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NAŠÍM POSLÁNÍM JE PODPOROVAT LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM,
PŘÍPADNĚ JINÝM HANDICAPEM, V POSÍLENÍ JEJICH SAMOSTATNOSTI
A SEBEDŮVĚRY TAK, ABY MOHLI VÉST PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT PODLE
SVÝCH PŘEDSTAV.
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MÍSTO ÚVODU

UDÁLOSTI ROKU 2008

Vážení čtenáři,
naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním,
případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti
a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle
svých představ.
Moderní pojetí péče o duševně nemocné zdůrazňuje roli,
kterou má při svém uzdravování člověk, kterému je pomáháno.
Má se za to, že sebelepší služby uzdravení pouze napomáhají
a že přinejmenším stejně důležité je, jak sám nemocný vnímá
svou situaci a životní perspektivu, jak moc je odhodlán prožít svůj
život co nejlépe i s duševním onemocněním, které si nevybral.
Smyslem práce celé naší organizace je podporovat ty, kteří to
potřebují. Velká část této výroční zprávy je o tom, jak to děláme,
co se nám daří a nedaří. Na tomto místě chceme zdůraznit, že
naše práce je jen jednou stranou mince – tou druhou je sám
člověk, který se s duševním onemocněním nebo jiným handicapem potýká, jeho vůle a naděje žít co nejlépe. Držme jim palce
a věřme, že to dokážou.

Rok 2008 byl pro FOKUS Vysočina
bohatý na události. Tady je přehled
alespoň některých:

Kvalita služeb a inspekce
V posledních třech letech jsme usilovně
pracovali na zkvalitňování našich
služeb podle požadavků Standardů
kvality. Postupně vznikaly ve všech
programech závazné pracovní postupy,
sjednocoval se přístup v jednotlivých
střediscích. Teprve na podzim 2008
jsme však absolvovali první ostré
inspekce kvality, které vykonává krajský úřad a přizvaní odborníci z praxe.
Při inspekcích samozřejmě nestačí
hezky mluvit o lidském přístupu
a empatii – je třeba prokázat metodické postupy, řádně vedenou dokumentaci a konkrétní opatření, kterými
usilujeme o zajištění práv uživatelů

služeb. Inspekce, které proběhly v Komunitním týmu v Pelhřimově
a v Denním stacionáři v Chotěboři, konstatovaly dodržování Standardů
kvality z 85 % a 87 %. Tento výsledek je dokladem vysoké úrovně, na které
se nám daří poskytovat služby.

Stěhování havlíčkobrodského střediska
V červnu jsme se dozvěděli, že musíme změnit místo působiště našeho střediska
v Havlíčkově Brodě. Psychiatrická léčebna získala finanční prostředky na
rekonstrukci “našeho” pavilonu č. 14 a potřebuje ho využívat pro své pacienty.
Situaci se nakonec podařilo zvládnout. Většina služeb – komunitní tým, tým
podpory v zaměstnávání a zázemí pro lesní četu se přesunula do prostor
v Nádražní ulici. Rukodělná dílna získala prostory v ulici Kokořínská.

Uzavření dvou chráněných dílen a vznik nové
V listopadu roku 2008 jsme byli nuceni uzavřít dvě chráněné dílny
v Havlíčkově Brodě.
Z tohoto kroku nemáme vůbec radost. Odhodlali jsme se k němu z ekonomických důvodů – výkonnost těchto dílen nestačila pokrýt zvýšené
náklady na nájem v prostorách mimo psychiatrickou léčebnu a výpadek
v dotacích od města Havlíčkův Brod.
Zároveň se nám podařilo založit novou dílnu v Chotěboři, a tak bylo možné
převést všechny stávající uživatele – zaměstnance do ostatních dílen.

Pracovní skupina pro rozvoj služeb duševně
nemocným v kraji Vysočina
V září jsme spolu s občanským sdružením VOR
Jihlava iniciovali vznik Pracovní skupiny pro rozvoj
služeb duševně nemocným v kraji Vysočina, která
začala ve spolupráci s psychiatrickými léčebnami,
poskytovateli sociálních služeb a krajským úřadem
pracovat na krajském plánu rozvoje služeb pro naši
cílovou skupinu.
Tuto aktivitu považujeme za velmi nadějnou. Zdá se,
že by mohla přispět k profesionalizaci spolupráce
mezi jednotlivými zdravotními a sociálními službami
a také k systémovému rozšíření tolik potřebných
terénních sociálních služeb v celém kraji Vysočina.

Vstup do Koalice nevládek Pardubicka
V prosinci roku 2008 se FOKUS Vysočina stal jedním
z členů Koalice nevládek Pardubicka – KONEP. Jsme
tak jednou z prvních organizací, které byly do koalice
přijaty a jejich sídlo je v jiném kraji.
Spolupráce otevírá řadu možností nejen pro jediné
středisko Fokusu v Pardubickém kraji – Hlinsko.
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KONEP nabízí poradenství a vzdělávání pro naše účetní
i manažery a ambiciózně chystá řadu projektů, do kterých se
můžeme partnersky zapojit.

Personální změny
Ve dvou větších střediscích FOKUSU Vysočina došlo na jaře
a v létě 2008 ke změnám na pozici vedoucí střediska. Ve stejné
době došlo k rozšíření rehabilitačního a organizačního centra
o projektovou manažerku, což nám umožnilo podávat více
projektových žádostí a začít konečně s fundraisingem.
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Komunitní týmy

Středisko Chotěboř

Posláním komunitního týmu – sociální rehabilitace je obnovení
a získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení
uživatelů do běžného života.
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Komunitní týmy jsou z našeho pohledu klíčovou službou pro
lidi s duševním onemocněním. Tyto týmy se v jednotlivých
střediscích skládají ze 2–4 pracovníků, kteří pracují individuálně
s uživateli podle jejich momentálních potřeb a zajišťují pro ně

také volnočasové a vzdělávací programy. Komunitní týmy jsou odpovědné za účinnou koordinaci podpory
jednotlivým uživatelům ve FOKUSU
Vysočina i mimo něj.
Aby mohly tyto týmy plnit svou funkci,
musí aktivně spolupracovat s psychiatrickými léčebnami, psychiatrickými
ambulancemi, poskytovateli sociálních služeb i rodinou a blízkým okolím
uživatele. Terénní práce činí v jednotlivých střediscích 33–95 %.
Podíl terénní práce se snažíme
postupně zvyšovat – důležitou součástí činnosti pracovníků je působit
podle potřeby v přirozeném prostředí
uživatelů, být s nimi v kontaktu
během hospitalizace a podobně.
Volnočasové a vzdělávací programy
jsou cenným doplňkem individuálních služeb, ve kterém usilujeme o co
největší zapojení dobrovolníků.

NESMÍME POSUZOVAT LIDI PODLE PRVNÍHO DOJMU JAKO OBRAZ NEBO SOCHU, VŽDYŤ
MAJÍ I SVÉ NITRO, SRDCE, KTERÉ CHCE BÝT PROZKOUMÁNO.
											
Jean de La Bruyère

Na podzim 2008 proběhla v pelhřimovském komunitním týmu ve službě
sociální rehabilitace vůbec první inspekce poskytování sociálních služeb
ve FOKUSU Vysočina. Služba získala 85,4 %, tj. 124 bodů z možných 144
a splnila všech 17 zásadních kritérií.
Podle zákona o sociálních službách poskytovaly v roce 2008 komunitní
týmy tyto služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci
a sociálně aktivizační služby.
Ke konci roku jsme přistoupili k administrativnímu sloučení všech služeb
poskytovaných komunitním týmem do jedné služby sociální rehabilitace.
Jsme přesvědčeni, že tento krok přispěje k lepší čitelnosti systému našich
služeb pro zájemce o službu, uživatele i širší veřejnost.

