


NA ÚVOD …  

Vážení a milí příznivci a podporovatelé, 
nastal čas pro bilancování, a tak jako to dělá každý z nás, i náš FOKUS se ohlíží za uplynulým rokem. 
Pro nás byl náročný. Možná o něco víc, než předchozí léta. 
Z počátku roku nešlo všechno hladce, některé projekty procházely ranou fází vývoje a podobně jako rodiče 
učí malé dítě, museli jsme i my vynaložit hodně úsilí, abychom je rozchodili. 
Ale také to byl rok, který přinesl hodně nového  – poměrně radikálně se nám vyměnil tým. To mělo největší 
vliv na fungování Komunitního týmu, který se musel vypořádat se situací, kdy se na zájemce o službu nedo-
stalo hned, což byl do té doby standard, ale museli po nějakou dobu čekat na návštěvu člena týmu nebo 
na sjednání schůzky. Nové kolegyně se seznamovaly s prací v organizaci a procházely zaškolením. 
Naše zdravotní služby, které poskytujeme v domácím prostředí, doznaly rozvoje. A to hlavně díky Vám, kteří 
činnost naší organizace finančně či materiálně podporujete.
Od Statutárního města České Budějovice jsme získali objekt, kam se budeme po Novém roce stěhovat.
Zde, když všechno dobře půjde, budeme moci zřídit Centrum duševního zdraví. 

Neboť KDYŽ CHCEŠ, TAK MŮŽEŠ … pracovat na sobě i pro jiné, měnit sebe i svět, milovat lidi, ptát se, podpo-
rovat finančně i věcně FOKUS ČB, … 

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 na jejich cestě k zotavení. 

Cílem služby je 
• posilovat osobní kompetence (dovednosti a znalosti) klientů, které jim umožní dosáhnout samostat 
 nosti 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 zaměst 
 nání, se sousedy apod.).  
• pomáhat klientům orientovat se v jejich životní situaci a podporovat je ve využívání dostupných zdro 
 jů 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
• poskytovat podporu a posilovat naději na cestě osobního zotavení 
 
 

V rámci aktivního kontaktování potenciálních klientů jsme spolupracovali s Psychiatrickou nemocnicí 
v Písku, Psychiatrickou léčebnou ve Lnářích, Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech a s Dětskou psychi -
atr ickou nemocnic í  v  Opařanech. Pravidelně, minimálně 1x týdně, jsme navštěvovali psychiatrické 
oddělení Nemocnice České Budějovice.   
V Českých Budějovicích jsme realizovali Tréninkový program – bydlení, zaměřený na získávání dovedností 
spojených se samostatným bydlením. V roce 2017 prošlo tímto programem 7 klientů s různou mírou podpory. 
Jeden z nich získal v průběhu roku stálou práci a odstěhoval se do vlastního bytu. 
V tomto roce jsme se rozhodli, že začneme s měřením dopadu poskytovaných služeb na život lidí, kterým jsou 
určeny. Zatím na malém vzorku jsme zjistili následující: 
71% našich klientů potřebuje pomoci s psychickými potížemi a psychotickými symptomy. Více než polovinu 
však také trápí tělesné zdraví a nedostatek přátel. Pouze 5 % našich klientů řeší ve svém životě drogovou 
problematiku a pouze 16% problematiku alkoholové závislosti. Komunitní tým dokáže reagovat na 
více než 80% potřeb našich klientů. Na 9% potřeb našich klientů reagujeme, protože vidíme, že jsou 
potřeba. V 91 % si o pomoc říkají sami. Po zhruba půl roční spolupráci s komunitním týmem se životní 
starosti u vzorku klientů snížily o 18%.
V roce 2017 jsme podpořili 182 klientů, dále jsme vyjednávali s 88 zájemci o službu. Celkem se uskutečnilo 
5123 kontraktů, tzn. 2322 hodin přímé práce. V porovnání s rokem 2016 jsme dosáhli obdobných výkonů za 
srovnatelnou veličinu jednoho úvazku pracovníka v přímé práci.

