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Výpis
z , vedenéhorejstříku ústavů

Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl , vložka U 89

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 2. března 2006
Spisová značka: U 89 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Název: FOKUS České Budějovice, z.ú.
Sídlo: Novohradská 1058/71, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice
Identifikační číslo: 270 23 583
Právní forma: Ústav
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:

zřizuje zařízení komunitní péče, 
poskytuje sociální a zdravotní služby a programy (sociální a pracovní 
rehabilitace, edukační programy, psychoterapii) pro lidi se zkušeností s 
duševním onemocněním),
zřizuje sociální firmu, poskytuje podporu a umožňuje pracovní příležitosti lidem s 
duševním onemocněním v rámci organizace, 
obhajuje práva a prosazuje zájmy osob se zkušeností s duševní nemocí, pracuje 
v komunitě s komunitou, ve které tyto osoby žijí,
realizuje destigmatizační kampaně, vzdělávací a kulturní akce za účelem změny 
postojů laické i odborné veřejnosti k problematice duševního zdraví a duševních 
nemocí,  
iniciuje a aktivně se podílí na utváření regionálního systému péče o osoby se 
zkušeností s duševní nemocí,
sdružuje a spravuje prostředky určené pro podporu lidí s duševním 
onemocněním a k rozvoji péče o duševní zdraví a účelně s nimi nakládá v 
souladu se svým posláním,
vyrábí drobné předměty a dárky,
realizuje projekty zaměřené na rozvoj péče o duševní zdraví, poskytuje podporu 
osobám se zdravotním postižením, zejména s duševním onemocněním, v 
přístupu na trh práce.

Statutární orgán - ředitel:
Odborný ředitel:

  Mgr. TOMÁŠ TRAJER, DiS., dat. nar. 9. listopadu 1980
Sídliště 694, 374 01 Trhové Sviny
Den vzniku funkce: 1. března 2019

Počet členů: 1
Způsob jednání: Ředitel jedná jménem ústavu samostatně.

Správní rada:
předseda správní
rady:

  Mgr. IVANA PILNÁ, dat. nar. 29. srpna 1972
Plzeňská 2145/20, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. září 2016
Den vzniku členství: 26. září 2016

člen správní rady:
  Bc. KATARÍNA KORBELOVÁ, dat. nar. 7. června 1982
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Krčínova 1097/24, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Den vzniku členství: 26. září 2016

člen správní rady:
  MUDr. LENKA FIEDLEROVÁ, dat. nar. 19. ledna 1971

č.p. 152, 370 07 Plav
Den vzniku členství: 26. září 2016

Počet členů: 3
Revizor:
  Ing. BIANKA MACHOVÁ, dat. nar. 29. října 1973

Dalimilova 1963/2, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
Den vzniku funkce: 1. března 2019

Zakladatel:
FOF - Friends of Fokus z.s., IČ: 023 62 023
Novohradská 1058/71, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice

Výše vkladu: 1 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Účelem ústavu je podpora osob s duševním onemocněním při zvládání jejich 
životní situace a při nalézání možných cest pro uplatnění se ve společnosti. 
Účelem ústavu je pomáhat osobám s duševním onemocněním udržet a rozvíjet 
kvalitu života podle individuálních potřeb a možností.
Spolek FOKUS České Budějovice, z.s., původně zapsaný ve spolkovém rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce 4272 
změnil právní formu ze spolku na ústav.
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