Uživatelé služeb komunitních týmů podle psychiatrických
diagnóz v roce 2008
mentální
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Podíl terénní práce komunitních týmů v roce 2008
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Chráněné bydlení

Sociálně terapeutické dílny

Události roku 2008

Posláním chráněného bydlení je umožnit lidem s duševním
onemocněním – zvláště těm, kteří nikdy samostatně nebydleli
nebo potřebují v tomto směru určitou míru podpory – získat
vlastní zkušenost se samostatným bydlením.

Posláním sociálně terapeutické dílny je
pomoci uživatelům při obnovení nebo
získání základních pracovních návyků
a dovedností v chráněném prostředí.
Sociálně terapeutické dílny jsou založeny na individuálním přístupu pracovního terapeuta a na bezpečném
prostředí, ve kterém lze navazovat
kontakt s lidmi, ověřovat si a trénovat
dovednosti potřebné pro pracovní
uplatnění. Jedná se o sociální službu
– uživatelům není poskytována mzda.
Program funguje ve střediscích Havlíčkův Brod a Pelhřimov v úzké návaznosti na chráněné dílny.
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Chráněné bydlení jsme poskytovali ve stejném rozsahu jako
v minulých letech celkem ve čtyřech chráněných bytech v Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově.
Cílem této služby je podpora uživatele při získávání praktických
dovedností potřebných pro samostatné bydlení. Může jít
o nácvik péče o domácnost, hospodaření s financemi, upevnění
sebevědomí, zvýšení samostatnosti v rozhodování, motivaci
k aktivnímu trávení volného času a podobně. Bydlení poskytujeme
maximálně na dva roky. Jedná se o velmi účinnou službu, která
je však bohužel ze zákona placená a jejímu dalšímu rozšiřování
brání skutečnost, že duševně nemocní dosáhnou jen výjimečně
na příspěvek na péči.

Chráněné dílny
Lidem s duševním onemocněním nebo jiným zdravotním postižením nabízíme pracovní
uplatnění v chráněném prostředí.
Veřejnosti nabízíme výrobky a služby našich dílen.

Chráněná dílna
Rukodělná
Šicí
Opravárenská
Lesní četa
Truhlářská
Prádelna
Celkem
Celkem FOKUS Vysočina

Počet zaměstnanců 2008

Počet odpracovaných hodin

Havlíčkův Brod

Pelhřimov

Chotěboř

Havlíčkův Brod

Pelhřimov

Chotěboř

7
6
x
10
11
x
34

13
12
7
x
x
x
32

x
1
x
x
x
8
9

3 319
1 813
x
5 287
1 875
x
12 294

7 015
3 552
3 779
x
x
x
14 346

x
32
x
x
x
12 278
12 310

75

38 950

FOKUS Vysočina provozoval celkem 8 chráněných dílen až do podzimu 2008. V rámci
stěhování havlíčkobrodského střediska se však nepodařilo najít dostatečně levné
prostory a byli jsme nuceni dvě dílny – šicí a truhlářskou – uzavřít. Ve stejné době naštěstí

vznikla nová šicí dílna v Chotěboři
a nám se podařilo všechny uživatele –
zaměstnance rušených dílen převést
na jiná pracoviště.
Ke zrušení stávajících dílen jsme se
odhodlávali jen neradi a pod neúprosným ekonomickým tlakem. Uvědomujeme si, že chráněné dílny jsou
pro mnoho uživatelů našich služeb
jedinou možností, kde se mohou
dlouhodobě pracovně uplatnit, a že
existence tohoto programu má značný
vliv i na jejich psychickou kondici.
V roce 2008 bylo v chráněných dílnách
FOKUSU Vysočina zaměstnáno celkem
75 osob s invalidním důchodem.

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu kraje Vysočina.
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Týmy podpory v zaměstnávání

Události roku 2008

Naším posláním je poskytovat podporu lidem se zdravotním
znevýhodněním v získání a udržení si vhodného pracovního
místa odpovídajícího jejich představám a schopnostem.
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Týmy podpory v zaměstnávání vznikly s přispěním grantového
schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–
2006 opatření 3.2 SROP v Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově již
v roce 2006, aby pomáhaly uživatelům, kteří chtějí pracovat
v běžném zaměstnání. Od roku 2008 byl program přejmenován
na tým podpory v zaměstnávání a nabízel jako součást sociální
rehabilitace tyto formy podpory:
• job kluby (motivační kurzy)
• podporované zaměstnávání (až dvouletá individuální podpora
při získávání a udržení zaměstnání)
• přechodné zaměstnávání (až 8měsíční práce na tréninkovém
pracovišti)
Mimo rámec sociálních služeb byly ve spolupráci s úřadem práce
zorganizovány v Havlíčkově Brodě a v Chotěboři motivační
poradenské programy pro 17 uživatelů.

Tým podpory v zaměstnávání chápeme
jako specializovanou součást systému
pracovní rehabilitace ve FOKUSU
Vysočina.
Jednotlivé části tohoto systému se
budovaly postupně, důležité je, že ve
svém celku vytvářejí vějíř příležitostí
pro uplatnění uživatelů v pracovní
oblasti. Při využití jednotlivých programů je rozhodující volba uživatele.
Pokud například někteří uživatelé dávají
přednost práci v chráněných podmínkách před uplatněním na otevřeném
pracovním trhu, respektujeme to.

LIDÉ JSOU TADY PROTO, ABY SI POMÁHALI, A KDYŽ OD NĚKOHO POTŘEBUJEME POMOC,
MUSÍME HO OSLOVIT. TAK UŽ TO NA SVĚTĚ CHODÍ, A ZDALEKA TO NEZNAMENÁ ŽEBRAT.
											
Jeremias Gotthelf

Systém pracovní rehabilitace ve FOKUSU Vysočina
TÝM PODPORY
V ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Podporované
zaměstnávání

Job klub

Úspěšnost uživatelů týmů podpory v zaměstnávání na trhu
práce
Středisko

Přechodné
zaměstnávání

Havlíčkův Brod
Pelhřimov
Celkem

Počet uživatelů*
47
44
91

Umístění uživatelů Uživatelé na trhu
na otevřeném trhu práce v %
práce
12
26
11
23

25
25

*Započítáni jsou všichni uživatelé v jednotlivých programech týmu podpory v zaměstnávání
včetně 17 účastníků motivačních poradenských programů pro Úřad práce v Havlíčkově Brodě
a Chotěboři.

Úspěšnost absolventů týmů podpory v zaměstnávání na
trhu práce
Sociálně
terapeutická
dílna

Chráněná dílna

Pravidelně vyhodnocujeme účinnost programů týmu podpory v zaměstnávání
při umisťování na otevřeném trhu práce.
Sledujeme, kolika uživatelům se v daném roce podařilo umístit na otevřeném
pracovním trhu i situaci absolventů – tedy těch, kteří v tomto roce ukončili
čerpání služeb.
Úspěšnost uživatelů, kteří čerpali intenzivnější formy podpory a ukončili s námi
spolupráci v roce 2008, dosahuje 40 %, což považujeme za velmi příznivé.

Středisko
Havlíčkův Brod
Pelhřimov
Celkem

Umístění uživatelů Absolventi na trhu
Počet absolventů* na otevřeném trhu práce v %
práce
17
10
59
25

7

28

42

17

40

*Započítáni jsou uživatelé, kteří v roce 2008 ukončili čerpání sociálních služeb týmu podpory
v zaměstnávání.

Služby týmu podpory v zaměstnávání mohou využívat
nejen duševně nemocní, ale i všechny osoby se zdravotním
handicapem na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku.

S PŘÍTELEM PO BOKU NENÍ ŽÁDNÁ CESTA
PŘÍLIŠ DLOUHÁ.
				