Služba Komunitní tým byla financována účelovou a programovou dotací Jihočeského kraje, Městem Český 
Krumlov, Městem Kaplice a Trhové Sviny. 

Sociálně terapeutické dílny 
Pro klienty, kteří preferují využívání docházkových, převážně skupinových, programů, je určena služba sociál-
ně 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 dva programy -  Program denních aktivit 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, vzá-
jemné sdílení zážitků, aktivní trávení volného času, apod.). Součástí Programu jsou i tvořivé činnosti zaměře-
né na podporu rozvoje motoriky, soustředění. 

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 spojených s pracovní činností, zejména na posilování schop-
nosti soustředění, udržení pozornosti, mapování výkonu.

V roce 2017 jsme podpořili 84 klientů, dále jsme vyjednávali s 30 zájemci o službu. Celkem se uskutečnilo 
2706 kontraktů, tzn. 1715 hodin přímé práce. V porovnání s rokem 2016 došlo k navýšení počtu hodin práce 
s klientem pro srovnatelnou veličinu jednoho úvazku pracovníka v přímé práci.

Služba sociálně terapeutické dílny v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově byla od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2017 financována z prostředků ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu SR v rámci projektu „Podpo-
ra sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“. Další finanční podporu jsme získali od Statutárního města České 
Budějovice a Města Český Krumlov. Na financování osobních nákladů jsme získali finanční prostředky z účelové 
dotace Jihočeského kraje. 

BYDLENÍ K- PAX (podle zákona o sociálních službách – chráněné bydlení)
Bydlení K-PAX poskytuje pobytovou službu deseti klientům převážně z Jihočeského kraje formou skupinové-
ho bydlení. Služba je určena osobám, které potřebují pomoc a podporu v oblasti bydlení zejména proto, že 
v důsledku své nemoci nemají dostatečné kompetence. Služba má vést k získávání dovedností, které jsou k 
samostatnému bydlení potřebné. Cíle služby jsou 
• podporou získání dovednosti potřebných k samostatnému bydlení umožnit klientům služby zvyšovat  
 a zlepšovat kompetence potřebné k samostatnému bydlení (např. obvyklé stravovací návyky, zvlád 
 nutí péče o domácnost, finanční hospodaření – pravidelné splácení dluhů, rozpočet na měsíc)
• připravit klienty služby na samostatné fungování v běžném životě 
• motivovat klienty služby k aktivnímu využívání volného času a poskytnout jim při tom podporu
• pomoci klientům získat samostatné bydlení (počet klientů, kteří fungují v samostatném bydlení)

Službu za rok 2017 využilo 19 klientů, z nich 1 osoba odešla bydlet do vlastního bytu, 3 osoby začaly využívat 
tréninkový byt s nižší mírou podpory. Celkem se uskutečnilo 15205 kontraktů, tzn. 2776 hodin přímé práce. 
V porovnání s rokem 2016 došlo k navýšení počtu hodin práce s klientem pro srovnatelnou veličinu jednoho 
úvazku pracovníka v přímé práci.
Služba BYDLENÍ K-PAX byla financována z účelové a programové dotace Jihočeského kraje, z dotace Statutár-
ního města České Budějovice. 

Zdravotní služby (registrace zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, domácí 
péče ošetřovatelská)
Služby zdravotní péče jsou poskytovány primárně klientům našich služeb, zejména jde o výživové poraden-
ství, lékový management, aplikaci depotních injekcí. V roce 2017 jsme měli 38 klientů a realizovali 551 služeb. 
Oproti roku 2016 se jedná o nárůst o 58 % v počtu služeb.
Zdravotní služby jsme v roce 2017 financovali z dotace Města Český Krumlov a z darů přijatých od fyzických 
a právnických osob. 



REALIZACE PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ESF
 
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA realizovaná v rámci Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v 
Jihočeském kraji IV. 
Doba realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 jsme realizovali v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově dva sociálně te-
rapeutické programy – Program denních aktivit a Ateliér Kočka.    

