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Úvodní slovo

Události roku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, spolupracovníci,
donátoři a příznivci,

FOKUS Vysočina vstoupil do roku 2010 s ﬁnanční
podporou z individuálních projektů kraje Vysočina
a Pardubického kraje, která umožnila poskytnout více
pomoci většímu množství potřebných. Získali jsme také
kapacitu systematicky spolupracovat při poskytování
služeb s lékařskými službami – především psychiatrickými
léčebnami a ambulantními psychiatry.

bývá zvykem v úvodním slově bilancovat a hodnotit. Ani já
nevybočím z tohoto zaběhlého scénáře. Ze všech stran již
několik let slyšíme, že se ekonomika nachází v období krize.
Poznáváme to především v oblasti ﬁnanční, kde dochází ke
snižování prostředků ve všech oblastech a sociální služby
nejsou výjimkou.
Proti tomu stojí jedna z klíčových hodnot našeho sdružení,
chceme a dokážeme odvážně čelit problémům, které se
nám staví do cesty.
Rok 2010 byl pro nás začátkem období individuálních
projektů. Pro nás to znamená tříleté ﬁnancování velké části
sociálních služeb. Poprvé v existenci organizace dopředu
víme, kolik peněz budeme po dobu tří let na některé sociální
služby mít. U zbývajících sociálních služeb, chráněných
dílen a dobrovolnických center však přetrvává nejistota.
Jsem rád, že se nám i ve složitých situacích dařilo
naplňovat naše vize a cíle. Za to patří poděkování především
pracovníkům v přímé práci s uživateli našich služeb. Moje
poděkování také směřuje k řídícím a administrativním
pracovníkům na všech úrovních. S úctou se obracím
k dobrovolníkům, kteří se ve svém volném čase a bez
nároku na ﬁnanční odměnu věnují dobrovolnické činnosti.
Také chci poděkovat všem, kteří s námi spolupracují, a už
jsou z řad politiků či úředníků nebo nás podporují svými
dary či jinak.
Pokud se ohlédnu za rokem 2010, musím konstatovat,
že byl úspěšný. Jestli se nám to opravdu podařilo, můžete
posoudit v naší výroční zprávě.
Miloš Havlík
ředitel

Poslání
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.

S perspektivou ﬁnančního zajištění na další tři roky
bylo možné začít strategicky plánovat další směřování
organizace. Významným iniciátorem změn se stala
pracovní skupina vedoucích středisek vedená externím
supervizorem.
Dařilo se nám odborně. Na Konferenci sociální psychiatrie
v Karlových Varech v listopadu jsme prezentovali výsledky
výzkumu, který proběhl v jednom z našich komunitních
týmů v rámci zpracování bakalářské práce. Na podzim
2010 se dva pracovníci organizace zúčastnili týdenních
stáží ve službách pro osoby s duševním onemocněním
v Holandsku a Finsku. Ve stejném období potvrdila krajská
inspekce zaměřená na dodržování standardů kvality
vysokou úroveň námi poskytovaných služeb.
V oblasti projektové aktivity jsme pokračovali v oslovování
nadací a fondů, donátorů a sponzorů s cílem zajistit
prostřednictvím vícezdrojového ﬁnancování i služby
a činnosti, které nejsou ﬁnancovány z individuálních
projektů. Úkolem vyžadujícím nemalé ﬁnanční prostředky
zůstává do budoucna obnova vozového parku všech čtyř
středisek a zajištění dalšího provozu chráněných dílen.
Uplynulý rok také přinesl dílčí neúspěchy. Nepodařilo se
nám významněji posunout v oblasti sociálního podnikání,
chráněné dílny jsou stále jedinou formou ekonomických
aktivit, které se věnujeme. Také jsme zatím nepokročili
v přípravě vzniku služby komunitního chráněného bydlení,
jejíž potřebnost jasně deﬁnovala Pracovní skupina pro
rozvoj služeb duševně nemocným v kraji Vysočina. To jsou
pro nás také výzvy pro další období.
V roce 2010 uplynulo 20 let od založení sítě Fokusů
v České republice. Tuto událost jsme si připomněli
komorním setkáním bývalých a současných zaměstnanců
a uživatelů služeb v Havlíčkově Brodě. Prostřednictvím
videopříspěvku se setkání zúčastnil i zakladatel Fokusu
na Vysočině PhDr. Jiří Libra.
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1. Sociální služby FOKUSU Vysočina
Komu pomáháme
Osoby s duševním onemocněním
Lidé, kteří onemocněli duševní nemocí, se musí vyrovnat
s mnoha riziky, která vážně zasahují do jejich života:
ukončení, nebo přerušení studia, ztráta původního
zaměstnání, narušení vztahů v rodině či s přáteli.
Stigmatizace spojená s tímto onemocněním jim
přináší další potíže – okolí má tendenci se na ně dívat
jako na neš astné lidi, kteří nemají žádné perspektivy,
zaměstnavatelé se obávají jejich nemocnosti a sníženého
pracovního výkonu. Tito lidé proto potřebují nejenom
kvalitní zdravotní péči, ale i podporu v celé řadě dalších
oblastí.
Osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným
handicapem
Lidé s obvykle vrozeným handicapem a jejich rodiny
mají život od začátku komplikovaný. Nutně potřebují
specializovaný pedagogický, zdravotní a sociální servis,
který handicapované podpoří v jejich osobním rozvoji
a rodinám ulehčí jejich břemeno péče. Úkolem pečovatelů
je podpořit je v tom, aby mohli žít mimo ústavní prostředí,
mohli navazovat přátelské a partnerské vztahy, rozhodovat
o svých záležitostech.
Osoby se zdravotním postižením bez práce
Lidé se zdravotními potížemi obecně hledají obtížně
uplatnění na pracovním trhu. Práce přitom neplní jen
funkci ﬁnančního výdělku – je zdrojem sociálních
kontaktů, sebevědomí a společenského statusu. Naopak
nedobrovolná nezaměstnanost – zvláště je-li dlouhodobá je břemenem pro handicapovaného i pro společnost. Cílená
podpora těmto lidem musí být na vysoké úrovni,
aby neplýtvala jejich motivací a vůlí ke změně.

Respekt – služby jsou poskytovány s úctou vůči
uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv
a důstojnosti.
Směřování k soběstačnosti – služby jsou poskytovány
takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti
na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší
míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí.

Kvalita
V letech 2008–2010 prošly čtyři naše sociální služby
inspekcemi zaměřenými na kontrolu dodržování standardů
kvality. Zde jsou výsledky vyjádřené v procentech
úspěšnosti:
2008 Komunitní tým Pelhřimov
2008 Denní stacionář Chotěboř
2009 Chráněné bydlení Havlíčkův Brod
2010 Sociálně terapeutická dílna Pelhřimov

85 %
87 %
92 %
93 %

V roce 2010 jsme zaznamenali, že přístup inspektorů
se zpřesnil a zpřísnil. Přípravu konkrétních služeb i celé
organizace na návštěvy inspekčních týmů jsme se snažili
brát od začátku zodpovědně a byli jsme v našem úsilí
úspěšní.
Zároveň dnes víme, že:
Dodržování standardů kvality je časově velmi náročná
záležitost, která s sebou přináší velké množství
administrativních procesů.
Kvalita deﬁnovaná standardy kvality je spíše předpokladem
pro poskytování opravdu efektivní podpory. Dalšími
významnými prvky kvalitní služby jsou motivované
a produktivní pracovní týmy a začlenění našich služeb
do regionálního systému spolupráce se zdravotníky.
Do budoucna se tedy chceme bránit další byrokratizaci naší
práce a standardy kvality brát spíše jako odrazový můstek
ke kvalitě služeb, než jako cílový stav.

Zásady našich služeb
Dobrovolnost – služby jsou poskytovány na základě
svobodného rozhodnutí uživatele.
Individualita – služby jsou poskytovány s ohledem na
individuální přání a potřeby uživatele (každý má klíčového
pracovníka, čerpá služby podle svých aktuálních potřeb
atd.).

Rozvoj služeb
V roce 2010 dostala naše organizace díky individuálním
projektům kraje Vysočina a Pardubického kraje,
ﬁnancovaným z 80 % z prostředků EU, nebývalou příležitost
rozvinout a stabilizovat část služeb, konkrétně sociální
rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny.
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Do komunitních týmů a týmů podpory v zaměstnávání jsme přijali celkem šest nových pracovníků, což nám umožnilo
poskytovat podporu většímu množství osob a pokračovat ve spolupráci s psychiatrickými léčebnami a ambulantními
psychiatry.
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Statistika porovnává počty fyzických osob s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby v letech 2009 a 2010 u služeb, které byly podpořeny
z individuálních projektů kraje Vysočina a Pardubického kraje.
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Statistika porovnává výkonnost služeb podpořených z individuálních projektů kraje Vysočina a Pardubického kraje v letech 2009 a 2010
z hlediska počtu hodin vykázaných pracovníky v práci s uživateli.
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Komunitní týmy

Chráněné bydlení

Posláním komunitního týmu - sociální rehabilitace je
udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností,
které jsou důležité pro zapojení uživatelů do běžného
života.

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.

Oslovujeme potenciální uživatele během jejich hospitalizace
v psychiatrické léčebně.
Nabízíme zprostředkování dalších služeb FOKUSU Vysočina
nebo i jiných poskytovatelů v regionu.
Dlouhodobě spolupracujeme s klienty v oblastech péče
o domácnost, hospodaření s penězi, vztahů v rodině
a s vrstevníky, trávení volného času, zvládání krizí aj.
Doprovázíme klienty při jednání na úřadech.
Jestliže s tím klient souhlasí, komunikujeme s jeho rodinou
a sociálním okolím, se státními i nestátními institucemi,
s ambulantními psychiatry, psychology a posudkovými
lékaři.
Zůstáváme s klienty v kontaktu i během jejich případného
pobytu v lůžkovém zařízení.
S lidmi, kteří nemohou nebo nechtějí přijet za námi, se
setkáme na místě, které jim vyhovuje – u nich doma, na
úřadě, v kavárně a podobně.
V roce 2010 byly služby poskytovány v průměru ze 45 %
v přirozeném prostředí uživatelů.

