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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…



5 
 

 

 

Obsah 

 

 

 

Místo úvodního slova … ....................................................................................... 6 

Poskytované sluţby.............................................................................................. 8 

Vybrané aktivity a akce v roce 2011 ............................................................... 9 

Realizované projekty ........................................................................................ 10 

Vzdělávání a supervize ..................................................................................... 13 

Tým ....................................................................................................................... 14 

Orgány sdruţení ................................................................................................. 16 

Finanční a věcná podpora ................................................................................. 16 

Hospodaření ........................................................................................................ 18 

Plány pro rok 2012 ............................................................................................. 19 

Poděkování .......................................................................................................... 20 

Co k tomu dodat… .............................................................................................. 21 

Slovo závěrem ................................................................................................... 22 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

Místo úvodního slova …  

 15. 1. 2011 – přidělili nám stopadesátitisícovou dotaci na poskytování sluţby 

sociální rehabilitace v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově na celý rok 

(cca 10,4 % dotace roku 2010), v kontextu veřejně deklarované podpory 

zejména ambulantních a terénních sluţeb to pro nás bylo a stále je 

nepochopitelné  

 vyjednávali jsme o výši přidělené dotace - na jedné straně pochopení, ochota 

a zájem sluţby podpořit a udrţet (Statutární město České Budějovice, město 

Český Krumlov), na druhé straně fráze o celkovém sníţení disponibilních 

finančních prostředků pro celý Jihočeský kraj (disponují cca 80 % 

prostředky roku 2010)  

 červen 2011 - velká úleva, MPSV dorovnalo přidělené finanční prostředky do 

výše 90 % dotace roku 2010, říjen 2011 - Jihočeský kraj v rámci 

Individuálního projektu podpořil sluţbu sociální rehabilitace jak na území ORP 

České Budějovice, tak na území ORP Český Krumlov do června 2012 

 oslavili jsme páté narozeniny a po páté 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. Zakládající členka 

našeho o. s. byla navrţena do Kolonie budovatelů a získala tak symbolickou 

parcelu na Měsíci  

 pokračovali jsme v realizaci projektu PŘÍLEŢITOST KE ZMĚNĚ podpořeného 

z ESF v rámci OP LZZ a z prostředků SR 

 ve spolupráci s o. s. FOKUS Písek jsme realizovali projekt Most do 

budoucnosti a začal nový projekt Jak se dostat ven z bludného kruhu - aneb 

pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce  

 účastnili jsme se komunitního plánování ve městech České Budějovice, Český 

Krumlov a Kaplice 

 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   
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 prezentovali jsme se ve sdělovacích prostředcích a na výstavě „NEJSME 

LHOSTEJNÍ“ pořádané Odborem sociálních věcí MM České Budějovice 

 v prosinci jsme získali do pronájmu byt v Českém Krumlově a byt v Libníči pro 

realizaci tréninkového programu sociální rehabilitace – bydlení 

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). Pracujeme metodou Case 

management zaloţenou na práci v souladu s klientovým přáním a potřebami, na 

partnerství a flexibilitě (dlouhodobost, práce v terénu, intenzita dle potřeb 

klienta). Case manager staví na silných stránkách klienta, mapuje a vyuţívá 

dostupné zdroje jak u klienta, tak v jeho okolí, je spojencem klienta, 

poskytovatelem části sluţeb i průvodcem v systému sluţeb.  

Službu poskytujeme na území ORP České Budějovice a ORP Český Krumlov. 

 

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.  

Realizace probíhá v rámci dvou programů – Ateliér Kočka a Tvořivá dílna 

Nikolína. 