FOKUS NOVĚ 
Doba realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018
Projekt je zaměřený na rozvoj naší organizace. Cílem projektu je dosáhnout efektivnějšího fungování, zvýšení 
finanční stability a rozvoj fundraisingu, zlepšit řízení a péči o lidi v organizaci. Do přípravy i realizace projektu 
jsou průběžně zapojování místní experti na strategické plánování, finanční řízení, fundraising, HR, PR a mar-
keting, kteří nám pomáhají s řešením problematických oblastí, které vyplynuly z nezávislé auditní zprávy. Od 
začátku realizace máme zpracovaný strategický plán na období pěti let, připravený manažerský informační 
systém, procesní strukturu, probíhají změny v řízení organizace. 

IPS
Individual placement and support – efektivní způsob zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti lidí s duševním onemocněním na území, kde působí FOKUS 
České Budějovice. V projektu podpoříme 35 lidí s duševním onemocněním při vstupu na volný trh práce a pro 
15 z nich pomůžeme vytvořit vhodná pracovní místa s podporou mzdových příspěvků pro zaměstnavatele. 
Cílem je zajištění placené práce v běžných podmínkách, bez dlouhodobého předpracovního tréninku. Od za-
čátku roku 2017 se uskutečnilo 380 kontaktů s 32 zájemci o práci, pracovní místo získalo 18 osob. 

R-ITAREPS - Kompletní program prevence relapsu – Inovační projekt
Doba realizace: 7. 12. 2016 – 31. 8. 2019
R-ITAREPS (Recovery - Information Technology Aided Relaps Prevention in Schizophrenia) je komplexní pro-
gram prevence relapsu schizofrenie a navazuje na již stávající verzi ITAREPS, která funguje v České republice 
již od roku 2002. V roce 2017 proběhla přípravná fáze projektu. Hlavním cílem evaluace této fáze bylo zjistit, 
jaké faktory stojí za nízkou adherencí psychiatrů i klientů, kteří byli zapojeni do původní verze ITAREPSu, a 
vytvořit takové nastavení, v kterém bude nástroj dostatečně atraktivní pro psychiatry a přínosný pro samotné 
klienty. Dalším cílem bylo zjistit, pro jaký typ klientů a za jakých podmínek je nástroj vhodný. Použité metody 
zahrnovaly vstupní strukturovaný rozhovor s klienty, dále výstupní individuální polostrukturované rozhovory 
s klienty a case-managery. Do přípravné fáze bylo zapojeno celkem 12 klientů ze 4 organizací. Evaluace pří-
pravné fáze probíhala kvalitativní formou. Přínos programu dle zapojených klientů lze shledávat v usnadnění 
kontaktu s case-managerem, případně s psychiatrem včetně aktivního kontaktování case – managerem při 
zhoršení klientova zdravotního stavu. Další typ přínosu spočívá v tom, že výstupy z nástroje R-ITAREPS vidí 
i zapojení uživatelé, což jim umožňuje pravidelně reflektovat vlastní zdravotní stav a přizpůsobit tomu svůj 
životní styl.
Realizace projektu probíhá v rámci výzvy na sociální inovace OPZ ESF.

Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci
Zapojili jsme se do projektu, jehož cílem bylo proškolení lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí pro práci na 
pozici peer konzultanta a podpora a zavedení této pozice do našeho týmu. V rámci projektu vznikla ve spo-
lupráci s jeho účastníky příručka zaměřená na praktické příklad stigmatizace a diskriminace lidí s duševním 
onemocněním, využitelná jako nástroj pro práci peer konzultantů s klienty a pro podporu jejich jedinečné 
role v týmu. Realizátor projektu, Centrum pro péči o duševní zdraví, podpořil zaměstnání naší nové peer kon-
zultantky jednak v oblasti osobních nákladů a také jejím odborným proškolením. 