Chráněné bydlení poskytujeme celkem ve čtyřech bytových
jednotkách v Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově.
Cílem této služby je podpora uživatele při získávání
praktických dovedností potřebných pro samostatné
bydlení. Bydlení nabízíme maximálně na tři 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.
Od roku 2010 hledáme prostory pro poskytování
komunitního chráněného bydlení, ve kterém by byl denně
přítomen personál, a službu by proto mohli využít i lidé
s menší mírou soběstačnosti.

Podíl terénní práce komunitních týmů FOKUSU Vysočina v roce 2010
100 %

% práce v terénu
% práce ve Fokusu

90 %
80 %

39 %

36 %

70 %

43 %
60 %

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Havlíčkův Brod

Pelhřimov

Chotěboř

Hlinsko

Tabulka zpřehledňuje poměr mezi prací v ambulantních podmínkách a v terénu. Statistika je založena na počtu hodin vykázaných pracovníky
komunitních týmů.
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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. Součástí
služby může být pracovní asistence přímo na pracovišti
a zaučení v potřebných dovednostech.

Sociálně terapeutické dílny
Posláním sociálně terapeutické dílny je pomoci uživatelům
při obnovení nebo získání základních pracovních návyků
a dovedností v chráněném prostředí.
Tento pracovně rehabilitační program funguje ve střediscích
Havlíčkův Brod a Pelhřimov.
Nabízíme individuální přístup a chráněné prostředí zcela bez
nároku na výkon.
Uživatelé služby mohou navazovat kontakty s lidmi
a trénovat dovednosti potřebné pro pracovní uplatnění.
I když má tato sociální služba v názvu slovo „dílna“,
nejedná se o honorovanou činnost.

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.

Přechodné zaměstnávání
Zajistíme přechodné pracovní místo (až 12 měsíců) na
zkrácený pracovní úvazek na konkrétním tréninkovém
pracovišti.
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. Kurz otevíráme pouze při
dostatečném množství zájemců.
Pravidelně vyhodnocujeme účinnost programů týmu
podpory v zaměstnávání. V letošní výroční zprávě uvádíme
přehled nejdůležitějších výstupů formou dvou grafů:
První graf sleduje dvě kritéria – množství uživatelů, u nichž
došlo v roce 2010 ke zvýšení jejich dovedností potřebných
k uplatnění na otevřeném pracovním trhu, a zároveň
uvádí, i kolik z nich ve sledovaném období pracovalo
na přechodných, nebo stálých místech u běžných
zaměstnavatelů – tedy mimo chráněný trh práce.

Nabízíme:
Podporované zaměstnávání
Služba je určena lidem, kteří chtějí získat a udržet si
zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Individuální

Účinnost služeb týmů podpory v zaměstnávání 2010
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Druhý graf přináší přehled úspěšnosti uživatelů služby, kteří program již ukončili, v porovnání za poslední tři roky.

Úspěšnost na trhu práce u uživatelů, kteří ukončili program
70 %
60 %

Havlíčkův Brod
Pelhřimov
průměr

63 %

59 %

50 %

47 %
40 %

40 %
30 %

40 %
35 %

29 %

28 %

24 %

21 %

20 %

25 %

27 %

10 %
0%
% uživatelů, kteří ukončili
program a uspěli na trhu
práce
2008

% uživatelů, kteří ukončili % uživatelů, kteří ukončili
program a uspěli na trhu program a uspěli na trhu
práce
práce
2009

2010

% uživatelů, kteří ukončili
program a uspěli na trhu
práce
celková % úspěšnost

Do statistiky jsou započítáni všichni uživatelé, u nichž došlo k ukončení služby v konkrétním roce. Úspěch znamená uzavření smlouvy přímo
se zaměstnavatelem. Nejsou započítáni uživatelé, kteří pracují v chráněných dílnách nebo u přechodných zaměstnavatelů. Délka trvání
pracovního poměru není zohledněna.

Denní stacionář

Osobní asistence

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.

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.

Denní stacionář pro lidi s mentálním, tělesným
nebo kombinovaným postižením funguje v Chotěboři.
Stacionář nabízí uživatelům možnost smysluplného trávení
času a podporu při rozvoji praktických dovedností
a zvyšování jejich samostatnosti.
Za velmi důležitou považujeme spolupráci s rodinnými
příslušníky a dalšími poskytovateli služeb v okolí.

Cílem této služby je obohatit nabídku služeb pro osoby
s mentálním, tělesným nebo kombinovaným handicapem
na Chotěbořsku 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.
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Souhrnná statistika sociálních služeb
Počet uživatelů
SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Havl.
Brod

Počet poskytnutých služeb

Pelhřimov Chotěboř Hlinsko

Havl.
Brod

Pelhřimov

Chotěboř Hlinsko

Počet klientohodin
Havl.
Brod

Pelhřimov Chotěboř

Komunitní tým

67

62

29

54

1 510

1 935

1 695

1 340

1 069

1 093

1 122

799

Chráněné bydlení

4

2

X

X

157

194

X

X

160

101

X

X

Sociálně terapeutická
dílna

13

18

X

X

388

640

X

X

1 194

1 482

X

X

Denní stacionář

X

X

15

X

X

X

4 746

X

X

X

1 928

X

Osobní asistence

X

X

13

X

X

X

1 427

X

X

X

751

X

Tým podpory
v zaměstnávání

25

42

X

X

1 368

1 236

X

X

1 012

722

X

X

podporované
zaměstnávání

24

42

X

X

1 050

948

X

X

770

578

X

X

přechodné
zaměstnávání

9

12

X

X

318

288

X

X

242

144

X

X

86

97

52

54

3 423

4 005

7 868

1 340

3 435

3 398

3 801

799

Celkem uživatelů
sociálních služeb
- fyzických osob

289

16 636

11 433

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze fyzické osoby, které uzavřely písemnou, nebo ústní smlouvu o poskytnutí služby.
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Havlíčkův Brod
Komunitní tým
Středisko Havlíčkův Brod se počátkem roku 2010
přestěhovalo do nových prostor v budově Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Štáﬂova 2003.
Služby komunitního týmu v roce 2010 zajiš ovaly stabilně
tři sociální pracovnice (3,0 úvazku). Na čtvrtého pracovníka
proběhla dvě výběrová řízení, ale obě přijaté pracovnice
ukončily pracovní poměr ve zkušební době. Na konci roku
proběhlo další výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka
a od roku 2011 komunitní tým pracuje v obsazení čtyř
sociálních pracovníků. I přes složitou personální situaci se
nám podařilo naplnit monitorovací indikátory individuálního
projektu a smlouvu o službě v tomto roce uzavřelo celkem
13 nových uživatelů z 22 zájemců o službu. Šest uživatelů
v tomto roce spolupráci ukončilo. Celkem v roce 2010 využilo
služby komunitního týmu 66 osob.
V roce 2010 byly naplněny všechny stanovené cíle
s výjimkou původně plánované účasti pracovníků týmu na
komunitách Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod odd. 6,
6A, 12. Spolupráce s Psychiatrickou léčebnou získala od září
2010 novou podobu. Vedle pracovníků Psychiatrické léčebny
(oddělení 2, 3, 6, 7 a 14) se setkání multidisciplinárních
týmů účastní také členové Komunitních týmů FOKUSU
z Chotěboře a Hlinska a další spolupracující organizace
působící ve spádové oblasti léčebny. Multidisciplinární setkání
v této podobě probíhají pravidelně každé třetí pondělí v měsíci.
Byla domluvena užší spolupráce s MUDr. Radosou,
který pracovníkům komunitního týmu a týmu podpory
v zaměstnávání nabídl prostory své ordinace v Ledči nad
Sázavou pro účely poskytování služeb. Od července 2010
tyto prostory pracovníci pravidelně využívají jedenkrát
měsíčně. Probíhají zde konzultace se zájemci o službu
i pravidelné schůzky s uživateli služeb, pro které je dojíždění
do Havlíčkova Brodu z nějakého důvodu komplikované.
Pracovníci komunitního týmu spolupracují i s ambulantními
psychiatry, se kterými mají možnost individuálně konzultovat

situaci, podobu a průběh spolupráce s jednotlivými uživateli.
Během roku probíhala i pravidelná setkání všech pracovníků
komunitního týmu s ambulantními psychiatry. Celkem se
uskutečnilo osm osobních konzultací.
Mezi služby, které komunitní tým nabízí, patří vedle
poradenství a případového vedení také volnočasové aktivity.
Uživatelé měli možnost zúčastnit se celkem devíti různých
jednorázových aktivit, např. pěší výlety na Pelestrov a
Údolím řeky Doubravy, výlety do Čáslavi a do Kutné hory,
návštěva výstavy „Poznávej se“, turnaj v bowlingu. Během
roku probíhalo šest různých pravidelných aktivit, např.
výuka anglického jazyka, cvičení s hudbou, orientální tance,
výtvarný kroužek. Na jejich výběru se podíleli především
uživatelé služeb. Všechny tyto aktivity zajiš ovali dobrovolníci.
Individuálně mají uživatelé služeb možnost využívat
v prostorách střediska komunitní místnost vybavenou
počítači s připojením k internetu, knihovnu a tělocvičnu.
V roce 2010 jsme zrealizovali dva rehabilitační pobyty, a to
do Chorvatska a Ž árských vrchů - Tři studně.