Službu poskytujeme v Českých Budějovicích. 
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Statistika 

Služba / Projekt 
počet 

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

Sociální rehabilitace 133 51 36 52 48 53 54 41 47 49 72 61 58 

Z toho: 

České Budějovice 111 43 30 50 43 49 50 35 40 37 60 48 41 

Český Krumlov 34 8 6 2 5 7 8 7 9 14 18 14 17 

Sociálně terapeutická dílna 46 19 21 23 16 20 23 17 15 14 20 18 12 

Projekt Most do budoucnosti  17 3 12 7 1 1 3 3 4 3 3   

Projekt Příležitost ke změně 111 31 47 39 36 42 43 32 36 39 42 30 31 

 

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

 

Počet služeb 
3417 260 221 296 238 306 311 187 310 307 406 262 313 

 

Počet kontaktů 
5301 398 369 534 383 443 521 279 433 418 592 480 451 

 

Vybrané aktivity a akce v roce 2011 

 

SPORTOVNÍ AKTIVITY 

Sportování se stalo standardní součástí aktivit ve Fokusu. Pomocí pohybových 

aktivit - stolního tenisu, bowlingu,  pétanque, plavání, pěší i cyklo turistiky se 

snaţíme načerpat endorfiny a zlepšit tak psychickou pohodu. Také venčení psů 

z útulku a vycházky do přírody i za kulturou jsou pravidelnou součástí Programu 

denních aktivit.  

VÍCEDENNÍ POBYTY 

Sjíţděli jsme na raftech Vltavu a i přes nepřízeň počasí to byl krásný záţitek. 

Strávili jsme 3 dny na skautské základně „Švýcarák“ u Nových Hradů, při 

procházkách po okolí, při společném vaření a večerním povídání nám bylo spolu 

fajn.   

VÝLETY ZA POZNÁNÍM 

Podnikli jsme několik vydařených výletů do okolí, prohlédli jsme si Jindřichův 

Hradec a v Muzeu Jindřichohradecka také Krýzovy jesličky. Navštívili jsme 

Český Krumlov a výstavu obrazů paní Karmazínové. U Hluboké jsme si prohlédli 

skelnou huť a vyzkoušeli jsme si foukání korálků. Společně s Fokusáky z Českého 
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Krumlova jsme prošli kříţovou cestu v Římově a prohlédli si betlém ve Velešíně.  

 

Týdny pro duševní zdraví  

Jiţ po páté jsme se připojili k celostátní akci Týdny pro duševní zdraví, letos v 

duchu motta, „neptej se komu šplouchá na maják, šplouchá i Tobě“. Jiţ tradičně 

se konal v domě U Beránka v Krajinské ulici a poprvé také v Českém Krumlově. 

Na návštěvníky čekal od pondělí do pátku pestrý doprovodný program - trh 

s výrobky Sociálně terapeutické dílny, tvořivé dílny určené zájemcům z řad 

veřejnosti. V rámci ozvěn festivalu Psychofilm, jsme promítaly dokumentární 

filmy Záhada schizofrenie, Záhada psychózy, Příběh nemocné duše, Georgi 

a motýli. Byli vyhlášeni vítězové soutěţe „Brouk v hlavě“. V průběhu týdne se na 

dvorku domu U Beránka vystřídala divadla – Kvelb, AnoAmat, J. K. Tyl, ŢAS 

v klubu Street Beat koncertovala kapela Zelená sahara. V Českém Krumlově 

prezentovali klienti FOKUSu svá literární díla v krásném prostředí Městské 

knihovny. Zájemcům z řad veřejnosti jsme nabídli přednášky MUDr. Lenky 

Fiedlerové a MUDr. Gábora Nagye na téma Deprese.  

 

Svépomocné aktivity 

V roce 2011 se rozšířil okruh přispěvatelů do klientského občasníku 

FOKUSOVINY a zároveň dostal časopis také další podobu. Je moţné se na něj 

podívat nejen na stránkách o. s., ale má samostatné webové stránky 

(www.fokusoviny.cz), na kterých jsou i všechna archivní čísla.  