Podpora FACT modelu v České republice 
Zapojili jsme se do projektu, jehož cílem bylo za pomoci know-how z Nizozemí identifikovat rozvojový poten-
ciál zapojených týmů organizací poskytujících služby lidem s duševním onemocněním po celé České republice 
a přispět k jejich zkvalitnění, rozvoji a přiblížení se nizozemskému organizačnímu modelu komunitní péče pro 
lidi s vážným duševním onemocněním FACT (Flexible Assertive Community Treatment). V roce 2017 proběh-
la první evaluace našeho Komunitního týmu, která ukázala jak blízko či daleko v jednotlivých posuzovaných 
oblastech (struktura týmu, postupy, intervence, komunitní péče, organizace, hodnocení výsledků, odborný 
rozvoj) máme k standardnímu modelu FACT. Druhá evaluace nás čeká v roce 2018. 

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

REALIZACE DALŠÍCH PROJEKTŮ 

Týden obyčejného šílenství 
Stejně jako v předchozích letech, i letos proběhla destigmatizační a osvětová akce Týden obyčejného šílenství, 
která se zapojila do celostátní akce Týdny pro duševní zdraví.  Kampaň se konala ve dnech 11. – 14. 10. 2017, 
kdy byl pro veřejnost připraven kulturní program. Ve středu 11.10. 2017 byl připraven kulturní program Mc-
Fabrica v Českých Budějovicích. Koncert kapely Bohemica Indica a kapely McBerds navštívilo cca 100 účast-
níků. 14.10. 2017 se program odehrával k kulturním klubu Horká Vana. K vidění bylo divadelní představení 
nezávislého divadelního souboru Arte della Tlampač, které zcela naplnilo kapacitu sálu, počet diváku 100. V 
průběhu obou akcí pro veřejnost byly v prostorách vystaveny plakáty z kampaně Reformisté. Od 11. 9. – 8. 
10. byl realizován výlep plakátů na plochách WIP reklamy na 7 frekventovaných místech ve městě. Od 26. 9. 
do 10.10.2017 byla kampaň prezentována v autobusech městské hromadné dopravy. Na FB stránky kampaní 
„Ti, kterým se vyhýbáme“ jsme umístili odkaz na aktivity v rámci kampaně Reformisté. Dosah kampaně odha-
dujeme na minimálně 1500 osob. 

Projekt byl realizován za podpory Statutárního města České Budějovice. 

„Blázníš? No,a!“ 
Jedná se o preventivní program v oblasti duševního zdraví zaměřený na studenty středních škol. V roce 2017 
jsme realizovali dva školské dny a to na středních školách v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. 



LIDÉ …

Vzdělávání a supervize  

Každý rok velkou pozornost věnujeme dalšímu profesnímu vzdělávání pracovníků služeb. Odborní pracovníci 
se účastnili vzdělávání zaměřeného na práci s lidmi s duševním onemocněním (Psychiatrické minimum, Mo-
tivační intervence, Kompletní krizová intervence, Příprava poskytovatele na inspekci poskytování sociálních 
služeb, Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby, GAF, Základy spolupráce s rodinou uživatele aj.), supervize 
a odborných stáží v organizacích poskytujících služby lidem s duševním onemocněním. 

Tým (podle abecedy)
 