Chráněné bydlení
Personálně byla služba zajištěna asistentem chráněného
bydlení v rozsahu 0,5 úvazku. Služba byla poskytována ve
dvou chráněných bytech (1+0), které má FOKUS Vysočina
pronajaté od města Havlíčkův Brod.
V roce 2010 ukončily čerpání služby chráněné bydlení
dvě uživatelky. Oběma se podařilo najít nové odpovídající
bydlení v městských bytech v Havlíčkově Brodě a v Hlinsku.
Souběžně probíhalo oslovení zájemců o službu z pořadníku
a smlouvu o poskytnutí služby následně uzavřeli dva noví
uživatelé. S oběma proběhlo mapování pomocí CAN-C.
Celkem tedy služby v roce 2010 využívaly 4 osoby.
Naplněnost jednotlivých bytů:
Byt č. 27: od 8. 7. 2008-31. 5. 2010. Od 2. 7. 2010 dosud.
Byt č. 23: od 18. 9. 2008-30. 6. 2010. Od 4. 10. 2010
dosud. V mezidobí proběhlo vymalování bytu.
Na náklady vlastníka bytů byla realizována v obou bytech
montáž plastových oken a žaluzií a instalace setoboxů.
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Podařilo se nám získat ﬁnanční prostředky na dovybavení
dvou chráněných bytů z grantu Nadace BONA. Byla
zakoupena nová lednice, pečící trouba, rychlovarná konvice,
žehličky, žehlicí prkna ad. Nově byla opatřena automatická
pračka, kterou nyní mohou uživatelé využívat v prostorách
střediska.
V tomto roce byla také prodloužena až do konce roku 2012
smlouva se Sociálními službami města Havlíčkův Brod
o zajištění obědů pro uživatele služby.
Stanovené cíle služby chráněné bydlení pro rok 2010 se
podařilo naplnit.

Sociálně terapeutická dílna
Službu v roce 2010 zajiš ovali dva pracovníci (celkem 1,9
úvazku). Smlouvu o poskytnutí služby uzavřelo 9 nových
uživatelů, z celkového počtu 13. Pět uživatelů službu
ukončilo, jeden z nich přešel do chráněné dílny, jeden odešel
pracovat na volný trh.
Služby sociálně terapeutické dílny byly i v roce 2010
zajiš ovány jak v prostorách chráněné dílny rukodělné,
kde hlavní náplní práce byla jednodušší práce s hlínou
(vykrajování, začiš ování, ...) a s textilem (vycpávání textilních
hraček, …), tak v terénu v rámci lesní čety, kde se uživatelé
podílejí na jednoduchých manuálních činnostech (např.
stahování klestu).
Všechny cíle stanovené pro tento rok se podařilo naplnit.

Tým podpory v zaměstnávání
Služby týmu podpory v zaměstnávání byly personálně
zajištěny třemi pracovními konzultanty.
Personální rozšíření umožnilo zpřístupnit služby týmu
i v regionech Chotěboř a Ledeč nad Sázavou. Ve městě
Chotěboř bylo pro poskytování služeb využíváno zázemí
dobrovolnického centra a v Ledči nad Sázavou probíhaly
konzultace se zájemci a uživateli služeb v ambulanci MUDr.
Radosy, kam tým dojížděl pravidelně každou poslední středu
v měsíci.
V roce 2010 proběhlo jednání s 52 zájemci, služba byla
poskytnuta celkem 25 uživatelům, z toho 17 novým.
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Ve spolupráci s 10 zaměstnavateli v regionu se podařilo
vytvořit 11 tréninkových míst pro 9 uživatelů služeb. Dalších
9 uživatelů v průběhu roku získalo nebo si udrželo trvalé
zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Ve spolupráci s Úřadem práce v Havlíčkově Brodě tým
podpory v zaměstnávání zabezpečil provedení pracovní
rehabilitace pro tři uchazeče o zaměstnání se zdravotním
znevýhodněním v rozsahu 62 hodin v těchto formách
– ergodiagnostika, psychodiagnostika, pracovní diagnostika,
poradenská činnost, zprostředkování, změna a udržení
zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon
zaměstnání.
Během roku došlo k prezentaci služeb týmu podpory
v zaměstnávání na odboru zprostředkování Úřadu práce
v Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou a Ledči nad
Sázavou, byly aktualizovány propagační materiály. Tým
průběžně pracoval na aktualizaci metodického manuálu
služeb.
V roce 2010 se podařilo naplnit téměř všechny naplánované
cíle, kromě služby job klub, která nebyla v tomto roce
realizována z důvodu nízkého počtu zájemců.
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Pelhřimov
Komunitní tým
V roce 2010 pracovaly v týmu 4 sociální pracovnice na
3,5 úvazku, služby poskytly 62 uživatelům s ústní, nebo
písemnou smlouvou a 29 anonymním uživatelům, a to
formou ambulantní i terénní služby sociální rehabilitace.
Služba zahrnovala především podporu při nácviku
sociálních dovedností jak v prostorách FOKUSU Vysočina,
tak i v přirozeném prostředí uživatele. Při kontaktování
potenciálních uživatelů a následném vyjednání podmínek
spolupráce se osvědčila spolupráce s Psychiatrickou
léčebnou v Jihlavě. V rámci pravidelných schůzek
(5 schůzek) s primářkou spádového oddělení docházelo
k prvotnímu kontaktu s pacienty, kteří projevili zájem o naše
služby.
Práci s uživateli v roce 2010 lze rozdělit do dvou hlavních
oblastí:
- Spolupráce v oblasti zdravotního stavu - prevence
relapsu, stabilizace zdravotního stavu.
- Spolupráce na naplnění volného času - spolupráce se
týkala plánování volného času, denních činností a účasti
na volnočasových aktivitách pořádaných naší organizací.
Další využívané formy spolupráce se týkaly oblasti
komunikace, péče o domácnost a děti, spolupráce
s rodinou a ﬁnančních záležitostí.

V roce 2010 se podařilo naplnit téměř všechny stanovené
cíle této služby:
Celkem byla služba poskytnuta 91 uživateli, z nichž 12 nově
uzavřelo písemnou smlouvu.
Dvě sociální pracovnice absolvovaly stáž v Psychiatrické
léčebně v Jihlavě. Získaly nové znalosti o diagnózách,
průběhu léčby, seznámily se s prací na odděleních a také
prohloubily spolupráci s pracovníky léčebny. Uzavřeli
jsme kontrakt s Jihočeskou univerzitou, Zdravotně sociální
fakultou, o vzniku klinického pracoviště pro studenty této
vysoké školy ve středisku Pelhřimov.
V oblasti informování odborné veřejnosti jsme oslovili
osm praktických lékařů v našem regionu, sociální odbory
města Humpolce a Pelhřimova. Pro zvýšení komunikace
s psychiatry a možnosti konzultace případů jsme oslovili
externího psychiatra. Nedošlo však k uzavření smlouvy
o spolupráci.
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V oblasti volnočasových aktivit jsme plánovali uspořádat
dva rehabilitační pobyty. V měsíci červnu 8 uživatelů strávilo
deset dní u moře v Chorvatsku. Druhý pobyt jsme zrušili pro
velmi špatné počasí. Připravili jsme však dva jednodenní
výlety a řadu dalších aktivit - výuka na počítači, společenské
hry, relaxace, autogenní trénink, arteterapie, výuka cizích
jazyků (esperanto), vyšívání, komunita (informativní setkání
uživatelů a zaměstnanců), právní poradna, pletení z pedigu,
relaxační masáže, hra na harmoniku, stolní tenis, bowling,
burza šatstva.

Chráněné bydlení
Služba byla personálně zajištěna 1 asistentkou bydlení
na 0,5 úvazku. V roce 2010 byla služba poskytnuta
2 rezidentům, 1 zájemci a 18 anonymním uživatelům.
Naplněnost jednotlivých bytů:
Byt 1: využíván 19. 5. 2008–19. 5. 2010
Byt 2: využíván 1. 3. 2010–3. 8. 2010
V roce 2010 se podařilo naplnit cíle služby chráněné
bydlení jen částečně. Služba byla poskytována
2 rezidentům, ale pouze 1 novému. Podařilo se uzavřít
smlouvu o službě jen s jedním novým uživatelem i přesto,
že přípravná fáze proběhla u dvou uživatelů. V přípravné
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fázi asistentka používala metodu mapování pomocí domén
a CAN-C. Spolupráce s uživateli byla následně zaměřena
na udržení zdravotního stavu, vytvoření struktury trávení
volného času a zvládání samostatného bydlení.
V rámci získání dalších zkušeností absolvovala asistentka
bydlení stáž ve službě chráněného bydlení Fokusu Praha
v Sedlci.
Během roku 2010 byla v obou bytech vyměněna stará
okna. Byty jsou v současné době nově zařízeny a poskytují
uživatelům příjemné bydlení.
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Tým podpory v zaměstnávání
Tým podpory v zaměstnávání byl v roce 2010 personálně
zajištěn 3 pracovními konzultantkami v rozsahu 2,5 úvazku.

Sociálně terapeutická dílna
Službu personálně zajiš oval 1 pracovník na 1,0 úvazku.
V roce 2010 byla služba poskytnuta 18 uživatelům, z toho
14 novým.
Do konce roku 2009 fungovala služba sociálně terapeutická
dílna společně v prostorách dvou chráněných dílen – šicí
a rukodělné. Přinášelo to však řadu nevýhod, proto jsme od
1. 1. 2010 vytvořili zcela nový prostor pouze pro tuto službu.
Byla sestavena nová nabídka pracovních činností – malování
na papír, malování na textil, práce s keramikou, šití, vitrážové
šperky, decoupage, mýdlování, mozaika, voskování, korálky,
přírodniny, rámečky a výroba svíček. Výrazně tak stoupl zájem
o tuto službu. Uživatele asi nejvíce oslovil program práce
s keramickou hlínou a korálkování.
Mezi uživateli služby se proﬁlovaly dvě hlavní skupiny:
1. Uživatelé, jejichž cílem bylo získat pracovní smlouvu (a už
na chráněném, nebo nechráněném trhu práce). Téměř 71 %
z nich se podařilo uzavřít pracovní smlouvu.
2. Uživatelé, kteří spíše chtěli smysluplně strávit čas s jinými
lidmi při tvůrčí činnosti. Celkově u 57 % uživatelů došlo během
služby ke zvýšení sociálních i pracovních dovedností.