 

Realizované projekty  

„Terénní“ auto 

V únoru jsme zakoupili modrou Škodovku, auto, se kterým jezdíme za klienty 

mimo město České Budějovice. Finanční prostředky jsme získali v roce 2010 od 

Nadace Divoké Husy, Restaurace Šupina a Šupinka v Třeboni a dalších dárců.  

 

Příležitost ke změně 

Realizace projektu probíhá dle plánu, od začátku se do něj zapojilo 111 osob, 

kterým byla poskytnuta podpora buď individuální, nebo v rámci Programu 

rozvoje.  
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním 

rozpočtem České republiky.  

 

Most do budoucnosti  

Projekt v roce 2011 pokračoval kurzem počítačových dovedností 

a rekvalifikačními kurzy. Do projektu se zapojilo 26 osob a 14 z nich získalo 

pracovní uplatnění na běţném trhu práce nebo v chráněných dílnách. Ke konci 

října byl projekt ukončen.  

Realizátor projektu byl FOKUS Písek, o. s., partnery FOKUS České Budějovice, 

o. s. a FOKUS Tábor, o. s.   

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním 

rozpočtem České republiky.  

 

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

onemocněním v návratu zpět na trh práce 

Přípravnou fází byl zahájen další projekt zaměřený na podporu lidí s duševním 

onemocněním při nástupu na pracovní trh. 

Realizátor projektu je FOKUS Písek, o. s., partnerem je FOKUS České 

Budějovice, o. s.   

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním 

rozpočtem České republiky.  

 

Udržení služby sociální rehabilitace 

Cílem projektu bylo udrţet dostupnost sluţby sociální rehabilitace pro osoby, 

kterým v důsledku jejich duševního onemocnění hrozí sociální vyloučení, vytvořit 

pro ně bezpečné, podpůrné a aktivizující prostředí, poskytovat podporu a pomoc 

při vyřizování běţných záleţitostí a poskytovat poradenství, jim, jejich rodinám 

a blízkým. Součástí projektu je i tréninkový program sociální rehabilitace – 

bydlení, do kterého se v roce 2011 postupně zapojili 2 klienti, kteří si mohli 

vyzkoušet jak vést samostatně domácnosti, hospodařit, strukturovat denní čas. 

Po celou dobu účasti v programu jim byla poskytována podpora a pomoc při 

tréninku dovedností spojených se samostatným bydlením tak, aby se zvyšovaly 

jejich kompetence v této oblasti.  
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Tento projekt byl spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 

a MPSV. 

 

Aktivizace a podpora lidí s duševním onemocněním 

Cílem projektu bylo udrţet dostupnost ambulantní formy sluţby sociální 

rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním z ORP Český Krumlov a zároveň 

na tomto území vstoupit do povědomí veřejnosti. Projekt byl realizován po celý 

rok 2011. 

Tento projekt byl spolufinancován městem Český Krumlov a MPSV. 

 

Individuální podpora lidí s duševním onemocněním 

Projekt byl zaměřený na podporu lidí s duševním onemocněním z ORP Český 

Krumlov v jejich přirozeném prostředí, zejména při vyuţívání běţných sluţeb, 

zvládání sociálních rolí aj. Projekt byl realizován po celý rok 2011. 

Tento projekt byl spolufinancován městem Český Krumlov a MPSV. 

 

Individuální podpora lidí s duševním onemocněním na území JčK 

V rámci GP Podpora terénních sociálních sluţeb jsme realizovali projekt na 

podporu terénních sociálních sluţeb zaměřený na poskytování sluţby sociální 

rehabilitace lidem s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. 

Projekt byl realizován od ledna do září 2011. 

Tento projekt byl spolufinancován MPSV a Jihočeským krajem. 

