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Nápis „Evropský sociální fond v ČR“, motto „Podporujeme vaši budoucnost“ a odkaz na webové
stránky www.esfcr.cz musí být při použití této varianty vhodným způsobem umístěny na stejné
straně tištěného dokumentu. Při použití na propagační předmět musí být uvedeny na vhodném místě
propagačního předmětu. V případě, že jde o drobný propagační předmět, lze použít tuto kombinaci
log bez dalších prvků, viz str. 3.

I.

HORIZONTÁLNÍ KOMBINACE LOGOTYPŮ
S DOPLŇKOVÝMI LOGOTYPY

Základní rozestavění, kombinace, poměry a umístění doplňkových logotypů.
Barevnost a umístění motta „Podporujeme vaši budoucnost” a odkazu na webové stránky
www.esfcr.cz jsou tímto manuálem pouze doporučeny.
Logo MPSV není nutné používat.
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Co pro nás znamená být profesionály
Rok 2009 byl pro nás zcela přelomový, podařilo se nám uzavřít kontrakt na financování větší části našich programů na tři roky. Je čas zamyslet
se nad tím, jaké chceme naše služby mít.
Jsme středně velkou pomáhající organizací. Často říkáme, že se snažíme dělat svou práci profesionálně. Co tím ale máme na mysli?
Duševní nemoc, ale i jiný druh handicapu, často vyvolává lítost. Ale chtějí uživatelé našich služeb, abychom je litovali?
My pomáhající pracovníci máme někdy tendenci dělat z příjemců naší pomoci oběti. Oni jsou ti bezmocní a my jsme potom ti silní, kteří se pro ně
dokážou obětovat. Ale stojí naši uživatelé o to být oběťmi, pro které se někdo jiný obětuje?
Profesionalita pro nás znamená respektovat uživatele jako rovnocenné partnery.
Profesionalita pro nás znamená vědět, že jen obětavost nestačí, že je potřeba, aby pomáhající pracovníci byli schopni přemýšlet o své práci
a o tom, proč ji dělají.
Profesionalita pro nás znamená citlivě vnímat tíži břemene, kterou naši klienti nesou, vážit si jejich statečnosti a energie, se kterou zvládají své
těžkosti.
Profesionalita pro nás znamená věřit jim, že jsou schopni prožít smysluplný život.
Pavel Říčan - odborný ředitel

FOKUS Vysočina má za sebou další úspěšný rok existence
V únoru 2009 proběhla inspekce kvality v chráněném bydlení v Havlíčkově Brodě. Službu čerpali pouze dva uživatelé a inspekční tým proto mohl
jít opravdu do hloubky. Kontrola kvality probíhala velmi otevřeně a zároveň přísně. Získali jsme 133 bodů ze 144 možných, tedy 92 %.
Celý rok jsme postupně mírně upravovali metodiky všech služeb na základě připomínek z proběhlých inspekcí.
Na jaře roku 2009 vznikl i naším přispěním Střednědobý plán rozvoje služeb pro duševně nemocné v kraji Vysočina. Na jeho vzniku spolupracoval
Kraj Vysočina, poskytovatelé sociálních služeb VOR Jihlava, Oblastní charita Třebíč, Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Ústav sociální péče ve Věži
a zástupci obou psychiatrických léčeben v kraji.
Spolupráce s psychiatrickými léčebnami se stala systematičtější, nově jsme zavedli stáže pracovníků našich komunitních týmů a pravidelné
setkávání s pracovníky Psychiatrické léčebny v Jihlavě.
V říjnu 2009 vyjela část pracovníků na jednodenní stáž do organizace Pro mente ve Vídni. Účastníme se projektu Centra pro rozvoj péče o duševní
zdraví, v jehož rámci pojedou v následujících dvou letech vedoucí našich středisek na vícedenní stáž do Finska nebo Holandska.
V roce 2009 jsme zaznamenali řadu úspěchů při získávání podpory na konkrétní menší projekty související především s dobrovolnictvím, ale
i s poskytovanými službami. To nám umožnilo například zajistit sociální automobil a rehabilitační přístroj MOTREN-duo do střediska Chotěboř
nebo modernizovat vybavení chráněného bytu a chráněné dílny v Pelhřimově.
FOKUS Vysočina uspěl ve veřejné soutěži na dodávku sociálních služeb pro duševně nemocné v regionech Pelhřimovska, Havlíčkobrodska,
Chotěbořska a Hlinecka. Zadavateli této soutěže byly kraj Vysočina a Pardubický kraj. Smlouvy na realizaci služeb byly uzavřeny na období tří let.
Poprvé za dobu existence organizace se podařilo zajistit kontrakt na dodávku větší části služeb na dobu delší než 1 rok.
Organizace nemusela řešit finanční krizi, byl čas pracovat na kvalitě a připravit se na rozšíření služeb v roce následujícím.
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Služby FOKUSU Vysočina v roce 2009
Snažíme se, aby naše služby byly nejen jasně vyprofilované, ale aby na sebe také funkčně navazovaly a aby tvořily ucelený systém.

osoby se zdravotním
znevýhodněním

osoby s duševním
onemocněním

Tým podpory
v zaměstnávání
Chráněné bydlení
Chráněná dílna

Komunitní tým

Sociálně
terapeutická dílna
Denní stacionář

osoby s mentálním, tělesným
a kombinovaným postižením

Osobní asistence
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Komunitní týmy
Posláním komunitního týmu - sociální rehabilitace je obnovení a získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení uživatelů do
běžného života.
Při prvních kontaktech se zájemcem o službu probíhá mapování potřeb a přání zájemce, společně je vyhodnocena jeho současná situace.
Pracovnice komunitního týmu následně zájemci nabídne služby, které se pro něj jeví jako vhodné.
Pokud se zájemce rozhodne pro dlouhodobou spolupráci, stane se uživatelem našich služeb a je s ním uzavřena smlouva o poskytnutí služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci dlouhodobé spolupráce - případového vedení pak poskytujeme
uživateli podporu v každodenním životě, případně mu zprostředkujeme další služby FOKUSU Vysočina nebo i jiných poskytovatelů. Může se jednat
o chráněnou práci, podporu při hledání zaměstnání, pečovatelskou službu, dobrovolnickou pomoc a podobně. Pracovníci komunitního týmu
se s uživatelem pravidelně scházejí na místě, které mu vyhovuje: ve Fokusu, u něj doma, na veřejných místech a podobně. Společně sestavují
rehabilitační plán zaměřený na oblasti, ve kterých uživatel potřebuje podporu či pomoc. Tématem spolupráce může být hospodaření s penězi,
řešení konfliktů nebo složité situace v rodině, doprovázení při jednání s úřady, získávání nových dovedností, zvládání krizí, nácvik samostatného
bydlení a podobně. Používáme efektivní systém hodnocení potřeb uživatelů CAN-C a metodu mapování pomocí domén.
Pokud je potřeba, klíčový pracovník se souhlasem uživatele spolupracuje s jeho rodinou a sociálním okolím, se státními i nestátními institucemi,
s ambulantními psychiatry, psychology a posudkovými lékaři.
Terénní práce představovala v roce 2009 v jednotlivých střediscích 29 – 76 %.
Naším dlouhodobým cílem je postupně zvyšovat podíl terénní práce – vycházíme z předpokladu, že služba má jít za uživatelem a reagovat na
jeho skutečné potřeby v běžném životě.
Volnočasové a vzdělávací programy jsou cenným doplňkem individuálních služeb, ve kterém usilujeme o co největší zapojení dobrovolníků.
Snažíme se o vybudování systému ucelené péče, který se vyznačuje propojením a dobrou spoluprací zdravotnických a sociálních institucí.
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Chráněné bydlení
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.
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 – má jít o přechodný pobyt, po jehož ukončení by měl být uživatel schopný bydlet samostatně
v běžném prostředí. Při hledání následného bydlení pravidelně spolupracujeme s městy, ve kterých mají naši uživatelé trvalé bydliště.
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.

Sociálně terapeutické dílny
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. Vzhledem k vyšším nárokům, které
klademe na zaměstnance v chráněných dílnách, je sociálně terapeutická dílna pro mnoho uživatelů reálnou příležitostí, jak být v kontaktu s lidmi
a udržet si určité pracovní dovednosti.
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Chráněné dílny
Lidem s duševním onemocněním nebo jiným zdravotním postižením nabízíme pracovní uplatnění v chráněném prostředí.
Veřejnosti nabízíme výrobky a služby našich dílen.
FOKUS Vysočina provozoval v roce 2009 celkem 7 chráněných dílen. V těchto dílnách zaměstnáváme i osoby s jiným handicapem než s duševním
onemocněním.
Zaměstnanci zde pracují na základě pracovní smlouvy za mzdu, podmínkou je, aby měli statut osoby se zdravotním postižením. Pracovní doba je
se zaměstnanci sjednávána individuálně s ohledem na jejich možnosti a potřeby.
Práce v dílnách má přímou návaznost v programech přechodného a podporovaného zaměstnávání, které již probíhají na otevřeném trhu práce
a jsou realizovány týmem podpory v zaměstnávání.
Chráněné dílny jsou pro uživatele našich služeb velmi důležitou pracovní příležitostí. Zvláště v období hospodářské recese je pro ně extrémně
obtížné uplatnit se na otevřeném trhu práce a místo v chráněné dílně často volí jako zázemí, ve kterém mohou být úspěšní. Právě nižší ochota
firem zaměstnávat osoby se zdravotním handicapem zřejmě vedla ke zvýšené poptávce po chráněné práci v našich dílnách.
V roce 2009 bylo v chráněných dílnách FOKUSU Vysočina zaměstnáno celkem 80 osob s invalidním důchodem.
Výrobky a služby našich dílen lze odebrat v rámci náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Chráněná dílna
rukodělná
šicí
opravárenská
lesní četa
prádelna
Celkem
Celkem FOKUS Vysočina