V roce 2010 byla služba poskytnuta 42 uživatelům, z toho
bylo 22 uživatelů nově spolupracujících.
Nejvíce byla využívána forma podporované zaměstnávání
– 42 uživatelů. Díky této službě nalezlo práci 8 uživatelů na
otevřeném trhu práce. V rámci přechodného zaměstnávání
se podařilo zaměstnat 12 uživatelů u 8 regionálních ﬁrem
nebo organizací.
Jedním z úspěchů v tomto roce bylo, že se zvýšil zájem ze
strany ﬁrem. Spolupráci se podařilo navázat se 4 novými
ﬁrmami. Celkem bylo nabídnuto 13 pracovních míst u
přechodných zaměstnavatelů.
I nadále pokračovala intenzivní spolupráce s Městským
úřadem Humpolec, kde jsme ve spolupráci s odborem
zdravotnictví a sociálních věcí využívali jeden den v týdnu
kontaktní místnost pro občany Humpolce a okolí. Díky této
spolupráci tým poskytl 1,5krát více služeb než v předešlém
roce.
V průběhu roku pracovníci ve spolupráci se střediskem
Havlíčkův Brod pracovali na metodice poskytování služby.
Cílem bylo dokončit metodiku do konce roku, což se
z časových důvodů nepodařilo, a ﬁnalizace se tak protáhla
do roku 2011. Pracovní konzultantky dále nabízely Job klub
pro osoby se zdravotním handicapem, ale i přes medializaci
na vývěsce v centru města a v místním tisku se nenašlo
dostatek zájemců pro otevření kurzu. Ostatní propagace
služeb na internetu a podání inzerce v novinách byla
úspěšná, služby byly po celý rok kapacitně naplněny.
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Chotěboř
Komunitní tým
Komunitní tým střediska Chotěboř pracoval po celý rok
v tříčlenné sestavě, přičemž dvě sociální pracovnice se práci
věnovaly na plný úvazek, doplňovala je vedoucí střediska.
V roce 2010 spolupracoval komunitní tým na základě
uzavřené smlouvy s 29 uživateli z regionu Chotěbořska,
došlo tedy k nárůstu počtu uživatelů této služby, přičemž
všichni žadatelé o službu byli uspokojeni.
Kromě běžné individuální sociální práce nabídl tento tým
v souladu s cíli stanovenými pro rok 2010 svým klientům
tyto aktivity:
• Možnost pravidelného společného setkávání v kavárně
Modrá hvězda (proběhlo 5krát), setkání u příležitosti Dne
matek, společná návštěva kina.
• Opakující se volnočasové aktivity: bowling, rehabilitační
ježdění na koních, návštěva solné jeskyně.
• Vycházky a výlety: ke Starklovi do Čáslavi, do údolí
řeky Doubravky, exkurze do pivovaru Chotěboř,
návštěva Dinoparku ve Vyškově ad.
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Pracovnice týmu spolupracovaly s ambulantními psychiatry,
především s MUDr. Š astnou, s lékaři a sociálními
pracovnicemi z Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě,
s městem Chotěboř a dalšími poskytovateli sociálních
služeb.
Cíle stanovené pro rok 2010, které spočívaly v navýšení
počtu uživatelů, rozšíření nabídky volnočasových aktivit
a prohloubení spolupráce s ambulantními psychiatry, se
podařilo naplnit.
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Denní stacionář
Chod denního stacionáře zajiš ovaly tři pracovnice
v sociálních službách s podporou pomocné pracovnice.
V tomto roce jsme přijali na základě žádosti rodičů
a doporučení lékaře dva nové uživatele, čímž jsme naplnili
prostorovou kapacitu stacionáře.
Neustále se daří zkvalitňovat nácvik vaření, nakupování,
manipulace s penězi. Na pravidelných komunitách se
podařilo dosáhnout toho, že uživatelé se nebojí a umí
vyslovit svůj názor, své požadavky i přání. Pravidelně si
na konci roku píší svá přání a hodnotí uplynulý rok. Jejich
představy a přání se snažíme dle možností plnit.
Při poskytování služby přistupujeme k uživatelům
individuálně a dodržujeme zásadu dobrovolnosti.
V dialogu s rodinou se nám od loňska daří lépe prosazovat
práva uživatelů. Pravidelné setkávání s rodinami uživatelů
3krát do roka pokračuje. Dny otevřených dveří, kdy k těmto
setkáním dochází, jsou u většiny rodin i klientů ve velké
oblibě.

V roce 2010 se zvýšil zájem o rehabilitaci. Služba denní
stacionář byla rozšířena o fyzioterapii, kterou vykonává
kvaliﬁkovaná fyzioterapeutka 1krát týdně a kterou využívají
4 uživatelé. Zařazeno bylo i pravidelné cvičení 1krát týdně,
jedná se o průpravné, přímivé a dechové cvičení, které si
uživatelé oblíbili. Rehabilitační přístroj Motren, který byl
pořízen koncem roku 2009, využívala polovina návštěvníků
stacionáře.
V roce 2010 jsme uspořádali tyto akce:
• 10 výletů na různá místa, nejnáročnější byl výlet do
Dinoparku ve Vyškově
• 4 exkurze, nejúspěšnější byla do studií ČT na Kavčích
horách v Praze
• rekondiční třídenní pobyt na Seči
Organizovali jsme také několik akcí pro veřejnost:
• Dny otevřených dveří ve středisku Chotěboř
• Adventní koncert
• Den dětí pro děti z mateřských škol
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Osobní asistence
Osobní asistenci zajiš ovala v roce 2010 především
osobní asistentka na 0,8 úvazku a pomocná pracovnice
– řidička automobilu. Na zajištění této služby se však také
podílelo více pracovnic v sociálních službách v malých
úvazcích. Tuto službu čerpalo 13 uživatelů, z čehož 5 osob
ji využívalo k dopravě do denního stacionáře, 8 osob
k dopravě do speciální školy. Počet uživatelů v této službě
se stejně jako počet hodin čerpaných v roce 2010 zvýšil
o více než 30 %.

Pravidelně jsme nad rámec běžného programu denního
stacionáře nabízeli tyto činnosti:
• bowling
• rehabilitační ježdění na koni (areál Šemík, Počátky)
• canisterapie
• fyzioterapie
Cíle stanovené pro rok 2010 se podařilo zcela naplnit:
Příchodem nového uživatele byla plně využita kapacita
stacionáře, uskutečnily se akce zaměřené na posílení
fyzické kondice uživatelů. Podařilo se také realizovat
plánovanou úpravu šaten zaměstnanců a uživatelů a zlepšit
tak zázemí stacionáře.
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V roce 2010 jsme si stanovili za cíl zapojit do této služby
dobrovolníky, což se zdařilo. Dobrovolníci zajiš ovali
klientovi osobní asistence doprovody do města a další
aktivity. Počet uživatelů osobní asistence značně vzrostl,
čímž byl naplněn cíl spočívající ve využití kapacity služby.
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Hlinsko

Komunitní tým
První pololetí roku 2010 se uživatelé mohli obracet jen na
jednu sociální pracovnici. V červenci nastoupila nová sociální
pracovnice a tým se stal kompletním od posledního čtvrtletí
roku 2010 příchodem třetí pracovnice. Uživatelům se tak
opět nevyhnuly změny klíčových pracovníků.
Podpora byla poskytována ambulantně i v terénu; za rok ji
využilo 54 uživatelů. Navíc 19 anonymních zájemců čerpalo
jednorázové služby.
Pracovnice komunitního týmu se věnovaly jak přímé práci
s jednotlivými uživateli, tak práci se skupinou v podobě
volnočasových aktivit. V prostorách střediska probíhaly
tematické kluby (ﬁlmový, debatní, vánoční, velikonoční)
a další tvořivá setkání (zdobení hrnků, práce s papírem, stolní
hry). Uskutečnilo se několik výletů (Ratajské rybníky, výstavy
na Betlémě).

dosáhl 50 výtisků měsíčně.
Komunitní tým opět organizoval 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).
Pokračovala úspěšná spolupráce s místními školami,
především se Základní školou Ležáků, ale i Základní školou
Klíč. V rámci městské akce Festival pro rodinu proběhl Den
otevřených dveří komunitního týmu i dobrovolnického centra.
Středisko Hlinsko se stalo aktivním partnerem Města Hlinsko
v projektu Zdravé město a Místní agenda 21. S obcí Holetín
byla zahájena spolupráce účastí FOKUSU na Předvánočním
jarmarku.
Tímto byly naplněny cíle, které byly stanoveny pro rok 2010.
Nepodařilo se pouze zajistit možnost přivýdělku pro uživatele
služby; dosud spolupracující ﬁrma kvůli své ekonomické
situaci v roce 2010 práci nenabídla.

Již zavedená spolupráce našeho dobrovolnického centra
s Domovem seniorů Drachtinka se rozšířila o společné
aktivity obyvatel Domova a našich uživatelů. Oblibu si získal
turnaj v kuželkách, byl realizován společný výlet do Chrudimi.
Nadále vycházel oblíbený bulletin Provázek, jehož náklad
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2. Chráněné dílny
Lidem s duševním onemocněním nebo jiným zdravotním
postižením nabízíme pracovní uplatnění v chráněném
prostředí.
Veřejnosti nabízíme výrobky a služby našich dílen.

Práce v dílnách má přímou návaznost v programech
přechodného a podporovaného zaměstnávání, které již
probíhají na otevřeném trhu práce a jsou realizovány týmy
podpory v zaměstnávání.
Za účelem zvýšení odbytu dílen jsme na našich webových
stránkách zprovoznili e-shop.

FOKUS Vysočina provozoval v roce 2010 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 status osoby se zdravotním
postižením.

V roce 2010 bylo v chráněných dílnách FOKUSU Vysočina
zaměstnáno celkem 76 osob s invalidním důchodem.

Počet zaměstnanců 2010

Počet odpracovaných hodin

CHRÁNĚNÁ DÍLNA
Havlíčkův Brod

Pelhřimov

Chotěboř

Havlíčkův Brod

Pelhřimov

Chotěboř

rukodělná

15

16

x

4 175

8 525

x

šicí

x

5

8

x

2 407

5 347

opravárenská

x

13

x

x

4 256

x

lesní četa

12

x

x

5 736

x

x

prádelna

x

x

7

x

x

2 131

Celkem

27

34

15

9 911

15 188

7 478

Celkem FOKUS Vysočina
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76

32 577
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Havlíčkův Brod
Rukodělná dílna

V tomto roce dílna získala zajímavou zakázku od ﬁrmy
Nycomed na výrobu 500 ks různých keramických výrobků
(květináče, dekorativní keramika), které byly určeny
jako vánoční dárky partnerům a zaměstnancům ﬁrmy.
Spolupracovala i s Policií ČR z Liberce, pro kterou vyráběla
anatomické textilní panenky, které pomáhají při vyšetřování
sexuálního zneužívání dětí.
Pracovníci dílny se zúčastnili veletrhu Rehaprotex v Brně
a Abilympiády v Pardubicích. Své výrobky dílna prodávala
v charitním obchodě v Poličce, v Hlinsku, v rámci Týdnů pro
duševní zdraví, na adventních trzích v Přibyslavi, přes e-shop
organizace atd.