Japonské přísloví

Místo úvodu

Uživatelé týmu podpory v zaměstnávání podle typu znevýhodnění

Události roku 2008
Služby FOKUSU Vysočina
v roce 2008
Komunitní týmy
Chráněné bydlení
Sociálně terapeutické dílny
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Osobní asistence
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Psychosociální poradna Logos

duševní 38 %
tělesné 49 %
mentální 1 %
kombinované 12 %
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Středisko Pelhřimov
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Výrok auditora
Základní údaje
Poděkování

Denní stacionář
Naším posláním je pomoc a podpora lidem se zdravotním postižením
tak, aby mohli žít co nejsamostatněji a přitom spokojeně.
Snažíme se v co největší míře rozvíjet vlohy lidí s handicapem.
Ke každému přistupujeme individuálně s respektem k jeho lidským
právům, mentálnímu věku a fyzickým možnostem.

Denní stacionář pro lidi s mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením
funguje v Chotěboři.
Stacionář nabízí uživatelům možnost
smysluplného trávení času a podporu
při zvyšování jejich samostatnosti.
Pracovníci stacionáře zajišťují pestrý
program včetně výletů a návštěv
kulturních akcí. Jejich hlavním úkolem
je trpělivě pomáhat uživatelům rozvíjet jejich dovednosti, díky kterým
budou o něco spokojenější a nezávislejší na svém okolí. Jako nezbytná
se ukazuje spolupráce s rodinnými
příslušníky a dalšími poskytovateli
služeb. V prosinci proběhla v této
službě inspekce poskytování sociálních služeb. Služba získala 87,5 %,
tj. 126 bodů z možných 144 a splnila
všech 17 zásadních kritérií.

NIKDO NENÍ ZBYTEČNĚ NA SVĚTĚ, KDO ULEHČUJE
BŘEMENO NĚKOMU JINÉMU.
					
Charles Dickens

Osobní asistence
Posláním služby osobní asistence je umožnit lidem s postižením žít doma ve
vlastní domácnosti životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu.
Usilujeme o to, aby lidé s postižením žili důstojný a plnohodnotný život.
Tato služba byla zaregistrována v září 2008. Cílem je rozšířit nabídku
služeb pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným handicapem
tak, aby zahrnovala i možnost terénního poskytování služby. Nabídka
osobní asistence obsahuje úkony osobní péče, doprovázení a dopravu do
denních zařízení, jako je škola nebo denní stacionář.

Dobrovolnická centra
Posláním dobrovolnického centra je zapojovat dobrovolníky do pomoci
lidem, kteří to potřebují.
Dobrovolnický program je rozvinut ve všech střediscích FOKUSU Vysočina
a je otevřený všem dobrovolníkům a organizacím v regionu. Koordinátoři
dobrovolníků zapojují laickou veřejnost do pomoci druhým lidem. K jejich
hlavním činnostem patří propagace dobrovolnictví, školení a motivace
dobrovolníků, koordinace dobrovolnické služby a spolupráce s přijímajícími organizacemi. Naše dobrovolnická centra mají platnou akreditaci od
Ministerstva vnitra ČR na programy Dobrovolnický program pro duševně
nemocné a Dobrovolníci v nemocnicích a domovech důchodců.

Na rozšíření aktivit dobrovolnických center se podařilo získat od listopadu finanční podporu z Fondu
místního rozvoje Nadace VIA pro projekt Pojďte
s námi pomáhat – rozvoj dobrovolnictví v regionech
Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko.

Psychosociální poradna Logos
Naším posláním je poskytování psychosociální pomoci
osobám, které se nacházejí vlastní, či nevlastní vinou
v nepříznivé životní situaci.
Poradna Logos působí v Chotěboři a je zaměřená
na pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé
životní situaci. Služby jsou poskytovány bezplatně a
nezávisle, samozřejmostí je zachování diskrétnosti.
Uživatelé mohou řešit své problémy také po telefonu
či e-mailem.
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Dobrovolnictví
Spolupracující organizace
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FOKUS Vysočina (Pelhřimov)
FOKUS Vysočina (Havlíčkův Brod)
FOKUS Vysočina (Chotěboř)
FOKUS Vysočina (Hlinsko)
Nemocnice Pelhřimov
Oblastní charita Pelhřimov
Domov důchodců Lužická, Humpolec
Domov důchodců blahoslavené Bronislavy, Humpolec
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
o. s. Hodina H
Středisko ekologické výchovy Mravenec
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Pelhřimov
Městská knihovna Pelhřimov
Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov a Humpolec
Oblastní charita Havlíčkův Brod – Charitní domov pro matky s dětmi
Oblastní charita Havlíčkův Brod – Mateřské centrum Zvoneček
Oblastní charita Havlíčkův Brod – Stacionář Petrklíč
Oblastní charita Havlíčkův Brod – Denní centrum pro seniory Astra
Oblastní charita – Občanská poradna
Domov důchodců Reynkova a Domovinka, Havlíčkův Brod
Domov důchodců U Panských, Havlíčkův Brod a Břevnice
Dům s pečovatelskou službou Hlinsko
Farní charita Hlinsko
Klub zdravotně postižených dětí Hlinecka
Zdravotně postižení dospělí – Hlinsko
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni
Hlinečánek – mateřské centrum
Domov seniorů Drachtinka Hlinsko
Domácí prostředí (Hlinsko)
Celkem

Počet
dobrovolníků

Počet
dobrovolnických
hodin

10
3
4
3
7
6
2
3

174
6
238
216
282
520
46
32

5
5
1
8
3
2
9
11
2
2
0
13
13
1
2
1
1
1
4
19
1
142

931
471
10
127
123
38
131
135
287
613
0
748
1 918
4
12
26
48
10
34
635
283
8 098

Sociální služby
Sociální služba

Počet uživatelů		
Havl. Brod Pelhřimov

Chotěboř

Počet poskytnutých služeb
Hlinsko

Havl. Brod Pelhřimov

Počet hodin

Chotěboř

Hlinsko

Havl. Brod Pelhřimov

Chotěboř

Hlinsko

83

67

24

39

1 986

1 735

1 412

1 067

906

1 083

974

564

odborné poradenství

75

48

17

27

732

838

94

181

251

328

57

86

sociální rehabilitace

51

19

24

36

961

699

1 221

795

483

349

688

313

sociálně aktivizační služby

27

23

24

30

141

198

97

88

93

406

229

162

3

5

x

x

151

147

x

x

83

94

x

x

20

6

x

x

393

80

x

x

1 365

188

x

x

Denní stacionář

x

x

11

x

x

x

4 240

x

x

x

1 924

x

Osobní asistence

x

x

8

x

x

x

235

x

x

x

78

x

Poradna Logos

x

x

27

x

x

x

70

x

x

x

62

x

Tým podpory v zaměstnávání

30

44

x

x

681

752

x

x

709

558

x

x

podporované zaměstnávání

16

39

x

x

228

484

x

x

209

337

x

x

2

5

x

x

55

103

x

x

56

86

x

x

19

4

x

x

128

9

x

x

306

17

x

x

97

102

67

39

3 211

2 714

5 957

1 067

3 063

1 923

3 038

564

Komunitní tým

Chráněné bydlení
Sociálně terapeutická dílna

přechodné zaměstnávání
job klub
Celkem uživatelů sociálních
služeb � fyzických osob

305

12 949			

8 588

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FOKUS VYSOČINA
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denní stacionář
osobní asistence
poradna Logos
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Hlinsko
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Legenda:
Služby pro osoby s duševním onemocněním
Dobrovolnické programy
Služby pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
Služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním
Služby pro osoby v krizi