Počet zaměstnanců 2009
Havlíčkův Brod
Pelhřimov
Chotěboř
17
13
x
x
12
9
x
9
x
13
x
x
x
x
7
30
34
16
80

Počet odpracovaných hodin
Havlíčkův Brod
Pelhřimov
4 951
8 016
x
3 775
x
3 870
5 766
x
x
x
10 717
15 661
31458

Chotěboř
x
2 920
x
x
2 160
5 080

Týmy podpory v zaměstnávání
Naším posláním je poskytovat podporu lidem se zdravotním znevýhodněním v získání a udržení si vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich
představám a schopnostem.
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
funguje program jako tým podpory v zaměstnávání a nabízí jako součást sociální rehabilitace tyto formy podpory:
Job klub
Job klub je odborně vedený kurz, ve kterém se uživatel naučí jak si najít zaměstnání a udržet se v něm. Získá přehled o zabezpečení
v nezaměstnanosti a o způsobech hledání zaměstnání. Vytvoří si mimo jiné vlastní životopis, připraví se na konkurz, přijímací pohovor a na první
dny v novém zaměstnání.
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Přechodné zaměstnávání
Na zkrácený pracovní úvazek může uživatel být přechodně (zpravidla do 8 měsíců) zaměstnán na konkrétním tréninkovém pracovišti.
Podporované zaměstnávání
Služba je určena lidem, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Individuální podporu poskytujeme při hledání
zaměstnavatele, při nácviku sociálních a pracovních dovedností, při vyřizování náležitostí spojených s pracovní smlouvou. Podpora je poskytována
před i po nástupu do zaměstnání. Nabízíme pracovní asistenci přímo na pracovišti a zaučení v potřebných dovednostech.
Mimo rámec sociálních služeb byla ve spolupráci s Úřadem práce v Havlíčkově Brodě realizována pracovní rehabilitace pro jednoho uživatele.
Pravidelně vyhodnocujeme účinnost programů týmu podpory v zaměstnávání. Nejdůležitějším kritériem pro nás je, kolika absolventům služby
se podařilo umístit na trhu práce.
Úspěšnost absolventů služby dosáhla v roce 2009 24 %, což je ve srovnání s minulým rokem podstatně méně. Předpokládáme, že velký podíl na
této nižší úspěšnosti má hospodářská recese, která radikálně snížila ochotu zaměstnavatelů přijímat osoby se zdravotními obtížemi.

Absolventi týmů podpory v zaměstnávání na trhu práce
Středisko
Počet absolventů
Havlíčkův Brod
19
Pelhřimov
14
Celkem
33

Umístěni na otevřeném trhu práce
4
4
8

% absolventů na trhu práce
21 %
29 %
24 %
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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.

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 dobrovolníkům a organizacím v celém 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 v roce 2009 opět úspěšně
získala akreditaci od Ministerstva vnitra ČR na programy Dobrovolnický program pro duševně nemocné a Dobrovolníci v nemocnicích a domovech
důchodců.
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Dobrovolnický program pro duševně nemocné je realizován od roku 2001, FOKUS Vysočina je v tomto programu vysílající i přijímající organizací.
Dobrovolníci jsou zapojováni do přímé práce s uživateli služeb Fokusu a cílem programu je realizovat aktivity, které pomohou uživatelům služeb
začlenit se do společnosti. Dobrovolníci zaměřují svoji činnost na takové potřeby klientů, které nevyžadují pomoc kvalifikovaného sociálního
pracovníka. Klient si potřebuje často především popovídat, podělit se o své osobní radosti či neúspěchy, prožít pocit vzájemného sdílení, mít
kontakt se světem.
Nemocnice a domovy poskytují svůj prostor pro realizaci projektu a spolupracují při výběru činností vhodných pro dobrovolníky. Společným
cílem je vytvoření fungujícího systému dobrovolnické pomoci tak, aby nenarušoval léčebný či pobytový režim a provoz v nemocnici či domově
důchodců a vhodně doplňoval práci odborného personálu.
V roce 2009 jsme realizovali projekt ,,Pojďte s námi pomáhat“, který byl podpořen Nadací VIA. Jeho hlavním cílem byla propagace myšlenky
dobrovolnictví a dárcovství v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko. Po celý rok dobrovolnická centra prostřednictvím různých
aktivit (např. přednášky, besedy, dny otevřených dveří, benefiční koncerty) seznamovala veřejnost s možností dobrovolně pomáhat druhým
lidem a zároveň informovala organizace i jednotlivce o nabízené dobrovolné pomoci.
V červenci 2009 jsme zahájili nový roční projekt s názvem„Stáří není nemoc – ještě něco dokážeme“. Projekt je zaměřen především na zabezpečení
dobrovolnického programu pro seniory.
V únoru 2009 se ve všech regionech, kde má FOKUS Vysočina svá dobrovolnická centra, předávala cena Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci. Ceny a poděkování obdrželi za svou dobrovolnickou činnost v roce 2008 dobrovolníci nominovaní přijímajícími organizacemi
a působící především ve zdravotní a sociální oblasti. V dubnu 2009 byly také v rámci akce Den D oceněny odbornou komisí za královéhradecký kraj
cenou Anděl dvě dobrovolnice nominované Dobrovolnickým centrem Hlinsko.
V dubnu 2009 absolvovaly koordinátorky dobrovolníků úspěšně školení Management dobrovolnictví II. v Kutné Hoře. V květnu se zúčastnily
mezinárodní konference v Kroměříži na téma Senioři jako dobrovolníci – dobrovolníci seniorům.

Psychosociální poradna Logos
Naším posláním je poskytování psychosociální pomoci osobám, které se nacházejí vlastní, či nevlastní vinou v nepříznivé životní situaci.
Poradna Logos působila v Chotěboři a byla zaměřena na pomoc osobám, které se nacházely v nepříznivé životní situaci. Služby byly poskytovány
bezplatně a nezávisle, samozřejmostí bylo zachování diskrétnosti. Uživatelé mohli řešit své problémy také po telefonu či e-mailem.
Poradna Logos určená svou podstatou nejširší veřejnosti, byla vždy programem vybočujícím z koncepce služeb FOKUSU Vysočina. Vzhledem k
této skutečnosti jsme se rozhodli činnost poradny Logos ke 30. 6. 2009 ukončit a dále rozvíjet programy pro cílové skupiny, jimž se dlouhodobě
věnujeme.
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Souhrnné statistické údaje
Sociální služba

Počet uživatelů

Počet poskytnutých služeb

Počet hodin

Havlíčkův Pelhři- Chotě- Hlinsko Havlíčkův Pelhři- Chotě- Hlinsko Havlíčkův Pelhři- Chotě- Hlinsko
Brod
mov
boř
Brod
mov
boř
Brod
mov
boř
Komunitní tým

55

55

21

45

1 430

1 688

1 214

1 137

838

1 072

749

574

Chráněné bydlení

2

1

x

x

145

143

x

x

98

64

x

x

Sociálně terapeutická
dílna
Denní stacionář

10

8

x

x

142

179

x

x

476

485

x

x

x

x

13

x

x

x

4 213

x

x

x

2 024

x

Osobní asistence

x

x

9

x

x

x

859

x

x

x

477

x

Poradna Logos

x

x

15

x

x

x

60

x

x

x

32

x

Tým podpory
v zaměstnávání
podporované
zaměstnávání
přechodné
zaměstnávání
job klub

27

35

x

x

668

676

x

x

692

481

x

x

11

32

x

x

458

508

x

x

428

353

x

x

1

8

x

x

22

168

x

x

39

128

x

x

20

0

x

x

188

0

x

x

225

0

x

x

76

81

51

45

2 385

2 686

6 346

1 137

2 104

2 102

3 282

574

Celkem uživatelů
sociálních služeb
- fyzických osob

253

12 554

8 062
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Statistika dobrovolnických center
Spolupracující organizace
Region Pelhřimov a Humpolec
FOKUS Vysočina (Pelhřimov)
Nemocnice Pelhřimov
Oblastní charita Pelhřimov

Počet dobrovolníků
42
9
6
1

Počet dobrovolnických hodin
1 888
235
186
45

Domov důchodců Humpolec, ul. Lužická
Domov důchodců bl. 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 Pelhřimov
Domov pro seniory Pelhřimov
Program Kamarád

2
2
2
3
3
5
3
3
7
2

48
12
45
225
290
219
272
91
152
70

Region Havlíčkův Brod a Chotěboř
FOKUS Vysočina (Havlíčkův Brod)
FOKUS Vysočina (Chotěboř)
Pečovatelská služba Přibyslav
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
Domov důchodců Reynkova a Domovinka Havlíčkův Brod
Domov důchodců U Panských Havlíčkův Brod a Břevnice
Program Kamarád - Chotěboř

50
3
10
2
3
5
2
2
10
11
2

1 917
205
153
41
55
32
85
328
270
656
92

Region Hlinsko
FOKUS Vysočina
Farní charita Hlinsko
Klub zdravotně postižených dětí Hlinecka
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni
Centrum Jana XXIII.
Domov seniorů Drachtinka, Hlinsko
Mateřské centrum Hlinečánek
Dům s pečovatelskou službou Hlinsko
Domácí prostředí (Hlinsko)
město Hlinsko
Celkem