Lesní četa

Personálně byla dílna zajištěna vedoucí chráněné dílny
a pracovní terapeutkou. V rukodělné dílně pracovalo během
roku celkem 15 osob s pracovní smlouvou. Pět zaměstnanců
práci v dílně ukončilo – jedna pracovnice odešla ve
spolupráci s týmem podpory v zaměstnávání pracovat
na volný trh práce, jedna pracovnice se odstěhovala, tři
pracovníci ukončili pracovní poměr dohodou.
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.

Personální zajištění bylo 0,5 úvazku na vedoucího chráněné
dílny a 1,0 úvazku na terapeuta chráněné dílny. V chráněné
dílně lesní četa pracovalo v průběhu roku 12 uživatelů
s pracovní smlouvou. Během roku dva pracovníci ukončili
pracovní poměr dohodou.
Lesní četa pracovala po celý rok pro Technické služby
Havlíčkův Brod, zabývala se především údržbou a úklidem
lesů v majetku města. Konkrétní pracovní náplní je čištění
lesa, stahování a pálení klestí, osekávání, rovnání do rázů
a likvidace oplocenek v lesních školkách.
I přesto, že chráněná dílna v tomto roce nejvíce pracovala
pro Technické služby Havlíčkův Brod, podařilo se jí zajistit
si i jiné zakázky. Spolupracovala s ﬁrmou Hensel, s.r.o. při
kompletaci plastových součástek. Drobnou zakázku získala
i od ﬁrmy Amylon při balení potravinářského zboží. Dílna
vykonávala, na základě smlouvy o dílo, i drobné zednické
a tesařské práce pro soukromé osoby.
Pracovníci chráněných dílen využívají možnosti účastnit se
i dalších aktivit střediska – volnočasové aktivity, výlety atd.
Využívají také nabízené sociální služby.
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Pelhřimov
Pracovní rehabilitace je realizována ve třech chráněných
dílnách – šicí, rukodělné a opravárenské.
V roce 2010 bylo v dílnách zaměstnáno průběžně
34 uživatelů, kteří odvedli práci v rozsahu 15 188 hodin.
Na začátku roku 2010 se po několikaletém úsilí podařilo
realizovat přestěhování chráněné rukodělné a opravárenské
dílny do nových prostor. Na nové adrese Řemenovská 1999
získaly dílny mnohem větší a vhodnější pracovní prostředí.
Každá dílna má alespoň dva různé prostory pro výrobu,
skladovací prostory a zázemí pro pracovníky a pracovní
terapeuty obou dílen. Díky tomu jsme mohli rozšířit
jak výrobní program (fusing – práce se sklem, výroba
kancelářského nábytku), tak i zvýšit kapacitu chráněné
opravárenské dílny.

Šicí dílna
Maximální kapacita dílny jsou 4 místa.
V roce 2010 pracovalo v dílně průběžně 5 zaměstnanců.
Výrobní program:
• výroba a prodej zástěr, sedáků na židle, chňapek,
prostírání, polštářů plněných protialergickou výplní,
textilních tašek, drobných dekorativních předmětů
a bytových doplňků,
• opravy oděvů: výměna zipů, úprava délek kalhot, rukávů
a sukní,
• oprava ložního prádla,
• zakázková výroba závěsů, záclon, ubrusů a utěrek,
• výroba tematicky zaměřených výrobků (Vánoce,
Velikonoce).

Opravárenská dílna
Rukodělná dílna
Personální zajištění: 1,0 úvazku vedoucího dílny.
Kapacita dílny je 10 míst.
V roce 2010 pracovalo v dílně celkem 16 zaměstnanců
a dílna je dlouhodobě zcela zaplněna.
Jeden zaměstnanec dílny pracoval zároveň v rámci
programu podporované zaměstnávání v nechráněných
podmínkách na otevřeném trhu práce (Kavárna Tygřík)
a jeden zaměstnanec přešel ze služeb týmu podpory
v zaměstnávání pracovat do této chráněné dílny.
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,
• výroba skleněných šperků – fusing,
• práce s korálky.
Dílna dále spolupracuje s ﬁrmou ProTeam, pro kterou
kompletuje plastové součástky.
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Personální zajištění: 1,0 úvazku vedoucího dílny.
Kapacita dílny je 8 míst.
V roce 2010 pracovalo v dílně celkem 13 zaměstnanců.
V dílně jsou zaměstnáni z části i lidé s mentálním
handicapem, v některých případech kombinovaným
s neurologickými problémy nebo tělesným postižením.
Výrobní program – v roce 2010 se dílna zaměřila především
na zakázkové práce:
• výroba kancelářské nábytku, jednoduchých
kuchyňských linek,
• údržba zelených ploch – sekání trávy, hrabání listí
(práce na úpravě městské zeleně na základě smlouvy
s Technickými službami města Pelhřimova),
• úklidové práce v lese,
• jednoduché práce všeho druhu (úklid uhlí, sněhu,
pomocné zednické práce, opalování oken, malování
bytu, stěhování, malířské a natěračské práce),
• výroba krmítek,
• kompletace součástek pro ﬁrmu ProTeam,
• včelařství – výroba pomůcek pro včelaře, produkce
medu.
Dílna spolupracuje s ﬁrmami a institucemi: Vetas,
Technické služby města Pelhřimova, Spojené kartáčovny,
a.s., ProTeam , Městský úřad Pelhřimov, Obecní úřad Dobrá
Voda, Prádelna Michal Sochor.
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Chotěboř
Šicí dílna

Prádelna
Prádelna zaměstnávala 7 osob s plným invalidním
důchodem, kapacita této dílny je dlouhodobě naplněna.
Zákazníky tvoří mateřské školy v Chotěboři, školní jídelna
a restaurace, ubytovací zařízení. Dílna přijímá zakázky i od
soukromých osob, často se jedná o velké kusy textilií, které
jsou v běžných pračkách jen obtížně pratelné.

V roce 2010 chráněná šicí dílna zaměstnávala 8 žen
s částečným, nebo plným invalidním důchodem, přičemž
prostorová kapacita činí 7 osob. Šicí dílna dlouhodobě
spolupracuje s ﬁrmou Eisenwort, pro kterou vyrábí
akvaristické potřeby – sí ky. Většinou však zaměstnankyně
šicí dílny pracují na drobných jednorázových zakázkách
soukromých osob, poměrně velký podíl činnosti tvoří také
opravy oděvů. Velkou pozornost věnujeme kvalitě odvedené
práce. Vzhledem k náročnosti těchto zakázek
a organizace práce bychom do budoucna chtěli získat pro
tuto dílnu trvalejší zakázku.
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3. Dobrovolnictví
Dobrovolnická centra
Posláním dobrovolnického centra je zapojovat dobrovolníky
do pomoci lidem, kteří to potřebují.
Dobrovolnické programy jsou rozvinuty ve všech střediscích
FOKUSU Vysočina a jsou otevřeny dobrovolníkům
a organizacím v celém regionu. Koordinátoři dobrovolníků
zapojují laickou veřejnost do pomoci druhým lidem.
FOKUS Vysočina je držitelem akreditace Ministerstva vnitra
ČR na programy Dobrovolnický program pro duševně
nemocné a Dobrovolníci v nemocnicích a domovech
důchodců.

Dobrovolnické centrum v regionech
Havlíčkův Brod a Chotěboř

Dobrovolnické centrum zaznamenalo v roce 2010 personální
změnu na pozici koordinátorky dobrovolníků. Celkem
pracovalo pod záštitou centra 37 dobrovolníků, kteří pracovali
s klienty domovů pro seniory v Havlíčkově Brodě, v zařízeních
FOKUSU Vysočina a v Domově s pečovatelskou službou
v Přibyslavi. Na základě spolupráce se sociálním odborem
města Chotěboř se podařilo zapojit nové dobrovolníky v rámci
dobrovolnictví nezaměstnaných. Do budoucna plánujeme
rozšířit působnost do regionu Ždírecka, chtěli bychom oslovit
nové dobrovolníky z řad dospělých nad 50 let.
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Dobrovolnické centrum v regionu
Pelhřimov (i pro region Humpolec)
Dobrovolnické centrum bylo v roce 2010 personálně
zajištěno 1 koordinátorem dobrovolníků na 0,5 úvazku.
V roce 2010 koordinoval celkem 60 dobrovolníků ve
13 přijímajících organizacích.
V roce 2010 došlo k výraznému nárůstu počtu
registrovaných dobrovolníků a zároveň i nárůstu počtu
dobrovolnických hodin věnovaných klientům zájmových,
sociálních a zdravotnických organizací. Jedním z podnětů
ke zvýšení počtu registrovaných dobrovolníků bylo uzavření
spolupráce s Městským úřadem v Humpolci, odborem
zdravotnictví a sociálních věcí. Tato spolupráce se týkala
klientů odboru, kteří jsou delší dobu nezaměstnaní.
Prostřednictvím dobrovolnické služby mají klienti možnost
vykonávat činnost, která je obci prospěšná, a zároveň
pracovat na zachování svých pracovních dovedností. Klienti
dělají tuto činnost bez nároku na ﬁnanční odměnu, jsou
však následně boniﬁkováni od sociálního odboru oproti
osobám v hmotné nouzi, které jsou méně aktivní. Svou
dobrovolnickou službu poskytují v Domově důchodců
v Humpolci.
Nově jsme také v uplynulém roce navázali spolupráci s o. s.
Zelené srdce, které má sídlo v Mladých Bříštích. Dobrovolníci
působící v této organizaci v roce 2010 zajiš ovali přípravy
výstav v humpolecké knihovně, kontrolovali naučné stezky,
uspořádali přednášku pro stacionář Astra, čistili studánky atd.
Řada akcí byla zaměřena na propagaci myšlenky
dobrovolnictví nebo jako motivační program pro
dobrovolníky. Mezi ně lze zařadit: „velikonoční tvoření“
v Domově bl. Bronislavy v Humpolci, tisk nových letáků
a plakátů dobrovolnického centra, vánoční posezení
dobrovolníků, kontaktních osob přijímajících organizací
a koordinátorky, udílení ceny Křesadlo za rok 2009 v kostele
sv. Víta v Pelhřimově, uspořádání kurzů pro dobrovolníky
(angličtina, sebeobrana), přednášku o zdravotnických
službách v Saudské Arábii a tamním životě, zájezd do
Perníkové chaloupky u Pardubic, zajištění dalšího vzdělávání
dobrovolníků (supervize, kurzy).
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Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko

Dobrovolnické centrum rozvíjelo v regionu Hlinsko
dobrovolnickou činnost, spolupracovalo s přijímajícími
organizacemi a koordinovalo kvalitní činnost dobrovolníků
v jednotlivých zařízeních. Programů se zúčastnilo
45 dobrovolníků, u kterých bylo celkem evidováno 2 245
dobrovolnických hodin. Dobrovolníci přispívali ke zkvalitnění
života uživatelů sociálních služeb v regionu. Dobrovolnická
činnost byla prováděna ve skupině, nebo individuálně.
Dobrovolníci věnovali svůj čas lidem s duševním
onemocněním, seniorům, tělesně postiženým dětem
i dospělým, dlouhodobě nemocným a opuštěným lidem.
V roce 2010 proběhlo předávání ceny pro dobrovolníky
s názvem Křesadlo - cena pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci. Akce se konala za významné podpory
a účasti představitelů města Hlinska. Hlavní cena byla
udělena Lucii Lavírové působící v Domově seniorů
Drachtinka a Ludmile Pavlišové, kterou nominovalo
Centrum Jana XXIII.
Probíhala i společná setkávání dobrovolníků, která slouží
k jejich další motivaci a aktivizaci. V roce 2010 to byl výlet
pro dobrovolníky do Muzea perníku v Pardubicích, Vánoční
setkání dobrovolníků, neformální společná posezení,
školení pro dobrovolníky.
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Souhrnná statistika dobrovolnických center
Počet
dobrovolníků

Počet
dobrovolnických
hodin

60

5 569

FOKUS Vysočina (Pelhřimov)

5

81

Nemocnice Pelhřimov, p. o.

4

176

Oblastní charita Pelhřimov

2

85

12

805

1

17

13

2 412

Středisko ekologické výchovy Mravenec

3

76

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Pelhřimov

8

261

Městská knihovna Pelhřimov

3

418

Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov

3

48

Domov pro seniory Pelhřimov

7

689

Program Kamarád

3

59

Zelené srdce, o. s.

2

442

Region Havlíčkův Brod a Chotěboř

37

2 436

FOKUS Vysočina (Havlíčkův Brod)

10

220

FOKUS Vysočina (Chotěboř)

14

693

4

180

11

499

Domov pro seniory Havlíčkův Brod – U Panských a Břevnice

7

735

Program Kamarád - Chotěboř a Havlíčkův Brod

1

109

Region Hlinsko

45

2 245

FOKUS Vysočina (Hlinsko)

11

215

Farní charita Hlinsko

6

43

Centrum Jana XXIII.

3

361

26

1 275

Mateřské centrum Hlinečánek

4

28

Dům s pečovatelskou službou Hlinsko

1

8

Domov pro seniory – pracoviště Břevnice

1

53

Amalthea

3

64

Centrum denních služeb

5

121

Domácí prostředí (Hlinsko)

2

77

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Region Pelhřimov a Humpolec

Domov důchodců Humpolec, p. o.
Domov bl. Bronislavy, Humpolec
o. s. Hodina H

Pečovatelská služba Přibyslav
Domov důchodců Reynkova a Domovinka Havlíčkův Brod

Domov seniorů Drachtinka, Hlinsko

Celkem počet fyzických osob

26

142

10 250
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4. Projekty v roce 2010
Od 1. ledna 2010 je část našich služeb – sociální rehabilitace
a sociálně terapeutické dílny - ﬁnancována z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
FOKUS Vysočina uspěl ve veřejné soutěži na dodavatele
sociálních služeb pro duševně nemocné na období tří let.
Zadavateli jsou kraj Vysočina a Pardubický kraj.
Zbývající služby a programy byly ﬁnancovány
prostřednictvím MPSV, MV, MZ, kraje Vysočina,
Pardubického kraje, Úřadů práce Havlíčkův Brod, Pelhřimov
a Chotěboř, z rozpočtů měst a z příspěvků nadací:

Sociální služby
Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje
Vysočina - individuální projekt
Projekt byl ﬁnancován z ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR v celkové výši 12 893 000 Kč.
FOKUS Vysočina je dodavatelem služeb sociální rehabilitace,
sociálně terapeutické dílny.
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby
Projekt byl ﬁnancován z ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost ze státního rozpočtu
ČR v celkové výši 1 163 000 Kč.
FOKUS Vysočina je dodavatelem služby sociální rehabilitace.
Poskytování sociálních služeb v regionech Havlíčkův
Brod, Pelhřimov a Chotěboř - projekt byl ﬁnančně podpořen
Ministerstvem práce a sociálních věcí a krajem Vysočina
v celkové výši 2 443 000 Kč (chráněné bydlení, denní
stacionář, osobní asistence).
Poskytování sociálních služeb osobám s duševním
onemocněním z Havlíčkova Brodu – projekt byl ﬁnančně
podpořen městem Havlíčkův Brod v celkové výši 120 000
Kč (chráněné dílny).

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním
onemocněním - projekt byl ﬁnančně podpořen městem
Světlá nad Sázavou a Habry v celkové výši 31 000 Kč
(chráněné dílny).
Poskytování sociálních služeb osobám s duševním
onemocněním nebo jiným zdravotním handicapem
z Pelhřimova a realizace dobrovolnických programů
v regionu Pelhřimov – projekt byl ﬁnančně podpořen
městem Pelhřimov v celkové výši 300 000 Kč (chráněné
bydlení, chráněné dílny a dobrovolnické programy).
Poskytování sociálních služeb osobám s duševním
onemocněním nebo jiným zdravotním handicapem
z Humpolce a realizace dobrovolnických programů
v regionu Humpolec - projekt byl ﬁnančně podpořen
městem Humpolec v rámci dotačního programu Senioři,
sociální a zdravotní služby v celkové výši 30 000 Kč
(chráněné dílny, dobrovolnické programy).
Poskytování sociálních služeb v regionu Chotěboř - projekt
byl ﬁnančně podpořen městem Chotěboř v celkové výši
800 000 Kč (denní stacionář, osobní asistence, chráněné
dílny a dobrovolnické programy).
Poskytování sociálních služeb v regionu Hlinsko - projekt
byl ﬁnančně podpořen městem Hlinsko v celkové výši
240 000 Kč (sociální rehabilitace, dobrovolnické programy).
Denní stacionář Chotěboř – projekt Vybudování relaxační
místnosti byl ﬁnančně podpořen krajem Vysočina z Fondu
Vysočiny v rámci Grantového programu na podporu nutného
investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních NNO
poskytujících sociální služby v celkové výši 23 571 Kč.
Chráněné bydlení Havlíčkův Brod - Nadace Bona poskytla
ﬁnanční příspěvek 20 000 Kč na dovybavení dvou bytů
chráněného bydlení.

Chráněné dílny
Chráněná rukodělná dílna
v Pelhřimově – Nadace Dagmar
a Václava Havlových – Vize 97
ﬁnančně přispěla v roce 2009
částkou 30 000 Kč na zakoupení
nové pece na sklo. Projekt byl
realizován v roce 2010.
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Dobrovolnictví
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 v celkové výši
140 000 Kč.
Na základě projektu Poskytování sociálních služeb v regionu
Hlinsko dobrovolnictví v regionu Hlinsko také ﬁnančně
podpořilo město Hlinsko v rámci grantové podpory
sociálních služeb.

• Dobrovolníci v nemocnicích a domovech důchodců:
V roce 2010 se do programu zapojilo celkem
74 dobrovolníků, z toho 24 nových dobrovolníků.
Za rok 2010 odvedli dobrovolníci v tomto programu celkem
4 430 dobrovolnických hodin.
Aktivní dobrovolníci v akreditovaných programech
- rok 2010, FOKUS Vysočina
Pelhřimov Havl.Brod Hlinsko Celkem
Dobrovolníci
v nemocnicích a
domovech důchodců

24

22

28

74

Dobrovolnická centra v regionech Havlíčkův Brod a
Chotěboř, Pelhřimov a Humpolec – projekt s názvem
Dobrovolnická centra FOKUSU Vysočina byl ﬁnančně
podpořen krajem Vysočina v rámci dotace na podporu
projektů v oblasti dobrovolnictví a v oblasti neformální
pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v celkové
výši 381 000 Kč.
Dobrovolnictví v regionech Chotěboř, Pelhřimov a
Humpolec také ﬁnančně podpořila města Chotěboř,
Pelhřimov a Humpolec.
Dobrovolnický program pro duševně nemocné a
Dobrovolníci v nemocnicích a domovech důchodců
- projekty a zároveň akreditované programy byly ﬁnančně
podpořeny Ministerstvem vnitra v rámci dotačního
programu Dobrovolnická služba v celkové výši 35 000 Kč.
• Dobrovolnický program pro duševně nemocné:
V roce 2010 se do programu zapojilo celkem
43 dobrovolníků, z toho 17 nových dobrovolníků.
Za rok 2010 odvedli dobrovolníci v tomto programu celkem
1 256 dobrovolnických hodin.
Aktivní dobrovolníci v akreditovaných programech
- rok 2010, FOKUS Vysočina