 

Volnočasové aktivity pro lidi s duševním onemocněním 

V rámci GP Podpora sluţeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., 

o sociálních sluţbách byl realizován projekt, jehoţ smyslem bylo udrţení nabídky 

aktivit, které nejsou součástí sociální sluţby a umoţnit tak uţivatelům 

smysluplně trávit volný čas a posilovat aktivní přístup k ţivotu. V rámci tohoto 

projektu se uskutečnily vícedenní pobyty a probíhala kondiční výuka jazyků, 

Setkání s literaturou a PILINY. 

Tento projekt byl spolufinancován Jihočeským krajem a z vlastních příjmů.  
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Sociálně terapeutická dílna podpořená v rámci Individuálního projektu 

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji  

Po celý rok jsme realizovali dva sociálně terapeutické programy – Ateliér Kočka 

a Tvořivou dílnu Nikolína.  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním 

rozpočtem České republiky.  

 

Sociální rehabilitace podpořená v rámci Individuálního projektu Podpora 

sociálních služeb v Jihočeském kraji 

Od 1. 10. 2011 jsme realizovali sluţbu sociální rehabilitace na území ORP České 

Budějovice a ORP Český Krumlov.  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním 

rozpočtem České republiky.  

 

 

Vzdělávání a supervize   

 

Odborné kurzy a semináře 

Psychiatrické minimum, Úvod do komunikace s klientem s duševním onemocněním, 

Úzkost a úzkostné poruchy, Práce s rodinami osob s duševním onemocněním, 

Právní minimum pro pomáhající profese, Zvládání emocí vnitřně a v interakcích. 

Odborná stáţ ve Fokusu Praha.  

 

Supervize 

4 setkání 
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Tým (podle abecedy) 

Andrea Dvořáková – pracovnice v sociálních sluţbách do 31. 1. 2011 

Bc. Klára Janovská – sociální pracovnice ve středisku Český Krumlov do 31. 1. 

2011, pak dobrovolnice do 31. 3. 2011 

Alice Kubičková – administrativní pracovnice 

Bc . Zdeňka Kuviková – ředitelka, projektová manaţerka 

PhDr. Jan Mařík – odborný pracovník – psycholog, od 1. 9. 2011 

Mgr. Kateřina Mixanová – sociální pracovnice komunitního týmu 

Daniela Motrincová – pracovnice v sociálních sluţbách – terapeutka STD od 1. 7. 

2011 

Pavla Ohnisková, DiS. – sociální pracovnice ve středisku Český Krumlov od 1. 8. 

2011 

Ing. Eva Šohajková – účetní (DPP – leden 2011) 

Bc. Věra Švábová – finanční manaţerka  

Nikol Švecová, DiS. – pracovnice v sociálních sluţbách – terapeutka STD do 1. 6. 

2011 

Michal Tesař – lektor angličtiny (DPP) 

Mgr. Tomáš Trajer – sociální pracovník komunitního týmu 

Renata Valkonyová – pracovnice v sociálních sluţbách 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 sluţbách – vedení Programu 

denních aktivit   

Věra Zemanová – pracovnice v sociálních sluţbách – terapeutka STD 

 

Dobrovolníci (podle abecedy) 

Hynek Klimek – lektor tvůrčího psaní  

Mgr. Ivana Pilná – dramaterapeutka  

Michal Tesař – lektor angličtiny 
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Odborná podpora (podle abecedy) 

Mgr. Miroslava Dlouhá – socioterapeutka Nemocnice České Budějovice  

MUDr. Lenka Fiedlerová – psychiatrička Nemocnice České Budějovice 

Mgr. Martin Haicl – konzultant standardů kvality v sociálních sluţbách  

Hana Kostlivá – sociální pracovnice PL Lnáře 

MUDr. Lukáš Krejčů – ambulantní psychiatr 

Bc. Markéta Míková – socioterapeutka Nemocnice České Budějovice 

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

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 31. 5. 2011 

 

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, Věra Zemanová 
 

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 

Zdeňka Kuviková 

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.  