Iva Černá, DiS. – koordinátorka projektů, fundraiserka, projektová manažerka
BcA. Pavel Černý – grafik, projekt R-Itareps, DPP 
Bc. et Bc. Simona Egriová – koordinátorka stakeholderů, projekt R-Itareps
Mgr. Marek Fiala – case manager, projekt R-Itareps
Renata Grachová – uklízečka středisko Český Krumlov, DPP
Ing. Lenka Hladíková, PhD. – peer konzultantka
Vít Hovorka – pracovník v sociálních službách, BYDLENÍ K-PAX 
Mgr. Ondřej Chromý – kouč, DPP
Mgr. Janka Jurigová – odborný pracovník na BYDLENÍ K-PAX, DPP
Michaela Klimentová – uklízečka
Bc. Soňa Kolarová – sociální pracovnice STD, Komunitní tým
Mgr. Lucie Kolářová – sociální pracovnice Komunitního týmu, pracovní konzultantka a terapeutka IPS
Lenka Kollerová, DiS. – sociální pracovnice BYDLENÍ K-PAX
Bc. Katarína Korbelová – sociální pracovnice, rodičovská dovolená
Bc. Lucie Křistková – sociální pracovnice Komunitní tým
Leoš Kubíček – hlavní expert projektu FOKUS NOVĚ, DPČ
Alice Kubičková – administrativní pracovnice
Bc . Zdeňka Kuviková – ředitelka, sociální pracovnice 
Miroslav Kvapil – grafické práce, DPP
Daniel Kyncl – grafické práce, DPP
Mgr. Dominika Levá – sociální pracovnice, vedoucí STD
Kateřina Machová – expert programu Blázníš? No a!
Martin Malák – grafik, projekt R-Itareps, DPP
Bc. Iveta Martinů – sociální pracovnice STD
Mgr. Markéta Masopustová –  DPP – vedení skupinových aktivit, moderátorka programu Blázníš? No a! 
Mgr. Libor Matoušek – expert PR, DPP
Mgr. Monika Matoušková – sociální pracovnice BYDLENÍ K-PAX
Mgr. Jana Merunková – expert FR, DPP
Mgr. Věra Michalicová – fundraiserka, pracovní konzultantka a terapeutka IPS
Daniela Motrincová – pracovnice v sociálních službách STD, zdravotní sestra/odborný garant domácí ošetřo-
vatelské péče
Bc. Kristýna Möhwaldová – sociální pracovnice Komunitního týmu
Bc. Kateřina Musilová – sociální pracovnice BYDLENÍ K-PAX
Mgr. Matyáš Müller – evaluátor, projekt R-Itareps
Bc. Kateřina Nejedlá – sociální pracovnice Komunitního týmu
Pavla Ohnisková, DiS. – sociální pracovnice Komunitního týmu
Mgr. Ivana Pilná – odborný pracovník BYDLENÍ K-PAX, DPP 
Bc. Dana Plášilová, DiS. – sociální pracovnice Komunitního týmu, všeobecná zdravotní sestra
Mgr. Pavel Provazník – case manager, projekt R-Itareps, DPČ
Ing. Radka Rybáková – finanční manažerka evropských projektů, DPP
Ing. Luboš Rypáček – finanční expert v projektu FOKUS NOVĚ - DPP



Pavla Zoja Šilhavá – pracovnice v sociálních službách STD 
Barbora Štindlová – pracovnice v sociálních službách BYDLENÍ K-PAX
Mgr. Petr Šturma – case manager, projekt R-Itareps, DPČ
Mgr. Tomáš Trajer, DiS. – vedoucí Komunitního týmu, sociální pracovník
Mgr. Lucie Troupová – sociální pracovnice Komunitního týmu
Bc. Aneta Vedralová – sociální pracovnice Komunitního týmu, pracovní terapeut IPS
Bc. Pavel Vít – case manager, projekt R-Itareps, DPČ
Jana Vitková – expert programu Blázníš? No a!
Mgr. Barbora Vopelková – sociální pracovnice Komunitního týmu, 
Mgr. Agáta Zajíčková – peer konzultantka   

Dobrovolníci 
Hynek Klimek – lektor tvůrčího psaní 
Zuzana Koubová
Barbora Štindlová
Jan Brádka 

Statutární orgán k 31. 12. 2017 
Zdeňka Kuviková, ředitelka 

Správní rada z. ú. 
Mgr. Ivana Pilná – předsedkyně Správní rady
MUDr. Lenka Fiedlerová – členka Správní rady
Bc. Katarína Korbelová – členka Správní rady 
Alena Slováčková - revizorka



 

FINANCE, HOSPODAŘENÍ, PODPORA …. 

Rozvaha k 31. 12. 2017

AKTIVA 4 368 590 Kč

Dlouhodobý majetek celkem 127 636 Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 183 212 Kč

