1 245 357 Kč



Tržby za prodané zboží 46 606 Kč
Tržby z prodeje služeb - ostatní 16 728 Kč
Jiné výnosy 638 689 Kč
Dotace 4 281 363 Kč
Dotace na provoz  SR - MPSV 1 453 600 Kč
Dotace Statutární město České Budějo-
vice - SR, STD, ZP, TDZ

216 000 Kč

Dotace Prachatice - SR 4 000 Kč
Dotace Město Český Krumlov - SR, STD 108 000 Kč
Dotace MZ - TDZ, PREDUKA 18 100 Kč
Dotace JčK - TDZ, Terén (vč.2013 dopl.) 179 964 Kč
Dotace ÚP - SÚPM 81 230 Kč
ESF - OP LZZ - Progres 369 271 Kč
ESF – OP LZZ – Rozvoj Case managemn-
tu 

1 565 466 Kč

ESF – OP LZZ – Síťování 48 384 Kč
ESF – OP LZZ – Práce 74 130 Kč
ESF – OP LZZ – Podpora na trhu práce 
(Koníček)

39 831 Kč

ESF – OP LZZ – Zapojení peer konzul-
tantů (CPRDZ)

123 387 Kč

Přijaté příspěvky – dary 46 674 Kč
Členské příspěvky 1 900 Kč
Ostatní výnosy – sbírka 55 453 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2014 156 430 Kč



Finanční a věcná podpora

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Evropský sociální fond prostřednictvím OP LZZ a Státní rozpočet ČR
Jihočeský kraj
Statutární město České Budějovice
Město Český Krumlov
Město Prachatice
Ministerstvo zdravotnictví 
MUDr. Lukáš Krejčů
MUDr. Zuzana Fojtová
MUDr. Lenka Fiedlerová 
Mgr. Zdeňka Pešlová
Tomáš Trajer
Karel Vaštík
Zdeňka Kuviková
anonymní dárce 

Poděkování 

Děkujeme všem, kteří poskytli našemu sdružení finanční dar, pomoc či podporu, bezplatnou službu či radu. Děkujeme klientům našich služeb za podněty a připomín-
ky, 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.
 



SLOVO ZÁVĚREM  …

Nedávno jsem v obchodě zažila tuto situaci: skládala jsem si nakoupené zboží do tašky, zatímco pokladní – zřejmě nechtěla čekající ve frontě zdržovat – už mar-
kovala zboží dalšímu zákazníkovi. Oba jsme se tísnili u malého prostoru za pokladnou a snažili se co nejrychleji uklízet svoje nákupy, já navíc cpala vrácené peníze 
do peněženky, zboží mi zase vypadávalo z už přeplněné tašky…evidentně jsem překážela. Pán se ke mně otočil a důrazně mi řekl: „Mohla už byste prosím jít odsud 
pryč?“ Mile jsem se usmála, odpověděla, že určitě půjdu hned, jak vše naplním do tašky,  pán ještě něco bručel, možná ho ten můj úsměv zaskočil. Ten úsměv byl 
ode mě skutečně jen povrchní zastírací manévr, protože hlavou mi běželo tisíce věcí od posuzování (není to vůl?), hledání viníka (nemohla ta prodavačka počkat, 
až si zboží složím do tašky?), zlehčování (to řeknu v legraci doma manželovi, že jsem se hned po ránu setkala s morousem jako  bývá občas i on), až po sebeob-
viňování (jsem ale fakt nemožná, pomalá, jsem brzdou i na veřejnosti). A tenhle poslední pocit mě zaujal. Jak by se asi po téhle, zcela nevýznamné příhodě, cítil 
člověk v depresi, v úzkosti, člověk trpící nějakou psychickou nemocí? Mohla by to pro něj být příčina, aby se do své nemoci ještě více propadl? Tuším, že ano. A dá 
se podobným společenským konfliktním situacím nějak vyhnout? Myslím, že ne. Nemohu změnit myšlení toho pána, ani té prodavačky, ani mého manžela. Mohu 
změnit pouze to svoje. Ale pak věřím, že když změním svoje myšlení, začnou se dít okolo mě malé zázraky. V čem? Budou se mi před očima měnit právě ti lidé 
kolem. Pán? Byl svým způsobem asertivní a vlastně slušný… Prodavačka? Profík, ví, že tyhle sobotní šichty jsou ráno náročné a že vše musí odsýpat… Můj manžel? 
Každý z nás má občas nárok na špatnou náladu…
A jak celá příhoda souvisí se sociální službou FOKUS? Pokud já vím, celý tým vyvíjí nekonečnou snahu měnit věci kolem nás.  Během roku sbírají nové zkušenosti, 
znalosti – jsou velmi pracovití. Opírají se o jedinečnost každého člověka, ať zaměstnance nebo klienta – jsou tolerantní.  Bojují svými názory a argumenty, ke kterým 
se postupně dopracují – jsou odhodlaní. 
Svým zapřísáhlým postojem neúnavně mění dosavadní přístupy k lidem s psychickým onemocněním. Podporují změnu současných, ne příliš dokonalých systémů, 
jejichž základy sahají přes  zdravotnictví, školství až po politiku. Chtějí transformovat. Nepřestanu jejich cílevědomou práci obdivovat a připojuji se alespoň svojí 
drobnou snahou měnit věci kolem sebe změnou vlastního uvažování. 

Vytvoření tohoto dokumentu je spolufinancováno z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ, Státního rozpočtu ČR, MPSV, Jihočeského kraje, Statutárního města 
České Budějovice, Města Český Krumlov