Dobrovolnický
program pro
duševně nemocné

28

Pelhřimov

Havl.
Brod

Hlinsko

Celkem

8

24

11

43

Stáří není nemoc – ještě něco dokážeme! - projekt byl
realizován od 1. července 2009 do 30. června 2010
a ﬁnančně ho podpořil v roce 2010 částkou 90 000 Kč
Nadační fond GSK. Byl zaměřen na zabezpečení
dobrovolnického programu pro seniory a na rozvoj činnosti
dobrovolnických center FOKUSU Vysočina. Dobrovolnická
centra zorganizovala ve spolupráci
s přijímajícími organizacemi pro seniory 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 průběžně zapojilo do dobrovolnické
práce celkem 142 dobrovolníků, z toho 61 dobrovolníků
nových. Dobrovolnickou činnost pro seniory vykonávalo
celkem 61 dobrovolníků, z toho 18 dobrovolníků-seniorů.
Dobrovolníci navštěvovali Domy s pečovatelskou službou
Přibyslav, Domov důchodců Havlíčkův Brod, Domov pro
seniory Reynkova v Havlíčkově Brodě, Domov pro seniory
Pelhřimov, Domov důchodců Humpolec, Nemocnici
Pelhřimov a Domov pro seniory Drachtinka v Hlinsku.
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5. Týdny pro duševní zdraví
Cílem propagačních a společenských akcí je informovat
veřejnost o problematice duševního onemocnění, upozornit
na stále přetrvávající předsudky a zapojovat lidi s duševním
onemocněním do společnosti. Projekty v jednotlivých
regionech byly ﬁnančně či jinak podpořeny městem
Pelhřimov z Rozvojového fondu města Pelhřimova, městem
Chotěboř, krajem Vysočina a Ministerstvem zdravotnictví ČR
v celkové výši 52 000 Kč.

Havlíčkův Brod
Pelhřimov
V rámci Týdnů pro duševní zdraví byla ve spolupráci
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
který nám bezplatně zapůjčil prostory ve vestibulu úřadu,
zorganizována výstava tvorby uživatelů služeb FOKUSU
Vysočina. Akce byla určena pro širokou veřejnost
a vernisáže výstavy se zúčastnili zástupci města Havlíčkův
Brod, Úřadu práce, spolupracujících organizací a někteří
zaměstnavatelé. Cílem výstavy bylo umožnit prezentaci
vlastní tvorby lidem s duševním onemocněním a přiblížení
jejich světa veřejnosti.
Ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Havlíčkův
Brod, která nám zdarma zapůjčila sál, byl uspořádán
beneﬁční koncert Václava Koubka a divadelní představení
ochotnického divadelního spolku Chátra s divadelní hrou
,,Jak se léčí žárlivost“. Divadelní představení, které bylo
určeno jak široké veřejnosti, tak pacientům léčebny,
navštívilo 132 diváků, koncert více jak 70 návštěvníků.
Výtěžek z koncertu byl použit na zakoupení nového počítače
pro uživatele služeb. Počítač budou využívat v rámci
počítačového kroužku či individuální výuky práce na PC
s dobrovolníkem.
Jako každoročně proběhl i Den otevřených dveří a tradiční
prodejní výstava výrobků chráněné dílny rukodělné. V rámci
Týdnů pro duševní zdraví byly realizovány i odborné besedy
se studenty Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův
Brod. Na uspořádání cyklu besed se podílelo i dobrovolnické
centrum. Pro uživatele služeb, jejich rodinné příslušníky
a přátele jsme připravili výlet, tentokrát do Kutné Hory.

V roce 2010 proběhl projekt Týdny pro duševní zdraví
v období od 9. září do 15. října. Zahájení se konalo v rámci
koncertu hudební skupiny Jazz Pilgrim v Kavárně
a knihkupectví Tygřík. Dále již projekt dodržel svůj tradiční
ráz. Byl uspořádán bowlingový turnaj pro uživatele služeb,
dobrovolníky a donátory FOKUSU Vysočina. V rámci
odborné diskuse jsme uspořádali besedu s Prof. PhDr.
Pavlem Říčanem, CSc. na téma zodpovědnosti
a odpovědnosti sociální práce za rizika uživatelů. Znovu
jsme navázali na tradici pořádání Pohádkového lesa pro
děti. Nechyběly kulturní akce – divadelní představení
skupiny Hralous, turistický pochod kolem Želivi s exkurzí ve
vodní elektrárně a sportovní odpoledne pro uživatele našich
služeb. Projekt byl ve středisku Pelhřimov ukončen prodejní
výstavou výrobků chráněných dílen.

29

Výroční zpráva 2010 - Týdny pro duševní zdraví

Chotěboř

Týdny pro duševní zdraví probíhaly v září a v říjnu a tvořilo
je několik akcí:
Prodejní výstava se slavnostním zahájením Týdnů na
Městském úřadě v Chotěboři. Tato již tradičně pořádaná
výstava nám umožňuje prezentovat na veřejném
prostranství služby střediska Chotěboř i výrobky dílny
a denního stacionáře. Na Den otevřených dveří ve středisku
Chotěboř přijali pozvání i malí kytaristé ze ZŠ Smetanova
pod vedením paní učitelky Chytilové. Pomohli nám vytvořit
ve stacionáři výbornou atmosféru. Týdny pokračovaly
promítáním ﬁlmu René pro studenty středních škol
v Chotěboři a vyvrcholily Setkáním zdravotně postižených
na Geofondu, kterého se zúčastnil rekordní počet osob - asi
70 dětí a dospělých. Po celou dobu trvání Týdnů probíhaly
také přednášky pro studenty středních škol a VOŠ,
v rámci nichž bylo téma ,,duševní zdraví a jeho význam“
prezentováno cca 230 studentům v regionu kraje Vysočina.

30

Hlinsko
Již popáté se v Hlinsku uskutečnil Koncert pro duševní
zdraví. Hudebně literární akce proběhla 18. září v klubovém
prostoru restaurace Rychtář. V průběhu večera se
představily kapely Jazzibaba a Marcel Kříž se svou
skupinou. Jana Jirásková a René Nekuda doplnili program
ukázkami ze své tvorby. Záštitu nad akcí převzala starostka
města Hlinska PhDr. Magda Křivanová.
V úterý 21. září byl uspořádán výlet pro klienty a příznivce
Fokusu. Zúčastnili se i žáci páté třídy ZŠ Ležáků, se kterou
spolupracujeme. Po prohlídce zámku následovala návštěva
hřebčína a procházka místním parkem.
Tradičně proběhly besedy pro studenty na Gymnáziu
K. V. Raise Hlinsko a pro žáky ZŠ Ležáků, ve spolupráci
s chotěbořským střediskem FOKUSU Vysočina byly
realizovány přednášky na Gymnáziu v Chotěboři, Střední
zdravotnické škole v Havlíčkově Brodě, na Gymnáziu a ISŠ
v Ledči nad Sázavou.
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6. Ekonomika – přehled nákladů a výnosů
FINANČNÍ ZPRÁVA 2010 FOKUS VYSOČINA
Náklady 2010
Provozní náklady celkem
Spotřebované nákupy

Výnosy 2010
6 005 811
2 540 337

Státní správa celkem
MPSV

1 765 200
1 708 000

703 179

MV ČR

35 000

výrobní materiál

246 978

MZ ČR

22 200

ostatní materiál

811 540

energie

778 640

DDHM

Služby

3 224 442

Kraje celkem
Kraj Vysočina Indiv. projekt
Kraj Vysočina

opravy a údržba

465 384

Pardubický kraj Indiv. projekt

cestovné

115 311

Pardubický kraj

náklady na reprezentaci
ostatní služby

Daně a poplatky

49 473

12 892 703
734 800
1 162 942
145 000

1 577 000

2 594 274

Chotěboř

850 000

4 950

Pelhřimov

306 000

Hlinsko v Čechách

240 000

Havlíčkův Brod

120 000

Ostatní náklady celkem

236 082

úroky, pokuty a penále

1 155

pojistné

Města a obce celkem

14 935 445

209 187

bankovní poplatky

24 094

jiné ostatní náklady

1 646

Humpolec

30 000

Světlá nad Sázavou

25 000

Habry

Úřady práce celkem

6 000

4 061 391

Osobní náklady celkem

18 179 935

Mzdové náklady

13 721 210

z toho § 76

1 004 999

11 254 965

z toho § 78

2 821 930

2 269 875

z toho VPP

234 462

Ostatní dotace

110 000

hrubé mzdy zaměstnanci
hrubé mzdy klienti
OON

196 370

4 458 725

Nadaca GSK

90 000

pojistné na SP

3 318 806

Nadace BONA

20 000

pojistné na ZP

1 002 310

Odvody na soc. a zdravotní pojištění

ostatní sociální náklady

Odpisy DNM a DHM
Poskytnuté členské příspěvky

Náklady celkem

Tržby za výkony a zboží celkem

1 852 606

137 609

tržby za vlastní výrobky

445 087

176 818

tržby za služby

738 839

25 600

24 388 164

tržby za poskytování sociálních služeb

329 853

ostatní tržby

322 627

aktivace materiálu a služeb

Ostatní výnosy celkem
úroky
jiné ostatní výnosy
ﬁnanční a věcné dary

Příspěvky členů sdružení

Výnosy celkem
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

16 200

260 879
549
35 898
224 432

2 050

24 564 571
176 407
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7. Výrok auditora
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8. Personální zajištění projektů
ŘEDITELSTVÍ

STŘEDISKO PELHŘIMOV

Mgr. Miloš Havlík – ředitel
Mgr. Pavel Říčan – odborný ředitel
Pavel Kamp – provozní ředitel (od 12. 4. 2010)
Ing. Marie Šmídová – ekonomka
PhDr. Jana Kropáčková – projektová manažerka
Zdeňka Kalinová – mzdová účetní
Stanislava Polcarová – účetní

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
Hana Ščúrová – vedoucí šicí dílny/sociálně terapeutické dílny
Miloslav Matěj Zíka – vedoucí opravárenské dílny
Bc. Jana Horáková, DiS. – vedoucí týmu podpory
v zaměstnávání
Tereza Jaklová, DiS. - koordinátorka dobrovolníků a pracovní
konzultantka (od 1. 3. 2010)
Pavlína Růžičková – pracovní konzultantka
Jarmila Petráková – administrativní pracovnice