36
9
6
1
5
2
27
4
1
3
1
128

1 826
241
36
10
11
285
821
171
2
247
2
5 631

Poznámka: V přehledu nejsou uvedeni jednorázoví dobrovolníci bez smlouvy.
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Středisko Havlíčkův Brod
Komunitní tým
Komunitní tým tvořili tři sociální pracovníci. Služby týmu využilo v roce 2009 celkem 55 uživatelů s písemnou smlouvou.
Tým poskytoval uživatelům podporu v terénu i v prostorách střediska. Osobní cíle uživatelů byly konkretizovány rehabilitačními plány
– jednalo se převážně o nácvik finančního hospodaření, tvorbu finančního rozpočtu, nácvik péče o vlastní osobu, vytváření režimu dne, aktivní
využití volného času, nácvik komunikace, kontakt s úřady a vyřizování běžných záležitostí, nácvik vedení domácnosti (úklid, vaření, péče o děti),
procvičování dovedností (práce na PC, obsluha mobilního telefonu, nakupování).
Kromě cílené individuální podpory a zprostředkování návazných služeb (sociálně terapeutické dílny, chráněné dílny, tým podpory
v zaměstnávání) zajišťoval tým pro uživatele volnočasové a vzdělávací aktivity. Jednalo se o pravidelně se opakující sociálně aktivizační služby
(výuka anglického a německého jazyka, výuka práce na PC, filmový klub, cvičení s hudbou, zpěv) a o volnočasové aktivity jednorázové (výlety,
bowling, turnaj v šipkách, hipoterapeutický pobyt v Krkonoších a akce v rámci Týdnů pro duševní zdraví).
Komunitní tým spolupracuje dlouhodobě s odborníky z Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě formou konzultací na multidisciplinárním týmu.
Frekvence těchto setkání je 1x za tři týdny. Pravidelně 1x za půl roku se pracovníci týmu scházejí s ambulantními psychiatry.
V příštím roce plánujeme rozšířit spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Havlíčkův Brod – sociální pracovníci komunitního týmu se budou účastnit
komunit na vybraných odděleních 12, 6 a 6A.

Chráněné bydlení
Tato služba je součástí nabídky střediska již čtvrtým rokem. Máme k dispozici dva chráněné byty (1+0), které jsme získali do pronájmu od města
Havlíčkův Brod. V roce 2009 byl jeden z bytů dovybaven novým nábytkem a vymalován.
Služba chráněné bydlení je časově limitovaná a uživatelé ji mohou využívat maximálně po dobu dvou let. Personálně službu zajišťovala
asistentka bydlení v rozsahu 0,5 úvazku.
V roce 2009 čerpaly službu chráněné bydlení 2 uživatelky celoročně a pokračovaly v čerpání služby i druhým rokem. Proto se obě v této fázi
spolupráce za podpory asistentky bydlení soustředily především na řešení své bytové situace po ukončení služby. Další spolupráce probíhala
podle jejich individuálních potřeb na základě rehabilitačních plánů – kontakt s rodinou a péče o dítě, řešení finanční situace a hospodaření
s penězi, rodinná situace a rozvod.
Jedna uživatelka služby chráněné bydlení využívala i službu sociálně terapeutická dílna, nyní pracuje v chráněné dílně. Druhá uživatelka se
aktivně účastní volnočasové aktivity, kdy jako dobrovolnice vede cvičení s hudbou.
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Sociálně terapeutická dílna
Program sociálně terapeutické dílny byl v roce 2009 zajišťován v prostorách rukodělné dílny. Jednalo se především o práci s hlínou a jednodušší
práce s textilem, část služeb byla poskytována v terénu v rámci činnosti lesní čety.
Možnost neplacené pracovní rehabilitace využilo v průběhu roku 8 uživatelů.

Chráněné dílny
Rukodělná dílna
V rukodělné dílně pracovalo během roku 17 uživatelů na pracovní smlouvu. Během roku dva pracovníci odešli pracovat na volný trh, z toho jeden
s pomocí týmu podpory v zaměstnávání Jeden pracovník se přestěhoval, jeden přešel pracovat do chráněné dílny v Pelhřimově. Personálně byla
služba zajištěna 0,5 úvazku na vedoucího chráněné dílny a 0,6 úvazku na terapeuta chráněné dílny.
Rukodělná dílna vyrábí především dekorativní keramiku (květináče, misky, svícny, hrnečky, keramické ozdoby) a jednoduché textilní výrobky
(ubrusy, prostírání, polštáře, tašky, hračky z textilu). Dílna pracovala na výrobcích určených pro volný prodej, zároveň se věnovala i individuálním
zakázkám.
Odbyt výrobků byl zajištěn prostřednictvím pravidelných odběratelů, jako je například charitní obchůdek v Poličce nebo Farní charita Hlinsko.
Dílna se také zúčastnila specializovaných prodejních akcí během celého roku: veletrh Rehaprotex v Brně, Abilympiáda v Pardubicích, skanzen
v Kouřimi, Jedličkův ústav – trhy chráněných dílen, trhy v zahradnictví Starkl v Čáslavi, prodeje v rámci Týdnů pro duševní zdraví a další.

Lesní četa
V lesní četě pracovalo v průběhu roku 13 uživatelů na pracovní smlouvu. Během roku jeden pracovník odešel pracovat na volný trh, jeden pracovník se přestěhoval do jiného regionu, kde si také našel práci na volném trhu. Personálně byla služba zajištěna 0,5 úvazku na vedoucího chráněné
dílny.
Lesní četa pracovala po celý rok pro Technické služby Havlíčkův Brod, zabývala se především údržbou a úklidem lesů v majetku města. Konkrétní
pracovní náplní bylo čištění lesa, stahování a pálení klestí, osekávání, rovnání do rázů a likvidace oplocenek v lesních školkách. Pracovníci chráněné dílny se účastnili i volnočasových aktivit a využívali nabízené sociální služby.
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Tým podpory v zaměstnávání
Rok 2009 byl v tomto týmu ve znamení změn, především personálních, kdy od června došlo ke zúžení pracovního týmu ze 2 úvazků na 1,5 úvazku,
což s sebou přineslo i nižší počet poskytnutých služeb.
Došlo k navázání spolupráce s novými zaměstnavateli – Krajské středisko Českého svazu žen Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod,
Mafra a. s., P-služby-Jiří Pecha Havlíčkův Brod, Hotel pro psy Břevnice. Ve spolupráci s nimi bylo nabídnuto uživatelům služeb 11 pracovních
míst. Z nich bylo v rámci služby podporované zaměstnávání využito 5 pracovních míst, v rámci služby přechodné zaměstnávání 1 pracovní místo.
Spolupráce na vytvoření tréninkových pracovních míst byla předběžně rozjednána s Městským úřadem Havlíčkův Brod, Oblastní Charitou
Havlíčkův Brod a Domovem důchodců Reynkova Havlíčkův Brod.
Mimo rámec sociálních služeb byla ve spolupráci s Úřadem práce v Havlíčkově Brodě realizována pracovní rehabilitace pro jednoho uživatele
v těchto formách: poradenství pro volbu zaměstnání, pracovní diagnostika, poradenství při hledání zaměstnání a přípravě k práci,
zprostředkování a udržení si zaměstnání, vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání.
Služby týmu podpory v zaměstnávání využilo v roce 2009 celkem 27 osob.
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Středisko Pelhřimov
Komunitní tým
V roce 2009 pracovaly v týmu 4 sociální pracovnice celkem na 3 úvazky, služby poskytly 55 uživatelům s ústní nebo písemnou smlouvou
a 29 anonymním uživatelům, a to formou ambulantní i terénní služby sociální rehabilitace.
V roce 2009 se podařilo navázat bližší spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Jihlava. Pravidelně konzultujeme s primářkou MUDr. Dvořákovou
společné uživatele a pacienty. Kontaktujeme pacienty ze spádové oblasti přímo na odděleních léčebny v Jihlavě a informujeme o naší nabídce,
případně kontraktujeme služby.
V rámci služby sociální rehabilitace jsme organizovali i volnočasové a vzdělávací aktivity. Většinu volnočasových aktivit provádějí dobrovolníci
koordinovaní naším dobrovolnickým centrem.
Všichni uživatelé mají kdykoliv během dne možnost přístupu ke dvěma počítačům včetně bezplatného přístupu na internet.
Některé aktivity jsou svou povahou spíše rekreační, jiné vzdělávací. Smyslem jejich poskytování je především aktivizace uživatelů služeb, kteří
jsou více ohroženi pasivitou a sociální izolací.
Skladba programu se mírně proměňuje dle zájmu uživatelů i kapacity sociálních pracovníků a dobrovolníků.
Volnočasové a vzdělávací aktivity:
Probíhající v prostorách FOKUSU Vysočina:
•
relaxace, autogenní trénink
•
arteterapie
•
výuka na počítači
•
společenské hry
•
výuka cizích jazyků
•
vyšívání
•
komunita – informace
•
právní poradna
•
přírodovědný klub Kukačka
•
pletení košíků
•
relaxační masáže
•
„letní tvoření“
•
hra na harmoniku
•
bazální stimulace

dle zájmu - denně
1x za 14 dní
1x týdně
dle zájmu (denně)
esperanto - 1x týdně
1x týdně
1x týdně (informativní setkání uživatelů a zaměstnanců)
1x celkem
4x celkem
2x celkem
1-2x týdně
2x celkem
2x celkem
8x celkem