STŘEDISKO HAVLÍČKŮV BROD
V roce 2008 se havlíčkobrodské středisko po sedmi letech fungování
v areálu psychiatrické léčebny odstěhovalo do nových prostor.
Komunitní tým, tým podpory v zaměstnávání a lesní četa nově sídlí v ulici
Nádražní čp. 128. Rukodělná dílna má vlastní prostor v ulici Kokořínská čp.
2704 v objektu čalounictví Jas.
Další dvě chráněné dílny – truhlářskou a šicí jsme byli bohužel nuceni uzavřít, přičemž se nám podařilo jejich zaměstnance umístit v ostatních dílnách
v Havlíčkově Brodě a v nově vzniklé dílně v Chotěboři.
K uzavření dílen ke konci roku došlo z těchto důvodů:
1. Změna zákona o zaměstnanosti – od roku 2008 došlo ze strany státu k výraznému snížení podpory zaměstnávání zdravotně postižených.
2. Ukončení finanční podpory chráněných dílen ze strany města Havlíčkův Brod.
3. Dlouhodobě nižší produktivita těchto dílen.
4. Vysoké náklady na provoz – především s výhledem na platby nájemného
v prostorách mimo psychiatrickou léčebnu.
Stěhování celého střediska a následné ukončení činnosti dvou chráněných
dílen výrazně ovlivňovaly běh celého střediska již od června 2008.

Komunitní tým
Služeb komunitního týmu v roce 2008 využilo celkem 83 uživatelů. Tým tvořili tři sociální pracovníci.
Stěhování celého střediska se projevilo mírným snížením
objemu poskytnutých služeb oproti minulému roku.
Tým poskytoval uživatelům podporu v terénu i v prostorách
střediska. Kromě cílené individuální podpory a zprostředkování
návazných služeb zajišťoval tým pro uživatele volnočasové
a vzdělávací aktivity. Jednalo se o pravidelně se opakující sociálně
aktivizační služby (vaření, blok anglického jazyka, hipoterapie)
a o volnočasové aktivity jednorázové (výlety, hipoterapeutický
pobyt v Krkonoších, akce v rámci Týdnů pro duševní zdraví).
Komunitní tým komunikuje dlouhodobě s odborníky z Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě v rámci takzvaného multidisciplinárního týmu. I když se služba koncem roku přestěhovala
do Nádražní ulice, tato forma spolupráce zůstane zachována
a plánuje se i otevření kontaktní místnosti pro zájemce a uživatele služeb přímo v psychiatrické léčebně.
Kontakt:
Milan Žák, DiS. – vedoucí komunitního týmu
Telefon: 569 433 255, 724 832 118
E-mail: komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz

Místo úvodu

Chráněné bydlení

Sociálně terapeutická dílna

Události roku 2008

Tato služba je součástí nabídky střediska již třetím rokem.
Máme k dispozici dva chráněné byty (1+0), které jsme získali do
pronájmu od města Havlíčkův Brod. Služba je časově limitovaná
a uživatelé ji mohou využívat maximálně po dobu dvou let.
V roce 2008 čerpali službu chráněného bydlení průběžně
3 uživatelé.

Program sociálně terapeutické dílny
byl zajišťován v prostorách šicí, rukodělné a truhlářské dílny, část služeb
byla poskytována v terénu v rámci
činnosti lesní čety. Možnost neplacené pracovní rehabilitace využilo
v průběhu roku 20 uživatelů.
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Kontakt:
Markéta Fidlerová, DiS.
Telefon: 569 433 255, 775 151 495
E-mail: komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz

Kontakt:
Milan Žák, DiS. – vedoucí komunitního týmu
Telefon: 569 433 255, 724 832 118
E-mail: komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz

RYBA ŽIJE VODOU, ČLOVĚK PRACÍ.
		
Mongolské přísloví

Tým podpory v zaměstnávání
V roce 2008 došlo v rámci Agentury podporovaného zaměstnávání
k významným změnám. Po ukončení dvouletého “evropského” projektu
v březnu 2008 byla služba přejmenována na tým podpory v zaměstnávání,
který poskytuje službu sociální rehabilitace ve třech formách podpory:
přechodné zaměstnávání, podporované zaměstnávání a job klub. Zároveň
došlo ke zúžení pracovního týmu ze 2,5 úvazku na 2 úvazky.
Podařilo se prohloubit spolupráci s Úřadem práce v Havlíčkově Brodě. Tým
zorganizoval motivační poradenské programy pro 17 uchazečů o zaměstnání
v evidenci úřadu a vyjednal možnost poskytování služeb pracovní rehabilitace podle zákona o zaměstnanosti.
Služby týmu podpory v zaměstnávání využilo v roce 2008 celkem 47 osob.
Kontakt:
PhDr. Dana Javorská – vedoucí týmu podpory v zaměstnávání
Telefon: 569 433 253, 774 151 497
E-mail: dana.javorska@fokusvysocina.cz

Chráněné dílny
Truhlářská dílna
V truhlářské dílně pracovalo během roku 11 uživatelů
na pracovní smlouvu.
Dílna se zaměřila na zakázkovou výrobu nábytku
a dětských skládaček (puzzlí). Kromě toho realizovala
zakázky pro širokou veřejnost, mateřské školy (Mladá
Boleslav), firmu Vetas atd.
Dílna byla zrušena k 31. 12. 2008. Zaměstnanci přešli do
rukodělné dílny a dílny lesní četa v Havlíčkově Brodě.
Vedoucím truhlářské dílny byl Jaromír Háněl.

Rukodělná dílna
V rukodělné dílně pracovalo během roku 7 uživatelů
na pracovní smlouvu.
Dílna neměnila výrobní program, pracovala na
výrobcích určených pro volný prodej, zároveň se
věnovala i individuálním zakázkám, např. dodání
upomínkových předmětů na výroční konferenci
Českomoravské psychologické společnosti.
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Odbyt výrobků byl zajištěn prostřednictvím pravidelných odběratelů, jako například charitního obchůdku v Poličce nebo Farní
charity Hlinsko. Dílna se dále zúčastnila specializovaných
prodejních akcí během celého roku: veletrh Rehaprotex v Brně,
workshop chráněných dílen v organizaci Práh Brno, akce “Brod
naproti lidem”, prodeje v rámci Týdnů pro duševní zdraví a před
Vánocemi na havlíčkobrodské radnici a další.
Dílna se na podzim přestěhovala do nových prostor v ulici
Kokořínská čp. 2704.
Kontakt:
Zdeňka Pleskačová – vedoucí rukodělné dílny
Telefon: 569 420 660, 774 064 151
E-mail: zdena.pleskacova@fokusvysocina.cz

Šicí dílna
V šicí dílně pracovalo během roku 6 uživatelů na pracovní smlouvu.
Výrobní program šicí dílny byl obdobný jako v předchozích letech.
Realizovala různé zakázky, například pro mateřské školy, šití
akvarijních síťek na rybičky aj.
Dílna byla zrušena k 31. 12. 2008. Její zaměstnanci našli z větší
části uplatnění v nově vzniklé šicí dílně v Chotěboři, kam se

přesunula i část výrobního programu.
Vedoucí šicí dílny byla Klára Kyselová.