Oprávky -100 576 Kč

Finanční majetek 45 000 Kč

Krátkodobý majetek celkem 4 240 954 Kč

Poskytnuté zálohy 267 216 Kč

Odběratelé 20 683 Kč

Ostatní pohledávky 125 358 Kč

Pohledávky za zaměstnanci 11 302 Kč

Ostatní přímé daně ---

Ostatní daně a poplatky ---

Nároky na dotace ---

Jiné pohledávky ---

Dohadné účty aktivní  8 600 Kč

Pokladna 38 133 Kč

Účty v bankách 3 354 996 Kč

Náklady příštích období 55 962 Kč

Příjmy příštích období 358 704 Kč

PASÍVA CELKEM 4 368 590 Kč

Vlastní zdroje celkem  278 875 Kč

Vlastní jmění 1 250 Kč

Účet výsledku hospodaření -9 860 Kč

Nerozdělený zisk minulých let 287 485 Kč

Cizí zdroje celkem 4 089 715 Kč

Dohadné účty pasivní 39 581 Kč

Dodavatelé 49 654 Kč

Přijaté zálohy 23 420 Kč

Ostatní závazky 97 217 Kč

Zaměstnanci 449 484 Kč

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 244 750 Kč

ostatní přímé daně 18 251 Kč

nároky na dotace a ost. Zúčtování s rozpočtem 260 404 Kč

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 40 000 Kč



Výdaje příštích období 173 825 Kč

Výnosy příštích období 2 693 129 Kč

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2017

NÁKLADY CELKEM 8 725 858 Kč

Materiálové náklady 194 354 Kč

Spotřeba materiálu – papíry, tonery, psací potřeby, CD/DVD, odborná 
literatura, úklidový a hygienický mat., materiál na tvořivé činnosti aj.

113 118 Kč

Spotřeba materiálu – vybavení 59 467 Kč

Spotřeba materiálu – pohonné hmoty 21 769 Kč

Nemateriálové náklady 2 453 193 Kč

Energie a ost. neskladovatelné dodávky 392 771 Kč

Opravy a udržování 66 814 Kč

Cestovné 56 097 Kč

Telefony a poštovné 92 372 Kč

Náklady na reprezentaci 10 881 Kč

Drobný nehmotný majetek 12 632 Kč

Ostatní služby - nájemné 820 970 Kč

Ostatní služby - vzdělávání, supervize 196 309 Kč

Ostatní služby – prezentace, grafické práce, zabezpečení, evid. sys-
tém, webové stránky, nákup vzdělávání, admin.čin. aj.

409 955 Kč

Ostatní služby - účetnictví vč. mzdového 186 604 Kč

Ostatní náklady – bank. poplatky, pojištění, pokuty, úroky 175 858 Kč

Daně a poplatky 9 103 Kč

Odpisy 6 337 Kč

Poskytnuté členské příspěvky 16 490 Kč

Osobní náklady 6 078 311 Kč

Hrubé mzdy zaměstnanců 4 045 859 Kč

Ostatní osobní náklady – DPP 285 388 Kč

Pojištění Kooperativa 14 302 Kč

Zákonné zdravotní a sociální pojištění 1 385 170 Kč

Osobní náklady - přímá podpora 347 592 Kč

VÝNOSY CELKEM 8 715 998 Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 550 518 Kč

Tržby za vlastní výrobky 26 464 Kč

Tržby z prodeje služeb – IP JčK „Podpora sociálních služeb v JčK“ 909 354 Kč

Tržby za služby péče - ubytování 508 917 Kč

Tržby za služby péče - ostatní 87 383 Kč



Tržby z prodeje služeb 18 400 Kč

Dotace 6 585 048 Kč

Státní dotace na provoz  KoT, STD, BYDLENÍ K-PAX 3 051 596 Kč

Dotace Statutární město České Budějovice - KoT, STD, ZP, BYDLENÍ 
K-PAX, Reformisté