Ministerstvo zdravotnictví  

Bc. Květoslava Baláková 

Petra Řeháková  

Danuše Wieserová 

G-project České Budějovice 

Blanka Koubová – Grafické a internetové studio PeopleArt 

Ludvík Valkony 

Nadace Vodafone Česká republika 

HP-Trumex 
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Mgr. Zdeňka Pešlová 

Ing. Eva Šohajková 

Katarína Wienerová 

Zuzana Vondráčková 

Tomáš Trajer 

Agáta Zajíčková 
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Hospodaření 

 
 

NÁKLADY CELKEM 3 982 503 Kč 

Materiálové náklady 180 310 Kč 

Spotřeba materiálu – papíry, tonery, psací potřeby, CD/DVD aj. 61 152 Kč 

Spotřeba materiálu – vybavení střediska ČK, vybavení ČB 45 224 Kč 

Spotřeba materiálu – pohonné hmoty 23 506 Kč 

Spotřeba materiálu – odborná literatura, úklidové a hygienické 

prostředky, materiál na tvořivé činnosti  50 428 Kč 

Nemateriálové náklady  813 920 Kč  

Energie a ost. neskladovatelné dodávky 130 843 Kč 

Opravy a udrţování  33 428 Kč 

Cestovné 49 733 Kč 

Telefony a poštovné  94 878 Kč 

Přímá podpora uţivatelů – cestovné na vzdělávací aktivity 6 573 Kč 

Ostatní sluţby - nájemné  220 308 Kč 

Ostatní sluţby - vzdělávání, supervize 54 281 Kč  
Ostatní sluţby – prezentace, grafické práce, zabezpečení, účetnictví, 

evid. systém aj. 181 918 Kč 

Ostatní náklady – bank. poplatky, pojištění, 32 329 Kč 

Daně a poplatky  100 Kč 

Odpisy 9 350 Kč 

Ostatní náklady – členské příspěvky  600 Kč  

Osobní náklady  2 987 673 Kč 

Hrubé mzdy zaměstnanců  1 936 454 Kč  

Ostatní osobní náklady - DPČ  232 452 Kč 

Ostatní osobní náklady – DPP 90 850 Kč  

Odvody z mezd – zdravotní a sociální pojištění  727 917 Kč 

VÝNOSY CELKEM  4 037 231 Kč  

Trţby za vlastní výkony a za zboţí  462 967 Kč  

Trţby z prodeje sluţeb – IP JčK „Podpora sociálních sluţeb v JčK“ 367 753 Kč 

Trţby z prodeje sluţeb – ostatní  95 214 Kč 

Dotace 2 856 893 Kč 

Dotace na provoz – MPSV 858 000 Kč  

Dotace Statutární město České Budějovice 300 000 Kč 

Dotace Město Český Krumlov 150 000 Kč 

Dotace MZ - Týdny pro duševní zdraví 4 800 Kč  

Grant JčK – volnočasové aktivity  40 000 Kč 

Grant JčK – terénní sociální rehabilitace  170 000 Kč 

Úřad práce České Budějovice 18 000 Kč  
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ESF – OP LZZ – Most do budoucnosti  479 748 Kč 

ESF – OP LZZ – Kruh  16 295 Kč 

ESF – OP LZZ – Příleţitost ke změně 1 454 458 Kč 

Přijaté příspěvky – dary 78 916 Kč 

Členské příspěvky 1 700 Kč  

Ostatní výnosy – úroky, přeplatky 2 347 Kč 

  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2011 54 728 Kč 

 
 

Plány pro rok 2012 

 

 udrţet provoz sluţeb v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově 

 vytvářet bezpečnou atmosféru pro uţivatele sluţeb 

 udrţet pracovní místa vytvořená pro osoby se zdravotním postiţením 

 zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních sluţeb 

 vzdělávat se  

 realizovat podpořené projekty 

 prohlubovat spolupráci s odbornou veřejností  

 zapojovat se do plánování sociálních sluţeb v rámci ORP České Budějovice 

a sousedících ORP  

 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… 

 

Ve Fokusu České Budějovice, neziskové organizaci, která pomáhá duševně 

nemocným k návratu do běţného ţivota, jsem od listopadu 2011 vykonával praxi. 