Lesní četa
V lesní četě pracovalo v průběhu roku
10 uživatelů na pracovní smlouvu.
Lesní četa pracovala po celý rok pro
Technické služby Havlíčkův Brod na
údržbě lesa (stahování a pálení klestu
apod.). Velmi cenná byla práce této
dílny v průběhu celého stěhování, protože většinu střediska fyzicky přestěhovali právě zaměstnanci lesní čety.
Lesní četa získala zázemí ve vile
v Nádražní ulici čp. 128.
Kontakt:
Zdeněk Baše – vedoucí lesní čety
Telefon: 774 074 151

STŘEDISKO PELHŘIMOV
Komunitní tým
V roce 2008 pracoval tým ve stejném složení jako v letech předcházejících,
podporu poskytl 67 uživatelům, a to formou ambulantních i terénních služeb.
V listopadu proběhla v této službě v rámci našeho sdružení vůbec první
krajská inspekce zaměřená na kvalitu poskytovaných sociálních služeb.
Inspekční tým konstatoval vysokou úroveň dodržování Standardů kvality.
Se zajištěním volnočasových a vzdělávacích aktivit pomáhali sociálním
pracovníkům dobrovolníci (práce s počítačem, vyšívání, relaxační masáže,
esperanto, přírodovědný klub Kukačka) a externí pracovníci (arteterapie
a právní poradna). Dále probíhaly tyto aktivity: relaxace, bowling, plavání,
návštěvy výstav a divadelního představení, výlety, rehabilitační pobyt
na Šumavě, kterého se zúčastnilo 10 uživatelů, hiporehabilitační pobyt
na Janově Hoře v Krkonoších a akce v rámci Týdnů pro duševní zdraví
(bowlingový turnaj, prodejní výstava výrobků chráněných dílen, divadelní
představení pro děti i dospělé, výtvarné dílny, sportování ve Fokusu,
turistický výlet a přednáška o dobrovolnictví).
Kontakt:
Mgr. Marie Doudová – vedoucí komunitního týmu
Telefon: 565 323 518, 777 151 409
E-mail: komunitni.tym.pe@fokusvysocina.cz

Chráněné bydlení
V roce 2008 byly průběžně obsazeny oba chráněné
byty. Jeden byt byl využíván od května, protože od
začátku roku 2008 probíhala s uživatelem příprava na
vstup do služby. Druhý byt byl obsazený do července
2008. S oběma uživateli spolupracovala asistentka
na rozvoji sociálních dovedností v oblasti bydlení,
pracovního uplatnění a náplně volného času. V roce
2008 jsme také evidovali další tři zájemce o službu.
Během roku 2008 bylo v jednom z bytů položeno
nové linoleum.
Kontakt:
Jana Baginová – asistentka bydlení
Telefon: 565 323 518, 774 094 151
E-mail: komunitni.tym.pe@fokusvysocina.cz

Místo úvodu

Tým podpory v zaměstnávání

Sociálně terapeutická dílna

Události roku 2008

V roce 2008 došlo v rámci Agentury podporovaného zaměstnávání
k významným změnám. Po ukončení dvouletého “evropského”
projektu v březnu 2008 byla služba přejmenována na tým
podpory v zaměstnávání, který poskytuje službu sociální rehabilitace ve třech formách podpory: přechodné zaměstnávání,
podporované zaměstnávání a job klub. Zároveň došlo ke zúžení
pracovního týmu ze 2,5 úvazku na 2 úvazky.
Služba byla v roce 2008 poskytnuta 44 uživatelům, z toho 12
uživatelů našlo umístění na otevřeném trhu práce. Podařilo
se navázat užší spolupráci s Městským úřadem Humpolec,
konkrétně s odborem zdravotnictví a sociálních věcí. Proběhl
zde job klub, kterého se účastnili 4 klienti odboru zdravotnictví
a sociálních věcí. Celkem 8 klientů tohoto odboru využilo podporované zaměstnávání.

Služba sociálně terapeutická dílna je
provozována ve dvou dílnách – v šicí
a rukodělné.
V roce 2008 využilo službu 6 uživatelů.
V sociálně terapeutických dílnách pracovali uživatelé s keramickou hlínou
(vtlačování hlíny do forem, vykrajování
keramiky, výroba korálků) a s textilním
materiálem (plnění polštářů, žehlení
prádla, nácvik šití polštářů). Cílem
rehabilitace je získání základních pracovních návyků a dovedností a nácvik
koncentrace při soustavné činnosti.
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Kontakt:
Bc. Jana Horáková, Dis. – vedoucí týmu podpory v zaměstnávání
Telefon: 565 326 666, 774 151 498
E-mail: agenturape@fokusvysocina.cz

Kontakt:
Mgr. Marie Doudová - vedoucí komunitního týmu
Telefon: 565 323 518, 777 151 409
E-mail: komunitni.tym.pe@fokusvysocina.cz

Chráněné dílny
Do tří pelhřimovských chráněných dílen docházelo v roce 2008 celkem
32 zaměstnanců. Podařilo se získat od místních firem dvě nové zakázky, jejichž
podstatou je kompletace součástek pro výrobu kufrů a malířských potřeb.
Tento typ spolupráce chceme rozvíjet i v příštím roce, neboť posiluje
vědomí uživatelů o smysluplnosti jejich práce a zároveň je pro chráněné
dílny finančně výhodný.
Zaměstnanci dílen prodávali výrobky na pravidelných prodejních výstavách
v průjezdu pelhřimovské radnice na náměstí. Chráněné dílny se účastnily
řady prodejních akcí: trh chráněných dílen na Vyšehradě, jarmark v areálu
Psychiatrické léčebny Jihlava, veletrh Rehaprotex v Brně. Firmám dílny
nabízely své výrobky a služby, které lze odebrat v rámci náhradního plnění
podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Šicí dílna
V roce 2008 pracovalo v dílně průběžně 12 pracovníků. Všichni byli zaměstnáni
na částečný úvazek, maximálně 25 hodin týdně. Výrobní program je
dlouhodobě stabilní, převážnou část zisků tvoří příjem ze zakázek od
soukromých osob (výměna zipů, úprava délek kalhot, rukávů ap.) nebo
od firem – KENTOYA, Boutique Piccolo, Motel Farma Poříčí. V listopadu do

dílny nastoupila nová vedoucí. Přestože změna byla
rychlá, nenarušila chod dílny a všichni zaměstnanci
dílny ji přijali. Díky této změně došlo k výrazné
obměně výrobků určených na přímý prodej. Dílna začala vyrábět nový sortiment dekorativních
předmětů (adventní věnce, vánoční a velikonoční
výzdobu, bylinkové a pohankové polštáře, trička
s potiskem atd.).
V příštím roce se dílna zaměří především na propagaci nových výrobků a služeb. Rádi bychom uvedli
do provozu novou službu pro veřejnost – žehlení
a opravu prádla.
Kontakt:
Hana Ščúrová - vedoucí dílny
Telefon: 565 327 835, 774 084 151
E-mail: dilny.pelhrimov@fokusvysocina
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Rukodělná dílna

Opravárenská dílna

V roce 2008 byla dílna po celý rok zcela naplněna, průběžně
zde bylo zaměstnáno 13 osob. Hlavním programem dílny
byla výroba dekorativních a užitkových předmětů určených
pro přímý prodej (vánoční a velikonoční dekorace, keramické
hrnky a květináče, vitráže, ...). Tyto výrobky byly prodávány
samotnými pracovníky chráněných dílen jak na námi organizovaných prodejních akcích, tak i na celorepublikových výstavách
a trzích.
Nadále dílna spolupracovala s Nadací Olgy Havlové Praha, Skautským oddílem Pacov, Muzeem rekordů a kuriozit
v Pelhřimově a firmou Valeo, pro které vyráběla upomínkové
předměty nebo návrhy PF. Část pracovníků chráněné dílny
se specializovala na kompletaci plastových komponentů pro
firmu pro Team.