Probíhající v terénu:
•
•

návštěva aquaparku v Jihlavě
návštěva výstavy

1x celkem
3x celkem

Výlety, akce:
V dubnu proběhlo opékání špekáčků - ,,Čarodějnice“ společně se zařízením VOR Jihlava.
Na jaře a na podzim jsme pořádali tradiční burzu šatstva, výtěžek byl použit na vánoční setkání, kterému předcházelo pečení cukroví a příprava
slavnostního oběda pro všechny návštěvníky vánoční besídky.
Zorganizovali jsme dvě pobytové akce – v červnu se 9 uživatelů zúčastnilo 5denního rehabilitačního pobytu v Jedovnici v Moravském krasu
a v srpnu 5 uživatelů absolvovalo 3denní rehabilitační pobyt v Rohozné organizovaný společně se stacionářem při Psychiatrické léčebně Jihlava.
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Chráněné bydlení
Služba byla personálně zajištěna 0,5 úvazku asistentky bydlení. Asistentka se scházela s uživateli při pravidelných schůzkách 1x týdně, v případě
potřeby i častěji. V roce 2009 byla poskytnuta služba jednomu uživateli. Další jednání probíhala se 13 zájemci o službu.
Naplněnost jednotlivých bytů:
Byt 1: využíván 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 (pobyt od května 2008)
Byt 2: v roce 2009 nevyužíván
V jednom z bytů byla poskytována služba celoročně, uživatel využil podpory dalších programů ve středisku – sociálně terapeutické a chráněné
dílny. Spolupráce byla zaměřena na získání nových dovedností v oblasti bydlení, náplně volného času a na finanční hospodaření.
Druhý byt zůstal neobsazen. O službu projevilo zájem 13 anonymních uživatelů. Zájemci však nenaplňovali kritéria pro poskytnutí služby
a nepatřili do cílové skupiny služby nebo nesplňovali kritérium potřebnosti. V zimě začala s jedním ze zájemců příprava na pobyt v chráněném
bydlení. Uživatel nastoupil v únoru 2010.
Během roku 2009 bylo do jednoho bytu a předsíně položeno nové linoleum. Z grantu Nadace Bona byly pořízeny nové lůžkoviny, nábytek,
kuchyňské potřeby a dvě pečící trouby s varnými ploténkami. Byty jsou v současné době nově zařízeny a poskytují uživatelům příjemné
prostředí.
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Sociálně terapeutická dílna
Pracovní terapeuti pracovali s uživateli individuálně, pomáhali jim při sestavování jejich rehabilitačních plánů (součástí plánu je stanovení cílů,
jichž chtějí uživatelé dosáhnout). V sociálně terapeutické rukodělné dílně pracovali uživatelé převážně s keramickou hlínou (vtlačování hlíny
do forem, vykrajování keramiky, výroba korálků, glazování, navazování výrobků, balení hotových výrobků). V sociálně terapeutické šicí dílně
uživatelé prováděli jednodušší úkony s textilem (žehlení a skládání prádla, šití a plnění polštářů).
V roce 2009 byla poskytnuta služba celkem 8 uživatelům.

Chráněné dílny
Pracovní rehabilitace probíhala ve třech chráněných dílnách – šicí, rukodělné a opravárenské. V roce 2009 bylo v dílnách zaměstnáno průběžně
33 uživatelů.
Zaměstnanci dílen se pravidelně aktivně zapojovali do dalších programů Fokusu (volnočasové a vzdělávací aktivity, akce v rámci Týdnů pro
duševní zdraví ap.) a využívali nabízené sociální služby.
Větší část zaměstnanců se účastnila pravidelných prodejních výstav výrobků dílen v průjezdu pelhřimovské radnice na náměstí (duben
– velikonoční, září – Týdny pro duševní zdraví, prosinec – vánoční). V roce 2009 jsme rozšířili prodejní akce o letní prodej v červnu. V květnu se
dílny zapojily do trhu chráněných dílen v Praze na Vyšehradě, v říjnu prodávaly své výrobky na jarmarku v areálu Psychiatrické léčebny Jihlava, na
veletrhu Rehaprotex v Brně a v prosinci na vánočním prodeji v Praze ve firmě O2. Na všech těchto akcích se zaměstnanci dílen setkávají
s veřejností a zapojují se tak do života běžné komunity.

Šicí dílna
Personální zajištění: 0,5 úvazku vedoucího dílny
Maximální kapacita dílny: 8 míst
V roce 2009 pracovalo v dílně průběžně 10 zaměstnankyň.
Výrobní program:
•
výroba a prodej zástěr, sedáků na židle, chňapek, prostírání, polštářů plněných protialergickou náplní, textilních tašek, drobných
dekorativních předmětů a bytových doplňků,
•
opravy oděvů: výměna zipů, úprava délek kalhot, rukávů a sukní, látání a otáčení límců,
•
oprava ložního prádla,
•
zakázková výroba závěsů, záclon, ubrusů a utěrek,
•
výroba tématicky zaměřených výrobků (Vánoce, Velikonoce),
•
šití textilních panenek.
Pravidelnými odběrateli výrobků byly v roce 2009 organizace BONA Praha, Borůvka Praha. V roce 2009 dobře probíhala spolupráce s obchodem
Majka v Pelhřimově (dílna je stálým a standardním dodavatelem polštářů, povlečení a dekorativních předmětů) a Motelem Farma Poříčí (šití
utěrek).

Rukodělná dílna
Personální zajištění: 0,5 úvazku vedoucího dílny
Maximální kapacita dílny: 10 míst
V roce 2009 pracovalo v dílně celkem 14 zaměstnanců a dílna je dlouhodobě zcela zaplněna. Dva zaměstnanci dílny pracovali zároveň s asistencí
týmu podpory v zaměstnávání na otevřeném trhu práce (Kavárna Tygřík, MěÚ Pelhřimov).
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Výrobní program:
•
výroba a prodej glazované keramiky: svícny, aromalampy, popelníky, drobné přívěsky, knoflíky, korálky, betlémy, vánoční ozdoby,
•
vypalování a malování keramických výrobků na zakázku (upomínkové, reklamní předměty),
•
výroba a prodej dekorativní keramiky (květináče, zvířátka, figurky, hrnky, misky),
•
vitráže Tiffany technikou,
•
výpal zhotovené keramiky v keramické peci.
Dílna nadále spolupracuje s firmou ProTeam, pro kterou kompletuje plastové součástky. Také spolupracovala se střední školou SČMSD Humpolec
na projektu volnočasové aktivity.

Opravárenská dílna
Personální zajištění: 1,0 úvazku vedoucího dílny.
Maximální kapacita dílny: 8 míst
V roce 2009 pracovalo v dílně celkem 9 zaměstnanců.
Výrobní program – v roce 2009 se dílna zaměřila především na zakázkové práce:
•
údržba zelených ploch – sekání trávy, hrabání listí (práce na úpravě městské zeleně na základě smlouvy s Technickými službami
města Pelhřimova),
•
kompletace výrobků pro firmy (SPOKAR Spojené kartáčovny),
•
dokončovací práce na dřevěných kostkách (firma Vetas),
•
úklidové práce v lese,
•
jednoduché práce všeho druhu (úklid uhlí, sněhu, pomocné zednické práce, opalování oken, malování bytu, stěhování, malířské
a natěračské práce),
•
řemeslné práce – výroba laviček, restaurování starých dveří,
•
zahradnické práce,
•
včelařství – výroba pomůcek pro včelaře, produkce medu.

Tým podpory v zaměstnávání
Tým podpory v zaměstnávání byl v roce 2009 personálně zajištěn 1 až 2 úvazky (půl roku tým pracoval jen v jednočlenném obsazení).
V roce 2009 využilo služby týmu celkem 35 uživatelů.
Tým podpory v zaměstnávání spolupracoval v rámci přechodného zaměstnávání s těmito firmami a organizacemi:
Kavárna a knihkupectví Tygřík (3 místa)
Město Pelhřimov – hospodářský odbor (1 místo)
Oblastní charita Pelhřimov (1 místo)
Elektro Chmelař Humpolec (1 místo)
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Na přechodnou dobu bylo zaměstnáno celkem 5 uživatelů se zdravotním postižením. Nově byla v roce 2009 uzavřena smlouva na 1 rok
s Městským úřadem Pelhřimov ohledně přechodného zaměstnávání pracovnice s invalidním důchodem na pozici administrativní pracovnice.
V průběhu roku 2009 tým podpory v zaměstnávání intenzivně spolupracoval s Městským úřadem Humpolec, kde ve spolupráci s odborem
zdravotnictví a sociálních věcí poskytoval službu podporované zaměstnávání 9 občanům.

Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov a Humpolec
V průběhu roku 2009 došlo k personální změně na pozici koordinátorky dobrovolníků. Tato změna v zásadě nenarušila chod centra. Také byla
zavedena novinka pro dobrovolníky – v rámci ocenění dobrovolníků a poděkování na konci roku za jejich činnost je každému dobrovolníkovi
vystaven tzv. Zápočtový list, ve kterém je uveden počet dobrovolnických hodin a druh vykonávané dobrovolnické činnosti. Listy byly předávány
při příležitosti vánočního setkání dobrovolníků, kontaktních osob a koordinátorky.