STŘEDISKO HAVLÍČKŮV BROD
Pracovníci
Mgr. Jitka Klepetková – vedoucí střediska
Mgr. Dagmar Tomanová – sociální pracovnice
(od 3. 3. 2010), vedoucí komunitního týmu (od 1. 5. 2010)
Jana Tajovská – sociální pracovnice
Marta Dopitová, DiS. – sociální pracovnice (od 1. 1. 2010)
Milan Žák, DiS. – vedoucí komunitního týmu
(do 28. 2. 2010)
Markéta Fidlerová, DiS. – sociální pracovnice
(do 28. 2. 2010)
Veronika Zichová, DiS. – sociální pracovnice
(od 1. 2. do 30. 7. 2010)
Mgr. Petra Hálová – sociální pracovnice
(od 1. 10. do 15. 10. 2010)
PhDr. Dana Javorská – vedoucí týmu podpory
v zaměstnávání
Bc. Lenka Nedbálková – pracovní konzultantka
Mgr. Lucie Henzlová – pracovní konzultantka
(od 1. 1. 2010)
Zdeňka Pleskačová – vedoucí rukodělné dílny/sociálně
terapeutické dílny
Eva Douchová – pracovní terapeutka v rukodělné dílně
Zdeněk Vacek – vedoucí dílny lesní četa
Michal Pokorný, DiS. – pracovní terapeut v dílně lesní četa
(od 1. 5. 2010)
Supervizoři
PaedDr. Michael Chytrý
PhDr. Milan Kinkor
Bc. Daniela Málková

Supervizoři
MUDr. Milan Drozd
MUDr. Jan Lorenc
PhDr. Milan Kinkor
Bc. Daniela Málková
PaedDr. Michael Chytrý
Externí pracovníci
Bc. Milena Kochová
JUDr. Jaroslav Douda
Dobrovolníci
Mgr. Eva Hošková
Miroslav Kupec
Karel Kužel
Věra Marešová
Kateřina Paclíková
Romana Pernikářová
Monika Šípalová
Mgr. Lucie Šolcová, DiS.
Mgr. Markéta Zeithámová
Supervizor dobrovolníků
Mgr. Denisa Vrbová

Dobrovolníci
Petra Antonů
Zdeněk Baloun
Ĺubica Chupková
Lenka Janková
Dominika Nováková
Pavel Palacký
Petra Vrzáková
Milada Zemanová
Supervizor dobrovolníků
Mgr. Andrea Šeredová
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STŘEDISKO CHOTĚBOŘ

STŘEDISKO HLINSKO

Pracovníci

Pracovníci

Ing. Mgr. Eva Teclová – vedoucí střediska
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
(do 28. 2. 2010)
Veronika Štěpánková - koordinátorka dobrovolníků
(od 1. 3. 2010)
Ivana Pleskačová – pomocná pracovnice, řidička

Bc. Michaela Růžičková – vedoucí střediska/komunitního
týmu
Jana Horynová, DiS. – sociální pracovnice (do konce
dubna 2010)
Pavlína Hrabovská, DiS. – sociální pracovnice (od července
2010)
Dagmar Jelínková, DiS. – sociální pracovnice (od října
2010)
Mgr. Adéla Zrzavá – sociální pracovnice
Hana Chmelíková – koordinátorka dobrovolníků

Supervizor
MUDr. Milan Drozd
PhDr. Milan Kinkor
Bc. Daniela Málková

Dobrovolníci
Lucie Bartoňová
Aleš Bořil
Petra Dušková
Lada Farská
Maria Ficková
Marcela Gašparová
Lenka Kulhánková
Jana Mieslerová
Bc Michaela Miřátská
Lucie Pelouchová
Julie Sýkorová

Supervizor
MUDr. Milan Drozd
PhDr. Milan Kinkor
Bc. Daniela Málková

Dobrovolníci
Marie Dostálová
Edita Chvojková
Bernardeta Jandíková
Tereza Kneřová
Petra Kusá
Zdeňka Motyčková
Kateřina Navrátilová
Soňa Pelclová
Marek Pilař
Soňa Šmahelová
Ondřej Vlk

Supervizor dobrovolníků
Supervizor dobrovolníků
Mgr. Andrea Šeredová
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9. Poděkování
Děkujeme všem, kteří v roce 2010 podpořili naši činnost.
Děkujeme všem individuálním a ﬁremním dárcům. Děkujeme i těm, kteří nechtějí být jmenováni a nejsou proto níže
v přehledech uvedeni.
Děkujeme všem zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají uživatele našich služeb. Pomáhají tak lidem s handicapem posilovat jejich
samostatnost a sebedůvěru.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nezištně věnují svůj volný čas a energii lidem, kteří potřebují pomoci.
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

Nadační fond GSK
Nadace Dagmar a Václava Havlových – Vize 97
Nadace Bona

STŘEDISKO HAVLÍČKŮV BROD
Centrální výrobna Habry s. r. o., Habry
Český svaz žen, středisko Havlíčkův Brod
Havlíčkobrodský deník
Chládek a Tintěra, Havlíčkův Brod
Informační centrum Havlíčkův Brod
Kavárna Café No 356 Havlíčkův Brod
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Město Habry
Město Havlíčkův Brod
Město Světlá nad Sázavou

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Papírnictví Švejda Havlíčkův Brod
Pekárna Jiří Červinka, Habry
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Sinka reklama, Havlíčkův Brod
Soukromý zemědělec Ondřej Čapek
Truhlářství Klepetko, Lučice
Týdeník Cesta Vrchovinou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Za podporu uživatelů služeb Týmu podpory v zaměstnávání děkujeme těmto organizacím:
Český svaz žen o.s. - pobočka Havlíčkův Brod, Domov pro seniory Havlíčkův Brod (ul. U Panských) a Domov se zvláštním
režimem - Břevnice; Elektro – servis spol. s.r.o. Havlíčkův Brod, Junior DDM – SVČ Chotěboř, Mafra a.s., Městský úřad
Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Nemocnice Havlíčkův Brod, Oblastní charita Havlíčkův Brod, Protect
Humpolec, P–služby - Jiří Pecha Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Stanice Pavlov o.p.s. – záchranná
stanice a ekocentrum, TD Group, s.r.o., Technické služby Havlíčkův Brod.

STŘEDISKO PELHŘIMOV
Bambule
Bentime
Boutique Piccolo
COLOR EXPERT Štorch CZ, s. r. o.
ČSOB
Divadelní spolek Hralous
Divadelní soubor Rynárec
Gold Service, s. r. o.
Hunalová Kateřina
Kavárna a knihkupectví Tygřík
Knihy U Vrány
Kulturní zařízení města Pelhřimova
Lahůdky Svobodová
Majka-Jirákovi
Město Humpolec
Město Pelhřimov

Městská knihovna Pelhřimov
Nakladatelství U Jakuba
Pelhřimovské noviny
Pompo Pelhřimov
PRO TEAM, s. r. o.
Quattro IFC, s. r. o.
PRYM CONSUMER CZ, s. r. o.
Realitní kancelář Emil Kovář, RAKO Reality
SPEKTRUM Cestovní agentura, Vinotéka
Sport bar U Dubů
SWIISS product
Traﬁka Mádlová
Václav Primus – řeznictví s. r. o., Potraviny za babku
Velkoobchod papírem, Ing. Jan Mikolášek
Velkoobchod s hračkami LUKI3, a. s.
Všeobecná zdravotní pojiš ovna České republiky
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Za podporu uživatelů služeb Týmu podpory v zaměstnávání děkujeme těmto organizacím:
Kavárna a knihkupectví Tygřík, Městský úřad Pelhřimov, Elektro Chmelař Humpolec, Oblastní charita Pelhřimov, Domov pro
seniory Pelhřimov, Květinářství paní Buřičová, Biovital, Salon Betty – služby pro psy a kočky.

STŘEDISKO CHOTĚBOŘ
Allianz
Cukrárna Fontána, Přibyslav
ČSOB
Danone
Dárkové předměty, paní Kalinová
Elektro Moravec
Emco
Hotel Vysočina, Chotěboř
Ing. Kadlec Vilém, spol. s. r. o.
Jednota OVD Havlíčkův Brod
Jiromoto
Klas, pan Sviták
Kooperativa
Kovo HB, s. r. o, pan Nepovím
Lékárna U Havlíčka, Dr. Myjavcová
Mazel s. r. o.

Město Chotěboř
MV technik, s. r. o.
Pan Nejedlý
Papírnictví Mifka
Pila Hranice
Pivovar Chotěboř
Pivovar Rychtář
Paní Slavíková, Potraviny Flop
PKS Mont, a.s.
Řeznictví Stejskal, s. r. o.
Sodo – duo Nová Ves
Svačinka, pí Jílková
Tenez
Zahradnictví, pan Polívka
Zaměstnanci GCE
Zelená lékárna, paní Bílková

STŘEDISKO HLINSKO
DREMO spol. s r. o.
Eta a. s.
FANS, a. s.
Hiesbök, s. r. o.
IMI International, s. r. o. CCI Brno
JEDNOTA Hlinsko
Kozí farma Licibořice
Město Hlinsko
Minibazar Hlinsko, s. r. o.
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Ovoce – zelenina Novotný
Pan Antonín Holfeuer
Pan Martin Švanda - Řeznictví U Švandů
Paní Edita Chvojková
Paní Vladimíra Navrátilová – ZŠ Ležáků
Pekařství Vacek
Pivovar Rychtář
Samas Česká republika, spol. s r. o.
Železářství Albrecht

Služby určené primárně osobám
s duševním onemocněním:
Komunitní tým

Služby určené osobám s mentálním,
tělesným nebo kombinovaným
handicapem:

Tým podpory v zaměstnávání

Osobní asistence

Chráněné bydlení

Denní stacionář

Dobrovolnická centra:
Dobrovolnické centrum

Zdravotní služby se kterými
spolupracujeme:

Sociálně terapeutická dílna

Psychiatrická léčebna

Chráněná dílna

Psychiatrická ambulance

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, 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.
Fotograﬁe uživatelů služeb jsou zveřejněny s jejich výslovným souhlasem.
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