V roce 2008 pracovalo v dílně celkem
7 osob, přičemž většinou se jednalo o naše
dlouholeté zaměstnance. Mnohem více
než v minulých letech jsme se zaměřili na
zakázky a spolupráci s místními firmami. Pro
Technické služby města Pelhřimova jsme
vykonávali údržbu městské zeleně, pokračovali jsme ve spolupráci s firmou SPOKAR
Spojené kartáčovny Pelhřimov. Nově jsme
navázali spolupráci s firmou pro Team
a Rimowa v oblasti kompletace součástek.
V oblasti služeb pro veřejnost jsme poskytovali především malířské a pomocné zednické
práce, úklid sněhu a drobná stěhování.
V oblasti včelařství jsme byli nuceni z důvodu
přemnožení varroázy snížit stav včelstev
ze 6 na 4. Zbývající včelstva jsme přesunuli
z budečáků, které jsme vraceli původnímu
majiteli, do našich úlů Langstrot.

Kontakt:
Jiří Mádlo – vedoucí dílny
Telefon: 565 327 835, 774 084 151
E-mail: dilny.pelhrimov@fokusvysocina.cz

Kontakt:
Miloslav Matěj Zíka - vedoucí dílny
Telefon: 565 327 835, 775 151 498
E-mail: dilny.pelhrimov@fokusvysocina.cz

STŘEDISKO CHOTĚBOŘ
Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov a Humpolec
Dobrovolnické centrum spolupracovalo v roce 2008 se 49 dobrovolníky,
kteří věnovali dobrovolnické činnosti celkem 2 754 hodin svého času. Všem
těmto našim spoluobčanům děkujeme za jejich ochotu pomáhat druhým i za
propagaci myšlenky dobrovolnictví.
Za činnost v roce 2008 udělilo dobrovolnické centrum ocenění Křesadlo –
cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci – dvěma dobrovolnicím.
Romana Pernikářová získala ocenění za pomoc zdravotně postiženým dětem
v klubu Klíček, který organizuje Centrum pro zdravotně postižené kraje
Vysočina, a za činnost ve FOKUSU Vysočina, pro jehož klienty vede kurz
vyšívání. Ivana Blažková byla oceněná za pomoc zdravotně postiženým dětem
v klubu Klíček.
Kontakt:
Mgr. Eva Hošková – koordinátorka dobrovolníků
Telefon: 565 326 666, 774 151 494
E-mail: dobrovolnicke.centrum-pe@fokusvysocina.cz

Denní stacionář
Denní stacionář poskytuje komplexní péči osobám s tělesným, mentálním nebo kombinovaným
postižením.
V roce 2008 využilo služeb stacionáře 11 uživatelů.
Chod stacionáře zabezpečoval stálý tříčlenný tým
pracovnic v sociálních službách.
Pro uživatele stacionáře jsme připravili několik výletů.
Navštívili jsme Olomouc a tamní ZOO, Poděbrady,
kde jsme podnikli vyjížďku parníkem a několik výletů
po nejbližším okolí.
Největší akcí, kterou jsme pro naše uživatele připravili, byl rekondiční pobyt v Horním Bradle. Pobytu
se zúčastnili i uživatelé služeb komunitního týmu.
Pravidelně probíhala canisterapie a kurz trénování
paměti.
Velký význam pro službu stacionáře mají modelové
situace, které pro naše uživatele vytváříme v průběhu
celého roku. Díky nim se zlepšila jejich samostatnost v oblasti nakupování, hospodaření s penězi
a orientace v neznámém prostředí.
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Významnou událostí byla v prosinci inspekce dodržování Standardů
kvality. Inspekční tým konstatoval vysokou úroveň dodržování
standardů v naší službě. Průběh inspekce pro nás byl motivací
k další práci a přinesl řadu podnětů, které nám umožní službu dál
rozvinout a zkvalitnit.
Kontakt:
Mgr., Ing. Eva Teclová – vedoucí střediska
Telefon: 569 641 351, 777 151 499
E-mail: chotebor@fokusvysocina.cz

Osobní asistence
Služba osobní asistence je určena osobám s tělesným, mentálním
nebo kombinovaným postižením. Osobní asistenci jsme zaregistrovali
v září 2008 a do konce roku ji využilo 8 uživatelů.
Hlavní náplní této služby byl doprovod dětí do Základní školy Hradební
v Chotěboři a doprovod uživatelů do denního stacionáře a zpět.
V rámci této služby nabízíme i péči v domácím prostředí uživatele
(v oblasti osobní hygieny, pomoc s nákupy, při prostorové orientaci,
s běžným úklidem).
Kontakt:
Mgr., Ing. Eva Teclová – vedoucí střediska
Telefon: 569 641 351, 777 151 499
E-mail: chotebor@fokusvysocina.cz

Komunitní tým
Komunitní tým tvořily dvě sociální
pracovnice při 1,25 úvazku. Podpořeno
bylo 24 osob. Služby komunitního
týmu jsou určeny lidem s duševním
onemocněním. V porovnání s rokem
2007 stouplo využití této služby o 30 %
a tým potřebujeme v příštím roce
naléhavě personálně rozšířit.
Volnočasové aktivity jsme pořádali
společně s denním stacionářem.
V září proběhly Týdny pro duševní zdraví
(prodejní výstava výrobků, paralympiáda, ukázka sokolnictví, promítání filmu
Václav).
Kontakt:
Mgr., Ing. Eva Teclová – vedoucí střediska
Telefon: 569 641 351, 777 151 499
E-mail: chotebor@fokusvysocina.cz

Chráněné dílny
V chotěbořském středisku provozujeme 2 chráněné dílny – prádelnu a od
listopadu 2008 také šicí dílnu.

Prádelna
V roce 2008 zaměstnávala prádelna 8 osob. Jejich práce spočívala především
v žehlení, mandlování, skládání a třídění prádla jednotlivým odběratelům.
V porovnání s rokem 2007 se navýšila poptávka po této službě o 20 %,
větší zájem mají soukromé osoby.

Šicí dílna
Šicí dílnu jsme otevřeli v listopadu 2008 a její kapacita je 5 pracovních
míst. Během posledních dvou měsíců roku 2008 zaměstnanci připravovali
prostory dílny k jejímu otevření. Dílna plánuje svými službami navazovat
na prádelnu. Nabízíme opravy ložního prádla, pracovních oděvů a také
vlastní výrobní program.
Kontakt:
Mgr., Ing. Eva Teclová – vedoucí střediska
Telefon: 569 641 351, 777 151 499
E-mail: chotebor@fokusvysocina.cz

Psychosociální poradna Logos
Služby poradny mohou využít osoby v tíživé životní situaci.
V roce 2008 bylo v Logosu poskytnuto 92 služeb 27 uživatelům, z toho 70 intervencí (rozhovorů delších než 30 minut).
Někteří uživatelé přicházeli do poradny pro pomoc v řešení
jejich situace jednorázově, jiným byly sociální služby
poskytovány pravidelně.

Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod
a Chotěboř
V průběhu roku 2008 jsme spolupracovali s 57 dobrovolníky,
kteří pomáhali celkem 4 137 hodin. Svůj čas věnovali duševně
nemocným, mentálně a tělesně postiženým, seniorům
a dětem v osmi různých zařízeních.
V tomto roce jsme navázali spolupráci s Pečovatelskou službou Přibyslav a v červnu jsme uspořádali besedu o dobrovolnictví v tamní základní škole pro žáky devátých tříd.
V říjnu jsme poprvé odměnili naše dobrovolníky celodenním
výletem na Moravu, tzv. Pochodem slováckými vinohrady.
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V prosinci se uskutečnilo předvánoční setkání dobrovolníků,
kterého se zúčastnila koordinátorka organizačního rozvoje z o. s. AFS
Mezikulturní programy. Informovala nás o možnostech zahraničního
dobrovolnictví a nabídla nám spolupráci.
Cenu Křesadlo za tento rok získaly 2 dobrovolnice z 11 nominovaných.
Paní Votavová dochází do Domova důchodců Reynkova již několik let
a cenu získala již podruhé. Paní Málková navštěvuje pacienty Nemocnice Havlíčkův Brod na oddělení dlouhodobě nemocných.
Jim i ostatním dobrovolníkům patří naše velké poděkování.
Kontakt:
Marta Dopitová – koordinátorka dobrovolníků
Telefon: 774 151 493
E-mail: dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz

Komunitní tým Hlinsko
Tříčlenný komunitní tým poskytl v roce
2008 služby a podporu 39 uživatelům.
K poslednímu prosinci z týmu odešla
jedna sociální pracovnice.
Někteří uživatelé služby odborné
poradenství přešli do služby sociální
rehabilitace, což změnilo počet předpokládaných služeb oproti plánovaným cílům pro tento rok.
Podařilo se navázat spolupráci s právníkem, to uživatelům pomohlo zejména
ve dvou náročných kauzách. Osm
uživatelů získalo dohodu o provedení
práce u firmy DESCARTES, v. o. s.
V rámci sociálně aktivizačních služeb
se konaly klubové akce (vánoční a velikonoční klub, trénování paměti) nebo
výlety (Čtyři palice, Svobodné Hamry).
Nadále vycházel oblíbený měsíční
bulletin Provázek a pokračovaly kurzy
břišního tance.