V uplynulém roce se dobrovolnickému centru podařilo zapojit do nového programu – firemní dobrovolnictví a navázat spolupráci s firmou
Sodexo Pass, jejichž zaměstnanci připravili předvánoční zdobení perníčků v pelhřimovské nemocnici. Dalšími novými realizovanými programy
jsou Dobrovolnictví nezaměstnaných a program Kamarád.
Dobrovolnické centrum bylo aktivní i v pořádání přednášek a besed. Jednou z akcí byla cestovatelská beseda o životě v Saudské Arábii vedená
bývalou dobrovolnicí našeho centra. Uspořádali jsme i besedu v Městské knihovně v Humpolci na téma „Když člověk člověku pomáhá“ a pro
středoškolské studenty s názvem „Dobrovolnictví jako příležitost“.
Dobrovolnické centrum navázalo spolupráci s nově vzniklým Domovem pro seniory Pelhřimov, kde se dobrovolníci úspěšně zapojili do činnosti
organizace.
I v minulém roce proběhlo oceňování dobrovolníků v několika podobách. Jednou z nich bylo udílení ceny Křesadlo za rok 2008. Majitelkami cen
se staly Romana Pernikářová a Ivana Blažková. Formou poděkování byl i turistický pochod slováckými vinohrady, přednáška o Mikuláši Biskupci
z Pelhřimova a vzdělávací kurzy - angličtina a sebeobrana. Dobrovolníkům zároveň děkujeme a oceňujeme je v průběhu celého roku.
Dobrovolnické centrum otevřelo své dveře veřejnosti 27. dubna a 24. září. Pořádalo benefiční koncert, na kterém zahrál houslista Pavel Šporcl,
úvodem vystoupili žáci ZUŠ Pelhřimov.
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Dobrovolníci zajišťovali aktivity nejen pro samotný FOKUS Vysočina a jeho uživatele, ale i pro celou řadu organizací působících v Pelhřimově
a Humpolci.
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Středisko Chotěboř
Denní stacionář
Denní stacionář poskytuje komplexní péči osobám s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením.
V roce 2009 využilo služeb stacionáře 13 uživatelů. Chod stacionáře zabezpečoval tříčlenný tým pracovnic v sociálních službách.
Pravidelně se uživatelé ve stacionáři během roku věnovali znalostním testům, procvičování matematických a jazykových znalostí, trénovali si
společně s námi paměť, učili se novým písním. Učili se jak nakupovat, jak si rozvrhnout finance, jak se chovat v restauraci, ale třeba také jak
vyjádřit svůj názor apod. Pravidelně mohli uživatelé absolvovat canisterapii.
Společně s uživateli jsme podnikli několik výletů s cíli v blízkém okolí (údolím Doubravky, do České Bělé) a zavítali jsme i na vzdálenější místa
(do ZOO Praha, do Litomyšle). Pro uživatele stacionáře jsme připravili rekondiční pobyt v Horním Bradle.
V dubnu jsme díky firmě Kompakt získali do symbolického pronájmu sociální automobil, který využíváme k přepravě uživatelů při výletech
a jiných akcích.

Osobní asistence
Osobní asistence je určena osobám s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením. V roce 2009 využilo tuto službu 9 klientů. Část
klientů využívá službu k dopravě do škol a zařízení ve městě či k dopravě do denního stacionáře a zpět Dva klienti využívají i služeb osobní
asistentky, která se jim v domluveném čase v jejich domácnosti individuálně věnuje a vykonává dohodnuté úkony péče, doprovází je na
procházkách apod. Osobní asistenci zajišťovaly tři pracovnice na zkrácené úvazky. Také v této službě jsme využívali sociální automobil.
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Komunitní tým
Komunitní tým pracuje převážně s osobami s duševním onemocněním, podporu uživatelům poskytuje především v jejich domácím prostředí.
V roce 2009 využilo služeb komunitního týmu 27 osob, přičemž u jednadvaceti osob se jedná o dlouhodobější spolupráci. Komunitní tým se
dočkal personálního posílení v podobě nové sociální pracovnice na plný úvazek. Tato změna umožnila zkvalitnění služeb a především důslednější
uplatňování principu individuálního přístupu ke klientovi. Rozšířili jsme také nabídku volnočasových aktivit. Komunitní tým poskytuje službu
sociální rehabilitace, v rámci níž nabízí podporu uživatelům v obtížných životních situacích, provádí nácviky zaměřené např. na komunikaci či
hospodaření s financemi, pracovnice vedou v případě potřeby také poradenské rozhovory. Komunitní tým pořádá volnočasové aktivity, výlety,
společenské setkání v restauraci a podobně.
Pracovnice týmu úzce spolupracují se Sociálním odborem Městského úřadu Chotěboř, s MUDr. Šťastnou i s Psychiatrickou léčebnou v Havlíčkově
Brodě. Ke komunikaci s veřejností dochází například při tradičních Týdnech pro duševní zdraví pořádaných na podzim.

Chráněné dílny
V roce 2009 pracovaly dvě chráněné dílny: prádelna a šicí. V prádelně našlo pracovní uplatnění 7 osob se zdravotním postižením Zakázky této
dílny jsou stabilní, prádelna pere a mandluje prádlo školám a školkám, lékařům, restauracím i soukromým osobám. Chod prádelny zajišťuje
vedoucí dílny na zkrácený úvazek.
Šicí dílna nabídla pracovní uplatnění devíti ženám se zdravotním postižením, přičemž kapacita dílny je 6 zaměstnanců. Zaměstnankyně této dílny
pracovaly na drobných zakázkách od soukromých osob (šití záclon, opravy oděvů), šily rybářské síťky pro firmu Eisenvort a dekorační výrobky pro
prodej na trzích. Vedoucí této dílny pracovala do června na půl úvazku, v druhé polovině roku jí byl úvazek navýšen.
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Psychosociální poradna Logos
Poradna fungovala do července roku 2009, do té doby využilo jejích služeb 15 uživatelů v tíživé životní situaci. Bylo jim poskytnuto celkem 60
služeb. Jednalo se především o poradenství a pomoc v řešení problémů s financemi (např. vyřizování splátkových kalendářů) či o pomoc při jednání se zaměstnavatelem, úřady apod. Základní poradenství po zbytek roku poskytoval komunitní tým FOKUSU Vysočina.

Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod Chotěboř
V roce 2009 se do programů dobrovolnického centra průběžně zapojilo celkem 40 dobrovolníků, kteří pomáhali v jedenácti zařízeních regionu.
Dobrovolnické centrum pokračovalo v realizaci dvou akreditovaných dobrovolnických programů.
V rámci služeb FOKUSU Vysočina se dobrovolníci zapojili do chodu denního stacionáře chotěbořského střediska. Počet dobrovolníků docházejících do stacionáře byl nejvyšší ze všech zařízení, kam jsou dobrovolníci prostřednictvím centra koordinováni. Dobrovolníci pomáhali hlavně při
organizačně náročnějších akcích, jako jsou Týdny pro duševní zdraví, Dny otevřených dveří, výlety apod.
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Středisko Hlinsko
Komunitní tým Hlinsko
Rok 2009 začal oslabením týmu o jednu sociální pracovnici, nová pracovnice přišla v červenci, čímž byl tým opět tříčlenný.
Podpora byla poskytnuta 45 uživatelům, navíc 11 anonymních zájemců čerpalo jednorázovou službu, a to v terénu nebo ambulantně.
Sedm uživatelů získalo dohodu o provedení práce u firmy DESCARTES, v. o. s.
Stále vysokou oblibu si zachovaly volnočasové programy. Některé se uskutečnily přímo v prostorách střediska (tematické kluby - vánoční,
velikonoční nebo se zaměřením na práci s textilem, stolní hry), jiné probíhaly v terénu (výlet na Toulovcovy Maštale, návštěva výtvarných výstav).
Nadále vycházel oblíbený měsíční bulletin Provázek, na jehož tvorbě se podílí také uživatelé služeb.
Komunitní tým již počtvrté zorganizoval setkání všech neziskových organizací ve městě s názvem „Tady neziskovky, vítejte!“. Prezentoval činnost
organizace na veřejnosti v rámci Týdnů pro duševní zdraví (koncert, přednášky pro střední školy). Jako nová organizace jsme se účastnili jednání
pořádaných Koalicí nevládek Pardubického kraje - KONEP.
Pokračovala úspěšná spolupráce s místními školami, především se Základní školou Ležáky, ale i Základní školou Klíč. Uživatelé služeb Fokusu
a žáci jmenovaných škol se setkávali na volnočasových aktivitách (společné výlety nebo kluby).
Díky výtěžku zářijové charitativní akce ve Svobodných Hamrech a za podpory Nadace Divoké husy jsme do střediska pořídili projekční techniku,
která byla využita při práci s uživateli služeb a dobrovolníky.
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Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko
Dobrovolníci věnovali svůj čas klientům s duševním onemocněním, seniorům, tělesně postiženým dětem i dospělým, dlouhodobě nemocným
a opuštěným lidem a usnadňovali jim často problematický kontakt se společností.
Dobrovolnické centrum rozvinulo dobrovolnickou službu do 9 přijímajících organizací a přispívalo zde ke zkvalitnění jejich činnosti. Programů
se účastnilo celkem 36 dobrovolníků.
V roce 2009 dobrovolnické centrum zorganizovalo předávání ceny pro nejlepší dobrovolníky Křesadlo - cena pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci. Akce se konala za významné podpory a účasti představitelů města Hlinsko.
V dubnu 2009 byly dvě dobrovolnice pomáhající duševně nemocným klientům střediska Hlinsko oceněny odbornou komisí za Pardubický
a Královéhradecký kraj na akci s názvem Den D (ocenění dobrovolníků východních Čech). Obě dobrovolnice pomáhaly při volnočasových
aktivitách, poskytovaly klientům společnost a doprovod.
Kromě výše uvedených aktivit probíhala i společná setkávání dobrovolníků, která slouží k jejich další motivaci a aktivizaci. V roce 2009 to byly tyto
akce: zájezd na turistický pochod slováckými vinohrady, setkání dobrovolníků, kontaktních osob a zástupců vedení měst – vyhodnocení projektu
„Pojďte s námi pomáhat“ (zaměřený na rozvoj dobrovolnických programů), vánoční setkání dobrovolníků, neformální společná posezení.
Za účelem propagace dobrovolnictví proběhly besedy na školách, Dny otevřených dveří, setkání neziskových organizací. V rámci Týdnů pro
duševní zdraví byl zorganizován benefiční koncert, který se konal za finančního přispění Nadace VIA a Nadace Divoké husy.
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Projekty v roce 2009
Projektová aktivita FOKUSU Vysočina byla v roce 2009 výrazná a často úspěšná. V přehledu uvádíme úspěšné projekty, díky nimž jsme mohli
rozvinout své aktivity a zlepšit vybavení služeb. Většina programů byla i v minulém roce financována prostřednictvím MPSV, kraje Vysočina,
Pardubického kraje a z rozpočtů měst.