Sám jsem byl na určitou dobu klientem Fokusu. Docházel jsem na tzv. Program 

rozvoje. Cílem bylo osamostatnění a příprava na pracovní pohovor. Tento 

program mi nabídl Fokus ve chvíli, kdy jsem docházel na Charitu Kaplice, do 

sociálně terapeutické dílny jménem Kolbenka. Následně po úspěšném dokončení 

programu ve Fokusu mi byl nabídnut právě kurz na administrativního pracovníka 

přes Impuls Třebíč, pobočku České Budějovice. 

 

Pracoviště bylo pěkně zařízené, měl jsem k dispozici kuchyňku, kde bylo moţné si 

v mikrovlnné troubě ohřát jídlo, uvařit si kávu či čaj. Dostal jsem své pracovní 

místo a firemní notebook, se kterým jsem měl přístup na internet a na server 

Fokusu, kam se ukládají soubory týkající se pracovní činnosti. Hlavní náplní mé 

práce bylo asistovat administrativní pracovnici, kdyţ potřebovala vyplnit 

faktury, tisknout, skenovat či kopírovat nebo archivovat dokumenty. Paní Alice 

mi věnovala svůj čas, aby mi pomohla aplikovat do praxe administrativní činnosti, 

které jsem se učil v rekvalifikačním kurzu. 

 

Byla se mnou sepsána Dohoda o provedení práce o aktualizaci webových stránek 

Fokusu České Budějovice (www.fokus-cb.cz). V rámci této dohody jsem 

zodpovídal za správné umísťování aktuálních informací na webové stránky.  

 

Praxe byla ze začátku náročná. Vţdy ke konci týdne jsem se cítil ospalý 

a vyčerpaný. Jednoduše, neměl sem ţádný pracovní reţim. To se ale začalo 

postupně zlepšovat a zhruba po měsíci tyto stavy odezněly úplně. Naopak jsem 

se na praxi těšil, jelikoţ se tím začal zlepšovat i můj zdravotní stav.  

 

Pro můj osobní ţivot byla praxe velmi přínosná. Poznal jsem nové lidi, nabyl jsem 

konečně po dlouhé době pracovní reţim, který jsem ztratil v důsledku 

propuknutí zdravotních problémů. 

 

Chtěl bych nyní po dlouhé době znovu nastoupit do školy a doplnit si maturitu 

formou dálkového studia na střední škole v Českých Budějovicích, abych mohl 

nastoupit do zaměstnání v oboru informačních technologií. 

J. Š. 
 
 

 

http://www.fokus-cb.cz/
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Slovo závěrem 

 
Pojem uzavírat znamená shrnout, bilancovat, vzpomínat, připomínat si. Člověk má 

přitom obvykle tendence k nostalgii a lítosti nad jiţ nenávratným. Při vyslovení názvu 

FOKUS, o. s., však závěr kupodivu nabývá úplně jiných dimenzí. Kromě shrnutí 

a vzpomínání se totiţ vkrádají i mnohem kreativnější a optimističtější pocity: 

porovnání, poučení, zdravá pýcha, úspěch, radost, těšení se na budoucnost. Nemá příliš 

smysl zabývat se hledáním příčiny, jak se v sociální sluţbě stane, ţe všechny přítomné 

ovládne tak lidsky příjemná atmosféra.  Ve FOKUSU to tak prostě je a tak to funguje, 

a to za jakýchkoliv podmínek a řešení sloţitých situací. A co je hlavní, FOKUS je tu pro 

nás  stále a kdykoliv pocítíme potřebu. Takţe opět – těšme se.    

 

 

 

   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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