Komunitní tým prezentoval činnost organizace na veřejnosti v rámci Týdnů
pro duševní zdraví (koncert, přednášky pro střední školy). Pořádal též další
setkání všech neziskových organizací ve městě s názvem „Tady neziskovky,
vítejte!“. Účastnili jsme se i městské akce „Týden pro rodinu“. Svou činnost
středisko představilo také na konferenci nevládních organizací v Pardubicích.
S místními školami, především se Základní školou Ležáky, ale i Základní školou
Klíč, se podařilo navázat úzkou spolupráci. Uskutečnily se výlety, beseda pro
žáky, vzájemné návštěvy žáků škol ve Fokusu a našich uživatelů ve škole.
Díky výtěžku z lednové charitativní akce ve Svobodných Hamrech jsme do
střediska pořídili služební automobil, který nám umožnil rozšíření terénních
služeb.
Středisko se i v letošním roce podílelo na komunitním plánování města Hlinsko.
Kontakt:
Michaela Růžičková – vedoucí komunitního týmu
Telefon: 469 311 572, 777 151 497
E-mail: hlinsko@fokusvysocina.cz

Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko
Dobrovolnické centrum rozvinulo v regionu Hlinsko dobrovolnickou službu do
8 přijímajících organizací a zajistilo kvalitní činnost dobrovolníků v jednot-

livých zařízeních. Dobrovolníci věnovali svůj čas
klientům s duševním onemocněním, seniorům,
tělesně postiženým dětem i dospělým, dlouhodobě
nemocným a opuštěným lidem.
Programu se účastnilo 27 dobrovolníků, u kterých bylo
celkem evidováno 1 268 dobrovolnických hodin.
Dobrovolníci přispívají ke zkvalitnění života uživatelů sociálních služeb v regionu a mají přímý vliv na
úroveň poskytovaných služeb. Dobrovolná činnost
je prováděna ve skupině nebo individuálně.
Dobrovolnické centrum zorganizovalo slavnostní
večer pro dobrovolníky regionu. Na cenu Křesadlo
bylo nominováno 11 dobrovolníků. Dvě dobrovolnice
převzaly hlavní cenu Křesadlo, komise nově v tomto
roce rozhodla o udělení zvláštní ceny za dlouhodobou
dobrovolnickou činnost. Akce se konala za významné
podpory a účasti představitelů města Hlinsko.
Kontakt:
Hana Chmelíková – koordinátorka dobrovolníků
Telefon: 469 313 701, 774 151 489
E-mail: dobrovolnicke.centrum-hl@fokusvysocina.cz
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Částka v Kč

Provozní náklady celkem
Spotřebované nákupy celkem
Výrobní materiál
Ostatní materiál
Energie
Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Daně a poplatky celkem
Silniční daň
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Úroky
Ostatní pokuty a penále
Pojistné
Bankovní poplatky
Jiné ostatní náklady
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
hrubé mzdy zaměstnanci
hrubé mzdy klienti
OON
Odvody na SP a ZP
pojistné SP
pojistné ZP
zákonné soc. náklady ost.
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

4 858 144
2 144 577
245 240
1 113 133
786 205
2 447 219
211 893
116 016
36 827
2 082 483
37 875
25 125
12 750
228 472
23 725
8 012
139 959
34 076
22 700
11 627 143
8 736 005
6 654 204
1 737 114
344 688
2 844 556
2 205 946
638 610
46 582

Celkové náklady na realizaci služeb

16 722 211

236 924

VÝNOSY 2008
MPSV
Kraje celkem:
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Obce celkem:
Chotěboř
Pelhřimov
Hlinsko v Čechách
Havlíčkův Brod
Humpolec
Světlá nad Sázavou
Přibyslav
Horní Cerekev
Habry
Pacov
Počátky
Černovice
Kamenice nad Lipou
Úřady práce celkem:
z toho: § 76
z toho: § 78
z toho: VPP
z toho: vybavení CHD
Ostatní dotace a příspěvky
Fokus Federál
Nadace VIA
ESF
Sponzorské dary
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem:
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za poskytování soc. služeb
Tržby z prodeje majetku
Aktivace materiálu a služeb
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Zúčtování opravných položek
Jiné ostatní výnosy
Přijaté členské příspěvky
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Částka v Kč
6 556 500
2 911 856
2 474 856
437 000
1 763 000
750 000
350 000
307 000
268 000
30 000
20 000
10 000
6 000
5 000
5 000
5 000
4 000
3 000
3 382 276
861 639
2 388 144
48 000
84 493
521 627
23 400
42 793
455 434
209 658
1 739 328
415 163
929 496
301 316
55 000
38 353
143 238
370
109 197
33 670
1 450
17 191 963
469 752
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Název organizace:
FOKUS Vysočina
IČO: 150 603 06
Registrace MV ČR: VSC/1-16081/92-R ze dne 4. 11. 1992
Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 18631-521/0100
Právní forma: právnická osoba
Typ organizace: občanské sdružení
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Členství v organizacích:
AKS (Asociace komunitních služeb)
ČAPZ (Česká asociace pro psychické zdraví)
Česká rada humanitárních organizací
ČUPZ (Česká unie pro podporované zaměstnávání)
FOKUS – Sdružení pro péči o duševně nemocné
KONEP (Koalice nevládek Pardubicka)
Adresa organizace
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, telefon: 569 421 845, e-mail: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz, http//: www.fokusvysocina.cz
Středisko Havlíčkův Brod: Nádražní 128, 580 01 Havlíčkův Brod, telefon: 569 425 458, e-mail: stredisko.hb@fokusvysocina.cz
Středisko Pelhřimov: Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov, telefon: 565 323 239, e-mail: stredisko.pelhrimov@fokusvysocina.cz
Středisko Chotěboř: Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř, telefon: 569 641 351, e-mail: chotebor@fokusvysocina.cz
Středisko Hlinsko: Lidického 1213, 539 01 Hlinsko, telefon: 469 311 572, e-mail: hlinsko@fokusvysocina.cz

Rada Sdružení:
Jiří Kafka – předseda, JUDr. Soňa Grossová, Mgr. Ivana Čechová,
Bc. Jana Sládková, MUDr. Petr Libus
Revizní komise:
Ing. Stanislav Kropáček, Marie Pochopová, Věra Marešová

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTŮ
Rehabilitační a organizační centrum
Mgr. Miloš Havlík – ředitel
Mgr. Pavel Říčan – odborný ředitel
Ing. Marie Šmídová – ekonomka
PhDr. Jana Kropáčková – projektová manažerka (od dubna 2008)
Zdeňka Kalinová – mzdová účetní
Stanislava Polcarová – účetní