Sociální služby
• Poskytování sociálních služeb v regionech Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Chotěboř - projekt byl finančně podpořen Ministerstvem
práce a sociálních věcí a krajem Vysočina v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter – kraj
Vysočina.
• Poskytování sociálních služeb v regionu Hlinsko - projekt byl finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci
dotačního programu Podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter – Pardubický kraj.
• Sociální služby pro duševně nemocné na Hlinecku – projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem v rámci dotačního programu
Program podpory sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
• Komunitní tým Hlinsko – Nadace Divoké husy zdvojnásobila výtěžek benefičního koncertu Jany Koubkové, který se konal
v rámci Týdnů pro duševní zdraví. Z výtěžku byla zakoupena projekční technika (dataprojektor, promítací plátno), která je využívána v rámci
volnočasových aktivit uživatelů služeb (filmový klub, promítání fotografií), případně k přednáškové činnosti na školách.
• Denní stacionář Chotěboř – Nadační fond J&T, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Nadace Charty 77 – Konto bariéry finančně přispěly na zakoupení rehabilitačního přístroje MOTREN-duo. Přístroj slouží k rozcvičování horních i dolních končetin zdravotně postižených
klientů.
• Denní stacionář Chotěboř - do symbolického pronájmu na dobu šesti let za cenu 1 Kč ročně byl firmou Kompakt z Poděbrad
zapůjčen automobil Renault Kangoo. Na jeho provoz přispívají firmy z Chotěboře a okolí, jejichž loga jsou umístěna na karosérii vozu. Auto je
využíváno pro službu osobní asistence a také klienti denního stacionáře se díky němu mohou podívat v rámci výletů na místa, která jsou pro ně
jinak nedostupná.
• Chráněné bydlení Pelhřimov - Nadace Bona poskytla finanční příspěvek na dovybavení dvou bytů chráněného bydlení (nábytek, lustr,
záclony, žaluzie, vysavač, nádobí, lůžkoviny, povlečení).
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Chráněné dílny
• Chráněná rukodělná dílna v Pelhřimově – Nadace Dagmar a Václava Havlových – Vize 97 finančně přispěla na rozvoj chráněných dílen. Grant
byl přidělen v prosinci 2009 a bude čerpán v roce 2010, do rukodělné dílny bude zakoupena nová pec na sklo.

Dobrovolnictví
• DobrovolnickýprogramproduševněnemocnéaDobrovolníci v nemocnicích a domovech důchodců – projekty a zároveň akreditované
programy byly finančně podpořeny Ministerstvem vnitra v rámci dotačního programu Dobrovolnická služba

• Dobrovolníci byli zapojováni do přímé práce s uživateli služeb Fokusu a cílem programu bylo realizovat aktivity, které pomohou
uživatelům služeb začlenit se do společnosti. Konkrétně se jednalo o individuální práci s klienty, doprovod do města, k lékaři, na úřady, vedení
volnočasových aktivit (např. výuka práce na PC, angličtiny, esperanta, pletení košíků, vyšívání, vedení přírodovědného kroužku, cvičení, bowling),
organizaci dalších programů pro klienty s duševním onemocněním (výstavy, výlety, víkendová přátelská setkání, oslavy různých svátků, posezení
při svátečních příležitostech – Vánoce, Velikonoce).
Aktivní dobrovolníci v akreditovaných programech - rok 2009, FOKUS Vysočina
Dobrovolnický program pro duševně nemocné

Pelhřimov

Havlíčkův Brod

Hlinsko

Celkem

7

11

7

25
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• Dobrovolníci navštěvovali nemocnici a domovy důchodců v regionu Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Humpolec a aktivně se
zapojovali do činností těchto zařízení (např. v Nemocnici Pelhřimov dobrovolníci, kteří absolvovali kurz Hospicové péče, výrazně přispěli ke
zřízení rodinného pokoje). Svou přítomností dobrovolníci udržují kontakt seniorů s okolním světem a zpříjemňují jejich pobyt v domově nebo
v nemocnici. Dobrovolnická služba v roce 2009 zahrnovala tyto činnosti: vyplnění volného času dlouhodobě hospitalizovaných klientů formou
naslouchání, povídání si, čtení knih, časopisů, malování, vystřihování, hraní společenských her, pomoci při práci s moduritem či plastelínou,
práce s textilem a textilními doplňky, individuální kontakty s jednotlivými pacienty (dobrovolník jako průvodce, např. na procházce), pomoc při
tvorbě a realizaci tematických a motivačních programů pro klienty (např. klubová setkání, muzikoterapie, taneční a pohybová cvičení), pomoc při
organizačním zajištění jednorázových kulturních a zábavných programů (např. příprava a realizace pouti a posvícení pro pacienty DRJ, vánoční
setkání).
Aktivní dobrovolníci v akreditovaných programech - rok 2009, FOKUS Vysočina