320 500 Kč

Dotace Město Český Krumlov - KoT, STD, ZP 149 000 Kč

Dotace Město Trhové Sviny - KoT, STD 5 000 Kč

Dotace Město Kaplice 25 000 Kč

Dotace JčK - BYDLENÍ K-PAX 665 900 Kč

ESF - OPZ FOKUS NOVĚ 674 416 Kč

ESF - OPZ IPS 955 978 Kč

ESF - OPZ R-ITAREPS 540 327 Kč

ESF -  OPZ Zapojení peer konzultantů 69 006 Kč

ÚP ČR 84 000 Kč

Nadace Vodafone 44 325 Kč

Přijaté příspěvky – dary 299 056 Kč

Členské příspěvky 0 Kč

Ostatní výnosy – nájemné, úroky, přeplatky 281 376 Kč

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2017 -9 860 Kč



Finanční a věcná podpora
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Evropský sociální fond prostřednictvím OPZ a Státní rozpočet ČR
Jihočeský kraj
Statutární město České Budějovice
Město Český Krumlov
Město Trhové Sviny
Město Kaplice
Obec Ktiš
MUDr. Oksana Samokhvalová
Zdeňka Kuviková
MUDr. Alan Bulava, PhD.
MUDr. Kateřina Duchoňová
Ing. Adam Pokorný 
Nadace ČEZ
Dopravní podnik města České Budějovice
Úřad práce ČR
Potravinová banka Jihočeského kraje

 

Poděkování 

Děkujeme všem, kteří poskytli naší organizaci finanční dar, pomoc či podporu, bezplatnou službu či radu. 
Děkujeme klientům 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 naší organizaci. 
Děkujeme všem, kteří svojí činností přispívají k tomu, aby se postupně měnil postoj veřejnosti k lidem s du-
ševním onemocněním.
 



SLOVO ZÁVĚREM  …

Poskytování sociálních služeb je především práce s lidmi, která všem zúčastněným přináší různé pocity a 
emoce. Pavouk vztahů při této práci je safra nohatý. Jde přeci o vztahy mezi zaměstnanci a klienty, mezi klien-
ty a klienty, mezi zaměstnanci a zaměstnanci, mezi zaměstnanci a vedením, v neposlední řadě mezi vedením 
a zástupci donátorů. Jak v téhle spletitosti, s přihlédnutím na osobnost každého zúčastněného, zjistím, zda 
svoji práci odvádím dobře? Jak a kde získám tolik potřebnou zpětnou vazbu, že moje práce má smysl nejen 
pro mě, ale i pro klienty, pro společnost…
Když odcházím z jednání s klientem s uspokojivým výsledkem, je ten můj dojem z jednání stejný jako když 
sním výbornou zmrzlinu nebo je stejný jako když se z rozhledny dívám do nádherné krajiny? Mohu si pomoci 
porovnáním vlastních zkušeností – pocitů, které už jsem někdy zažila. Mohu si pomoci odhadem, předsta-
vami, vcítěním, jak společné jednání mohlo zapůsobit na druhého účastníka. Ale pravdy se stejně nedoberu 
– jde v tu chvíli vždy o můj subjektivní pocit. Neměřitelný a pomíjivý. 
Jako profesionál o jednání vytvořím zápis. Prokážu, že jsem s klientem pracovala. Zápis má samozřejmě širší 
význam, je informací i pro moje kolegy. Přesto je tento zápis pouhou administrativou, bez podstaty, povrcho-
vou záležitostí. Vždyť kolegové budou s klientem následně pokračovat ve vytváření dalších a dalších emocí. 
Týmová práce, ale zároveň nekončící běh s nejasnou startovní čárou, s nejasnou cílovou čárou, protože na 
trati je spousta překážek. Věřím, že mi ve výše popsaném rozumí všichni, kteří v sociálních službách se svými 
klienty denně komunikují, přímo o ně pečují nebo je podporují. 
Líbí se mi originalita služeb, přemýšlení o klientech, hledání cest, způsobů, možností podpory pro každého 
individuálně, ne podle vzorců. Je to komplikované, dobrodružné, obtížné, někdy bez happy endu, ale smyslu-
plné. Každá služba může fungovat jinak, vzájemně se mohou doplňovat, navazovat na sebe, inspirovat se – ne 
se předhánět v tabulkových položkách. 
FOKUS pracuje podle principů, které jsou v sociálních službách neotřelé, jdou s dobou a jsou lidské. 
A…vzbuzují emoce!

        Ivana Pilná
       předsedkyně Správní rady

Vytvoření tohoto dokumentu je spolufinancováno z prostředků státního rozpočtu (MPSV), Jihočeského 
kraje, Statutárního města České Budějovice, Města Český Krumlov 