Středisko Pelhřimov
Pracovníci
PhDr. Jana Kropáčková – vedoucí střediska (do března 2008)
Mgr. Anna Šimonová – vedoucí střediska (od dubna 2008)
Mgr. Marie Doudová – vedoucí komunitního týmu
Jana Baginová – sociální pracovnice

Marie Blažková – sociální pracovnice
Jitka Březinová – sociální pracovnice
Jiří Mádlo – vedoucí rukodělné dílny/sociálně terapeutické dílny
Jitka Venkrbcová - vedoucí šicí dílny/sociálně terapeutické dílny (do října 2008)
Hana Ščúrová – vedoucí šicí dílny/sociálně terapeutické dílny (od listopadu 2008)
Miloslav Matěj Zíka – vedoucí opravárenské dílny
Mgr. František Černý – vedoucí týmu podpory v zaměstnávání (do ledna 2008)
Ing. Alena Prýmková – vedoucí týmu podpory v zaměstnávání (od února 2008)
Bc. Jana Horáková, Dis. – pracovní konzultantka
Mgr. Eva Hošková – koordinátorka dobrovolníků
Supervizoři
MUDr. Milan Drozd
MUDr. Jan Lorenc
Externí pracovníci
Bc. Milena Kochová
JUDr. Jaroslav Douda
Dobrovolníci
Ludmila Benková
Barbora Hanková
Karel Kužel
Nela Kyselová
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Věra Marešová
Romana Pernikářová
Ing. Alena Prýmková
Ing. Hana Šimonová
Monika Šípalová
Simona Vaňková
Ing. Markéta Zeithámová
Supervizor dobrovolníků
Mgr. Denisa Vrbová

Středisko Chotěboř

Středisko Havlíčkův Brod

Středisko Hlinsko

Pracovníci
Bc. Jaroslava Pipková – vedoucí střediska (do května 2008)
Bc. Hana Linhartová – vedoucí střediska (od června 2008)
Milan Žák, DiS. – vedoucí komunitního týmu
Markéta Fidlerová, DiS. – sociální pracovnice
Jana Tajovská – sociální pracovnice
PhDr. Dana Javorská – vedoucí týmu podpory v zaměstnávání
Dita Doleželová – pracovní konzultantka (do ledna 2008)
Mgr. Jitka Klepetková – pracovní konzultantka (od května 2008)
Jaromír Háněl – vedoucí truhlářské dílny/sociálně terapeutické dílny
Klára Kyselová – vedoucí šicí dílny/sociálně terapeutické dílny
Zdeňka Pleskačová – vedoucí rukodělné dílny/sociálně terapeutické dílny
Zdeněk Baše – vedoucí dílny lesní četa
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Supervizoři
PaedDr. Michael Chytrý
MUDr. Milan Drozd
Dobrovolníci
Jan Mutl
Milada Pomikálková
Lenka Benešová
Supervizor dobrovolníků
Mgr. Andrea Šeredová

Středisko Chotěboř
Pracovníci
Mgr. Markéta Krejčíková, DiS. – vedoucí střediska
Jitka Hodrová – vedoucí týmu denního stacionáře
Jana Pešková – pracovnice v sociálních službách
Gabriela Procházková – pracovnice v sociálních službách
Jitka Fuitová – sociální pracovnice
Vlasta Krajinová – vedoucí dílny - prádelny
Vlasta Teclová – vedoucí šicí dílny
Daniela Málková – sociální pracovnice Psychosociální
poradny Logos (do května 2008)

Zuzana Kalvodová Dymáčková, DiS. – sociální pracovnice Psychosociální
poradny Logos (od června 2008)
Marta Dopitová – koordinátorka dobrovolníků
Ivana Pleskačová – pomocná pracovnice, řidička
Supervizor
MUDr. Jan Roubal
Dobrovolníci
Katka Halamová
Petra Dušková
Maria Ficková
Julie Sýkorová
Supervizor dobrovolníků
Mgr. Andrea Šeredová

Středisko Hlinsko
Pracovníci
Michaela Růžičková – vedoucí střediska/komunitního týmu
Mgr. Lenka Burýšková – sociální pracovnice
Jana Horynová, DiS. – sociální pracovnice
Hana Chmelíková – koordinátorka dobrovolníků

Supervizor
MUDr. Milan Drozd
Dobrovolníci
Edita Chvojková
Bernardeta Jandíková
Kateřina Navrátilová
Supervizor dobrovolníků
Bc. Milan Štorek
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Děkujeme všem, kteří v roce 2008 finančně
nebo věcně podpořili naši činnost:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Úřad práce Havlíčkův Brod
Úřad práce Pelhřimov
Úřad práce Chotěboř
Nadace VIA
Středisko Pelhřimov
Adélka, a. s.
Bentime
Blira, s. r. o.
Boutique Piccolo
COLOR EXPERT Štorch CZ, s. r. o.
DDM, divadelní spolek DOMINO
Pelhřimovský deník
Pelhřimovské noviny
Divadelní spolek Hralous
Kulturní zařízení města Pelhřimova
Město Černovice
Město Horní Cerekev
Město Humpolec

Město Kamenice nad Lipou
Město Pacov
Město Pelhřimov
Oblastní charita Pelhřimov
pro TEAM, s. r. o.
Quattro IFC, s. r. o.
Realitní kancelář Emil Kovář
SPEKTRUM Cestovní agentura, Vinotéka
Sport bar U Dubů
Trafika Mádlová
Tygřík kavárna a knihkupectví
Valeo Compressor Europe
Velkoobchod papírem, Ing. Jan Mikolášek
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Středisko Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
Město Přibyslav
Město Světlá nad Sázavou
Město Habry
Sinka reklama, Havlíčkův Brod
Crespo, reklamní agentura, Havlíčkův Brod
Pekárna Jiří Červinka, Habry
Michal Krejčí, Havlíčkův Brod
PharmDr. Jaromír Weber, Havlíčkův Brod
Helena Lefflerová, Svět čaje, Havlíčkův Brod

Středisko Chotěboř
Město Chotěboř
TENEZ, a. s.
MUDr. Renata Hájková
MUDr. Ivana Novotná
Obec Dolní Sokolovec
PharmDr. Alena Myjavcová
AUMETO, s. r. o.
Hana Pořízová
Řeznictví Stejskal, s. r. o.
Svačinka, paní Jílková
Geofond, pan Beneš
Zahradnictví, pan Polívka
Cukrárna Fontána, Přibyslav
Hotel Vysočina, Chotěboř
Andrea Moravcová
CEKUS, Chotěboř
Petr Kárník, Martin Dospěl - Dokamont

Středisko Hlinsko
Město Hlinsko
IMEX Premium, spol. s r. o. - pivovar Rychtář
Sodo Duo, spol. s r. o.
Minibazar Hlinsko, s. r. o.
Samas Česká republika, spol. s r. o.
INSTAV, a. s.

JEDNOTA Hlinsko
MaT - Motyčka a Tomášek, s. r. o.
TRIGI, s. r. o.
Kozí farma Licibořice
LOM MATULA Hlinsko, a. s.
Ovoce a zelenina Karel Novotný
Pan Josef Hladký
Pan Martin Švanda - Řeznictví U Švandů
Pan Roman Karlík - Řeznictví
Řeznictví Oldřich Čejka
Masokombinát Polička
Pan Ctibor Kovárník
Kabelová televize KIS
Paní Edita Chvojková
Paní Vladimíra Navrátilová
Městský plavecký bazén v Hlinsku
Pan Rostislav Pilař
Grafické a kopírovací služby Jana Pilařová
Chrudimský deník
Hlinecké noviny
Hiesbök, s. r. o.
Paní Dáša Kocůrková
Mgr. Jana Šídová
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