Dobrovolníci v nemocnicích a domovech důchodců

Pelhřimov

Havlíčkův Brod

Hlinsko

Celkem

14

25

23

62

• Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko – projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem v rámci dotačního programu Program
podpory poskytování činností a služeb působících proti sociálnímu vyloučení.
• Dobrovolnické centrum pro region Pelhřimov a Humpolec a Dobrovolnické centrum pro region Havlíčkův Brod a Chotěboř oba
projekty byly podpořeny grantovým programem Fondu Vysočiny – Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009. Grant byl využit
na provoz obou dobrovolnických center a na rozvoj Dobrovolnického programu pro duševně nemocné a programu Dobrovolníci v nemocnicích
a domovech důchodců.
• ,,Stáří není nemoc – ještě něco dokážeme!“ - nový roční projekt byl zahájen v červenci 2009. Projekt byl finančně podpořen
Nadačním fondem GSK a byl zaměřen na zabezpečení dobrovolnického programu pro seniory. Pro seniory byly realizovány kulturní a sportovní akce,
volnočasové aktivity, přednášky či besedy. Součástí projektu byla i propagace dobrovolnictví mezi veřejností, podpora stávajících a získávání
nových dobrovolníků pomáhajících seniorům i z řad seniorů samotných.
V rámci projektu se k 31. 12. 2009 průběžně zapojilo do dobrovolnické práce pro seniory celkem 10 nových dobrovolníků (7 v regionu Havlíčkův
Brod a Chotěboř, 3 v regionu Pelhřimov a Humpolec – z toho jsou 2 dobrovolníci senioři, 5 v regionu Hlinsko). Dobrovolníci navštěvovali Domov
s pečovatelskou službou Přibyslav, Domov důchodců Havlíčkův Brod, Domov pro seniory Reynkova v Havlíčkově Brodě, Domov pro seniory
Pelhřimov, Domov důchodců Humpolec a Domov pro seniory Drachtinka v Hlinsku.
Všichni noví dobrovolníci prošli úvodním základním školením a návazně i odborným školením na téma Péče o seniory. Pravidelně se účastnili
supervizích setkání, kde mohli sdílet své zkušenosti a zážitky s ostatními dobrovolníky a získat potřebnou podporu a motivaci pro svoji další
činnost. Kromě pravidelných volnočasových aktivit pro seniory proběhly v rámci projektu v domovech besedy na téma Dobrovolnictví,
dobrovolník. Dobrovolníci pomáhali při organizování sportovních a společenských akcí, výletů, Mikulášské nadílky. Na DRJ Nemocnice Pelhřimov
proběhla předvánoční akce ve spolupráci s firmou Sodexo Pass (darovala klientům DRJ ovocný salát nebo pyré) – pečení a zdobení perníčků. Vedle
realizace tradičních forem propagace dobrovolnictví (média, vývěsky, dny otevřeních dveří apod.) zrealizovala dobrovolnická centra besedy na
středních školách na téma Dobrovolnictví se zaměřením na dobrovolnickou činnost pro seniory.
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• ,,Pojďte s námi pomáhat“ - roční projekt finančně podpořila Nadace VIA a byl úspěšně dokončen v říjnu 2009. Hlavními cíli projektu
byla propagace myšlenky dobrovolnictví mezi veřejností, prohloubení spolupráce s regionálními organizacemi, veřejnou správou, místními
podnikateli a rozvoj stávajících dobrovolnických programů včetně posílení kvalitativní kapacity dobrovolnických center a podpory dobrovolníků.
Cíle projektu jsme naplňovali realizací propagačních, informačních, vzdělávacích a motivačních aktivit. Největším přínosem projektu pro místní
komunitu bylo pravidelné zpřístupňování informací o dobrovolnictví. Propagační a informační aktivity měly různou formu – mediální zprávy,
webové diskusní fórum, plakáty, letáky, pozvánky na akce, dny otevřených dveří, přednášky, besedy, setkání, předávání cen, výstava, vývěsky,
koncert, turistický pochod, možnost individuální návštěvy dobrovolnického centra a rozhovoru s koordinátorkou dobrovolníků. Veřejnost si tak
mohla vybrat zdroj informací, který mu nejvíce vyhovuje. Nesporným přínosem bylo získání nových dobrovolníků a zájemců o dobrovolnickou
činnost, prohloubení spolupráce se stávajícími přijímajícími organizacemi a navázání spolupráce s novými organizacemi. V rámci projektu došlo
také k posílení dobrých vztahů mezi dobrovolníky, kontaktními osobami přijímajících organizací a koordinátorkami dobrovolnických center. Toto
vidíme jako důležitý motivační prvek pro další činnost stávajících dobrovolníků.
V rámci projektu se průběžně do dobrovolnické činnosti zapojilo celkem 71 nových dobrovolníků (z toho 32 v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř,
26 v regionu Pelhřimov a Humpolec a 13 v regionu Hlinsko).
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Týdny pro duševní zdraví
Opět jsme se zapojili do celorepublikové akce Týdny pro duševní zdraví. Propagační a společenské akce přispěly nejen ke kulturnímu životu na
Vysočině, ale i k edukaci veřejnosti a k zapojování duševně nemocných lidí do společnosti. Cílem těchto akcí, kterými se hlásíme k Mezinárodnímu dni duševního zdraví 10. října, je upozornit na stále přetrvávající předsudky společnosti vůči duševním onemocněním, přinést informace
a v neposlední řadě i trochu duševní pohody a zdraví každému, kdo se některé akce zúčastní.
Týdny pro duševní zdraví se v roce 2009 uskutečnily pod záštitou radního kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála a náměstka hejtmana
Pardubického kraje Ing. Romana Línka.
Havlíčkův Brod
V roce 2009 středisko Havlíčkův Brod pořádalo v rámci Týdnů pro duševní zdraví několik aktivit určených především laické veřejnosti. Hlavní akcí
byl benefiční koncert Help! se skupinou Pangea – The Beatles Revival Band. Na koncertě se formou spolupořadatelství podílel klub Čechovka
o. p. s. Výtěžek z koncertu bude použit na rehabilitační pobyt pro uživatele služeb střediska Havlíčkův Brod, který se uskuteční v roce 2010.
Koncertu se zúčastnilo více než osmdesát návštěvníků.
Další akcí byl Den otevřených dveří, kdy pracovníci představili laické i odborné veřejnosti jednotlivé služby – služby komunitního týmu, týmu
podpory v zaměstnávání, sociálně terapeutické dílny a činnost dobrovolnického centra. Součástí Dne otevřených dveří byla i výstava fotografií
z historie střediska Havlíčkův Brod a promítání prezentace. Den otevřených dveří se konal i v chráněné dílně rukodělné s workshopy pro veřejnost,
kdy měli návštěvníci možnost vyzkoušet si pod vedením klientů dílny ubrouskovou techniku na keramice a vyrobit si náramky z korálků.
Ve spolupráci s Městským úřadem Havlíčkův Brod a Psychiatrickou léčebnou Havlíčkův Brod probíhala i tradiční prodejní výstava výrobků
chráněných dílen.
Jako každý rok jsme i letos pořádali výlet pro uživatele služeb a jejich rodinné příslušníky a přátele, tentokrát na hrad Pernštejn, vodní přehradu
Vír a rozhlednu Karasín. Během měsíců září a říjen jsme realizovali besedy pro studenty středních a vyšších odborných škol na témata: význam
duševního zdraví a péče o něj, práce s lidmi s duševním onemocněním, sociální služby.

Pelhřimov
Nad Týdny pro duševní zdraví v Pelhřimově převzal záštitu také starosta města Leopold Bambula.
Hlavním programem byl koncert Pavla Šporcla a žáků Základní umělecké školy Pelhřimov v kostele sv. Víta v Pelhřimově a bowlingový turnaj
pro naše příznivce, dobrovolníky a uživatele služeb ve Sport baru U Dubů. V rámci Dne otevřených dveří navštívilo naše zařízení kolem 80 lidí.
Po roční přestávce se tato prezentace velice osvědčila. Pozvání přijal radní kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petr Krčál, starosta a místostarosta města
Pelhřimov Leopold Bambula a Mgr. Bohumil Kovanda, zástupci sociálních odborů měst, studenti středních a základních škol a také široká
veřejnost. Pro všechny přítomné bylo připraveno malé občerstvení a každému se dostaly informace od sociálních pracovnic o všech námi
poskytovaných službách.
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Doprovodné akce: divadelní představení pro děti – divadelní spolek Hralous, sportovní odpoledne pro uživatele služeb, tvůrčí dílny pro veřejnost,
Fokusácká šlápota – pochod Rynárec-Putimov, turistický pochod slováckými vinohrady, prodejní výstava výrobků chráněných dílen.

Chotěboř
Týdny pro duševní zdraví proběhly v Chotěboři ve dnech 14. – 19. září 2009. Zahájeny byly prodejní výstavou výrobků klientů stacionáře
a chráněných dílen, zahájení se účastnili i představitelé vedení města Chotěboře. Následoval Den otevřených dveří, kdy pracovnice provázely
návštěvníky a odpovídaly na jejich dotazy ohledně služeb. Pro veřejnost byly určeny tyto kulturní akce: Divadelní představení Klepmrdova
kočovného divadla pro nejmenší a promítání filmu se sociální tématikou El-paso pro studenty středních škol a vyšších ročníků základních
škol. Hlavní akcí Týdnů bylo setkání zdravotně postižených v areálu Geofondu v Chotěboři. Účastnilo se jej asi 80 osob z řad klientů FOKUSU
Vysočina, stacionáře Petrklíč, speciální školy v Choteboři, dětí z Dětského domova Nová Ves u Chotěboře. Účastníci se mohli projet v kočáře
taženém koňmi, mohli si vyzkoušet jízdu na čtyřkolce, zúčastnit se pěvecké soutěže a vyzkoušet si různé dovednostní disciplíny.
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Hlinsko
Nad událostmi v Hlinsku převzala záštitu starostka města Hlinska PhDr. Magda Křivanová. Středisko se drželo osvědčeného programu, který se
vyváženě věnuje uživatelům služeb a veřejnosti.
Hlavní akcí byl Koncert pro duševní zdraví v Komorním divadle Hlinsko 26. září. Po místní předkapele JAZZIBABA vystoupila JANA KOUBKOVÁ
QUARTET. Záštitu nad koncertem převzala starostka města Hlinska PhDr. Magda Křivanová a náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman
Línek.
Úspěšnou tradicí se staly besedy pro studenty, které se i v tomto roce setkaly s velkým ohlasem na Gymnáziu v Hlinsku a Chotěboři.
Dne 22. října se uskutečnil výlet do Čáslavi. Účastnili se ho klienti a příznivci Fokusu a žáci 5. B ZŠ Ležáků Hlinsko. Byla pro ně připravena
exkurze na Základně taktického letectva Čáslav – Zvolenská a prohlídka historické části Čáslavi. Spolupráce se základní školou se stala významnou
destigmatizační aktivitou.
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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
Zdeňka Kalinová – mzdová účetní
Stanislava Polcarová – účetní

Středisko Havlíčkův Brod

Pracovníci
Bc. Hana Linhartová
(do května 2009) – vedoucí střediska
Mgr. Jitka Klepetková
(od května 2009) – vedoucí střediska
Milan Žák, DiS. – vedoucí komunitního týmu
Markéta Fidlerová, DiS. – sociální pracovnice
Jana Tajovská – sociální pracovnice
PhDr. Dana Javorská – vedoucí týmu
podpory v zaměstnávání
Mgr. Jitka Klepetková
(do května 2009) – pracovní konzultantka
Bc. Lenka Nedbálková
(od srpna 2009) – pracovní konzultantka
Zdeňka Pleskačová – vedoucí rukodělné dílny
/sociálně terapeutické dílny
Eva Douchová – asistentka v rukodělné dílně
Zdeněk Baše – vedoucí dílny lesní četa
(do července 2009)
Zdeněk Vacek – vedoucí dílny lesní četa
(od července 2009)
Supervizoři
PaedDr. Michael Chytrý
MUDr. Milan Drozd (do března 2009)
PhDr. Milan Kinkor
Dobrovolníci
Jan Mutl
Milada Pomikálková
Lenka Benešová
Supervizor dobrovolníků
Mgr. Andrea Šeredová

Středisko Pelhřimov

Pracovníci
Mgr. Anna Šimonová – vedoucí střediska
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
Hana Ščúrová – vedoucí šicí dílny
/sociálně terapeutické dílny
Miloslav Matěj Zíka – vedoucí opravárenské
dílny
Ing. Alena Prýmková – vedoucí týmu podpory
v zaměstnávání (do března 2009)
Bc. Jana Horáková, Dis. – vedoucí týmu
podpory v zaměstnávání (od dubna 2009)
Pavlína Růžičková – pracovní konzultantka
(od září 2009)
Jarmila Petráková – administrativní pracovnice
(od května 2009)
Tereza Jaklová, DiS. - koordinátorka dobrovolníků (od října 2009)
Mgr. Eva Hošková – koordinátorka dobrovolníků
(do října 2009)
Supervizoři
MUDr. Milan Drozd
MUDr. Jan Lorenc
PhDr. Milan Kinkor
Externí pracovníci
Bc. Milena Kochová
JUDr. Jaroslav Douda
Dobrovolníci
Ludmila Benková
Jana Bruková
František Coufal
Mgr. Eva Hošková
Martin Kubát
Miroslav Kupec
Karel Kužel
Nela Kyselová
Věra Marešová
Kateřina Paclíková
Romana Pernikářová
Ing. Alena Prýmková
Ing. Hana Šimonová
Monika Šípalová
Mgr. Lucie Šolcová, DiS.
Petra Vaňhová
Mgr. Markéta Zeithámová
Supervizor dobrovolníků
Mgr. Denisa Vrbová

Středisko Chotěboř

Pracovníci
Mgr. Markéta Krejčíková, DiS. – vedoucí
střediska (do června 2009)
Ing. Mgr. Eva Teclová – vedoucí střediska
(od června 2009)
Jitka Hodrová – vedoucí týmu denního
stacionáře
Jana Pešková – pracovnice v sociálních službách
Gabriela Procházková – pracovnice v sociálních
službách
Jitka Fuitová – sociální pracovnice
Mgr. Pavlína Tůmová – sociální pracovnice
Vlasta Krajinová – vedoucí dílny - prádelny
Vlasta Teclová – vedoucí šicí dílny
Jana Šteklová – osobní asistentka
Marta Dopitová – koordinátorka dobrovolníků
Ivana Pleskačová – pomocná pracovnice, řidička
Supervizor
MUDr. Milan Drozd
PhDr. Milan Kinkor
Dobrovolníci
Petra Dušková
Maria Ficková
Lucie Bartoňová
Lada Farská
Veronika Štěpánková
Supervizor dobrovolníků
Mgr. Andrea Šeredová
Středisko Hlinsko
Pracovníci
Michaela Růžičková – vedoucí střediska
/komunitního týmu
Jana Horynová, DiS. – sociální pracovnice
Mgr. Adéla Zrzavá – sociální pracovnice
(od července 2009)
Hana Chmelíková – koordinátorka dobrovolníků
Supervizor
MUDr. Milan Drozd
PhDr. Milan Kinkor
Dobrovolníci
Edita Chvojková
Bernardeta Jandíková
Kateřina Navrátilová
Soňa Pelclová
Ing. Jaroslav Beneš
Mgr. Lenka Sodomková
Alena Vašková
Nela Kadeřábková
Ondřej Vlk
Supervizor dobrovolníků
Bc. Milan Štorek
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Poděkování

Děkujeme všem, kteří v roce 2009 finančně nebo věcně podpořili naši činnost:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Úřad práce Havlíčkův Brod
Úřad práce Pelhřimov
Úřad práce Chotěboř
Nadace VIA
Nadační fond GSK
Nadace Divoké husy
Nadační fond J&T
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadace Charty 77 – Konto bariéry
Nadace Dagmar a Václava Havlových – Vize 97
Nadace Bona
Crespo, reklamní agentura, Havlíčkův Brod

Středisko Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
Město Světlá nad Sázavou
Město Habry
Sinka reklama, Havlíčkův Brod
Chládek a Tintěra, Havlíčkův Brod
Crespo, reklamní agentura, Havlíčkův Brod
Pekárna Jiří Červinka, Habry
PharmDr. Jaromír Weber, Havlíčkův Brod
Truhlářství Klepetko, Lučice
Lukáš Hampl, Brandýs nad Orlicí
Ing. Martin Kašpar, Šumperk
Koberce J. Doležal, sdružení Triatex, Lučice
Centrální výrobna Habry s. r. o., Habry
Pekařství Petr Žák
Termesivy u Havlíčkova Brodu
Středisko Pelhřimov
Agrodružstvo Jevišovice
Bentime
Blira, s. r. o.
Boutique Piccolo
Caffé Atelier
COLOR EXPERT Štorch CZ, s. r. o.
Divadelní spolek Hralous
GOLD SERVICE, s. r. o.
Kulturní zařízení města Pelhřimova
Lahůdky Svobodová
Město Černovice
Město Horní Cerekev
Město Humpolec
Město Pelhřimov
Oblastní charita Pelhřimov
Pelhřimovské noviny
PRO TEAM, s. r. o.
Quattro IFC, s. r. o.
Realitní kancelář Emil Kovář
SPEKTRUM Cestovní agentura, Vinotéka
Sport bar U Dubů
Trafika Mádlová
Velkoobchod papírem, Ing. Jan Mikolášek
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Středisko Chotěboř
Město Chotěboř
TENEZ, a. s.
MUDr. Renata Hájková
Obecní úřad Dolní Sokolovec
PharmDr. Alena Myjavcová
Řeznictví Stejskal, s. r. o.
Svačinka, paní Jílková
Geofond, pan Beneš
Zahradnictví, pan Polívka
Cukrárna Fontána, Přibyslav
Hotel Vysočina, Chotěboř
Klas, p. Sviták
Vilém, p. Kadlec
Pivovar Chotěboř
Emco
Sodo – duo Nová Ves
firma Kompakt
Středisko Hlinsko
Město Hlinsko
Samas Česká republika, spol. s r. o.
IMI International, s. r. o. CCI Brno
Eta, a. s.
Příhoda s. r. o.
DUET CZ, s. r. o.
Pan Petr Jonáš
Pan Antonín Holfeuer
Minibazar Hlinsko, s. r. o.
JEDNOTA Hlinsko
Kozí farma Licibořice
Pan Josef Hladký
Pan Martin Švanda - Řeznictví U Švandů
Řeznictví Oldřich Čejka
Pan Ctibor Kovárník
Kabelová televize KIS
Paní Edita Chvojková
Paní Vladimíra Navrátilová – ZŠ Ležáků
Pan Rostislav Pilař
Hiesbök, s. r. o.
Mgr. Jana Šídová
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Komunitní tým
Chráněné bydlení
Sociálně terapeutická dílna
Chráněné dílny
Tým podpory v zaměstnávání
Dobrovolnické centrum

Komunitní tým
Denní stacionář
Osobní asistence
Chráněné dílny
Dobrovolnické centrum

Komunitní tým
Dobrovolnické centrum

Komunitní tým
Chráněné bydlení
Sociálně terapeutická dílna
Chráněné dílny
Tým podpory v zaměstnávání
Dobrovolnické centrum

FOKUS Vysočina
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: +420 569 421 845, e-mail: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
www.fokusvysocina.cz
IČO: 15060306 I číslo účtu: 18631-521/0100
Statutární orgán: Jiří Kafka
Ředitel organizace: Mgr. Miloš Havlík
FOKUS Vysočina je nestátní nezisková organizace.
Působí od roku 1992 na území kraje Vysočina a od roku 2005 poskytuje služby i v Pardubickém kraji.
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Finanční zpráva
Finanční zpráva 2009
NÁKLADY 2009
Provozní náklady celkem
Spotřebované nákupy celkem
- výrobní materiál
- ostatní materiál
- DDHM
- 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
- mzdové N náhrady za nemoc
Odvody na SP a ZP
- pojistné na SP
- pojistné na ZP
- ostatní zákonné sociální N
Odpisy DNM a DHM
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

Částka v Kč
4 670 281
1 808 137
207 962
737 348
329 659
533 169
2 627 011
226 734
105 455
40 527
2 254 295
32 123
23 400
8 723
168 909
2
786
143 740
22 718
1 663
12 672 687
10 103 909
7 281 126
2 017 184
780 447
25 152
2 568 778
1 858 375
657 861
52 542
177 094
34 100
17 520 062

VÝNOSY 2009
MPSV
MV ČR
Kraje celkem
- Kraj Vysočina
- Pardubický kraj
Obce celkem
- Chotěboř
- Pelhřimov
- Hlinsko v Čechách
- Havlíčkův Brod
- Humpolec
- Světlá nad Sázavou
- Golčův Jeníkov
- Habry
- Horní Cerekev
- Kamenice nad Lipou
- Černovice
Úřady práce celkem
- z toho § 76 ZZ
- z toho § 78 ZZ
- z toho VPP
Ostatní dotace a příspěvky
- MZ ČR
- Fond Vysočiny
- Nadace VIA
- Nadace GSK
Sponzorské dary, ostatní nadace
Tržby za výkony a zboží celkem
- tržby za vlastní výrobky
- tržby za poskytování služeb CHD
- tržby za poskytování soc. služeb
- ostatní tržby
- aktivace materiálu a služeb
Ostatní výnosy celkem
- úroky
- tržby z prodeje majetku
- zúčtování opravných položek
- jiné ostatní výnosy
Přijaté členské příspěvky
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Částka v Kč
6 884 250
60 000
2 708 200
2 078 200
630 000
1 845 400
850 000
370 000
255 000
311 900
15 000
20 000
10 000
6 000
4 500
1 000
2 000
3 329 031
713 332
2 498 364
117 335
396 801
23 400
297 572
36 969
69 019
258 813
1 664 708
469 633
603 621
317 386
249 762
24 306
476 986
411
2 700
128 264
345 612
1 650
17 595 999
75 937

– 36 –

Výroční zpráva 2009

– 37 –

Výroční zpráva 2009

!

– 38 –

