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Vážení čtenáři,
předkládáme vám Výroční zprávu za rok 2011
v méně tradiční podobě. Žijeme v době, kdy
jsme zaplavováni aktuálními informacemi z celého světa, ubývá tištěných knih a snižují se
i náklady novin. Jsme tak nuceni informace
rychle prolétnout – čteme jen místa, kde nás
zaujme fotograﬁe nebo poutavý titulek. Napadlo nás dát naší výroční zprávě podobu, která
bude čtivá, umožní vám rychle se zorientovat
bez velkého listování, prohlédnout si obrázky,
potěšit se malou hřebenovkou… Možná vaše
oko mimoděk spočine i na části věnované inzerci. Rozhodli jsme se zkrátka vydat zprávu
v podobě novin – není to ovšem deník, týdeník ani měsíčník, nýbrž „ročník“, konkrétně
ročník 2011.
FOKUS Vysočina vznikl jako právní subjekt
v roce 1992, tedy před 20 lety. FOKUS za tu
dobu poskytl pomoc stovkám klientů, desítky
pracovníků se zde učili své pomáhající profesi.
Dnes jsme organizací, která je stabilní, ale zároveň si zachovala potenciál pro změny a rozvoj.

Přejeme Vám
příjemné chvíle
strávené s našimi „novinami“.
A zachovejte nám svou přízeň!
Vaše redakce

NADĚJE A OHROŽENÍ
pro FOKUS Vysočina
V roce 2011 pracovalo ve Fokusu v přímé péči
38 pracovníků, podpora byla poskytnuta 373
klientům a 160 dobrovolníkům. Fokus je středně velká pomáhající organizace.
Aby se mohli pracovníci v první linii věnovat
skutečně své práci, potřebuje naše organizace
administrativní a řídící zázemí. Není to luxus,
ale nutnost pro vypořádání dotací z veřejných
zdrojů, včasné odevzdání nejrůznějších statistických výkazů, komunikaci s ﬁnančními úřady, kontrolními orgány, sponzory, … Činnost
Fokusu se neodehrává ve vzduchoprázdnu,
naopak to, co děláme, je těsně spojeno s dobou, ve které se nacházíme, s platnými zákony,
s tím, jak společnost nahlíží na handicap či duševní nemoc.
V roce 2011 se okolo nás dělo hodně nadějných
věcí. Ministerstvo práce pomáhá s transformací 32 ústavům pro lidi s postižením. I když
proces není vždy jednoduchý, je to ohromná
změna v pojetí, co je dobrá péče. Ukazuje se, že
velké množství lidí, žijících dosud v ústavu, tam
žít nemusí. Stejné ministerstvo prosadilo také
převratné změny v péči o děti – již nemají být
umisťovány v dětských domovech, ale v pěstounských rodinách. Je tu určitá naděje, že
tyto myšlenky proniknou i do oblasti péče o lidi
s duševním onemocněním. Lze předpokládat,
že stát, který ruší ústavy a nahrazuje je službami v komunitě, bude mít zájem i na účinném
uspořádání služeb pro duševně nemocné.
V roce 2011 se ale také hodně mluvilo o ekonomické krizi a o tom, že stát bude muset šetřit na
veřejných výdajích. Je možné, že na komunitní
služby, které Fokus poskytuje, nebude mít stát
dost peněz. Doufejme, že k tomu nedojde. Bylo
by to velmi nerozumné přinejmenším ze dvou
důvodů:
Za prvé: Současná ekonomická krize v Evropě
má prokazatelný vliv na zvýšený počet sebevražd ve všech státech EU. Šetřit v době krize na službách pro duševní zdraví je naprostý
nesmysl.
Za druhé: Duševní nemoci představují obrovské břemeno pro stát. Nejdražší je přitom péče
o lidi, kteří ztratili cíl života a potřebují trvalou
ústavní péči. Finance pro komunitní služby
Fokusu jsou z tohoto pohledu investicí, která
se vyplatí. Chceme-li, aby mladí lidé, kteří se
v této době poprvé potkávají s duševní nemocí,
nebyli brzy izolováni a bez naděje na život svých
vrstevníků, není nic rozumnějšího, než tady
a teď investovat do jejich podpory v komunitě.
Pavel Říčan
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Poslání a vize organizace

Rok 2011 s Komunitním týmem v Havlíčkově Brodě očima klientky

Vize
V roce 2015 je FOKUS Vysočina stabilní a důvěryhodnou organizací, která usiluje o zlepšení
situace lidí s duševním onemocněním na Českomoravské vrchovině, kde:
· poskytuje účinné služby podle
potřeb uživatelů
· klade důraz na vzájemnou důvěru,
vstřícnost a respekt
· je spolehlivým partnerem
pro místní společenství
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.

Havlíčkův Brod
Co jsem zažila minulý rok v Komunitním týmu?
V lednu přišla nová pracovnice, Fokus se na
jaře opět stěhoval, zůstal ve stejném domě, ale
na jiném patře. Nové místo je lepší, máme teď
sprchový kout a počítač navíc. Scházím se s pracovníkem, který mi pomáhá řešit problémy a učit
se věci, například vařit. Chodíme spolu na nákupy,
umím už jídlo v obchodě líp vybírat, taky se tolik
nebojím u pokladny, že nebudu umět rychle zaplatit. Vaření mě baví, nejradši mám bramborovou

kaši. Tu umím výborně. Naučila jsem se na počítači, jsem často na internetu, mám proﬁl, píšu si
s kamarády ze školy, které jsem dlouho neviděla,
poslouchám hudbu nebo se dívám na videoklipy.
Vloni jsem jela na oba pobyty. Vyráželi jsme na
dlouhé túry do přírody, byli jsme na zámku, na
rozhledně. Večeře jsme vařili ve velkém hrnci, aby
bylo pro všechny. Opékali jsme na ohni chleba
a maso. Vymyslela jsem strašidelný příběh a zahrála ho ostatním jako scénku. Píšu totiž občas povídky. Chtěla bych pracovat, nejradši v zahradnic-

tví, chodím proto do dílen, kde se učím vytrvalosti
a práci. Mám tu kamarády. Lepší i horší, ale jsme
dobrá parta. Někteří také chodí do komunitního
týmu, řeší třeba peníze, když moc utrácí nebo mají
dluhy, nebo řeší hledání bydlení podle toho, kolik
mají peněz, hledají psychiatra nebo doktora, když
ho nemají nebo chtějí jiného.
Doma jsem sama, proto ráda chodím mezi lidi.
Ráda vyrazím na akce do kavárny a na bowling
i na výlety. A to je další z důvodů, proč do
Fokusu chodím.

Pestrý program Komunitního týmu
v Pelhřimově

Pelhřimov
„Během mé hospitalizace v Psychiatrické léčebně
v Jihlavě jsem se poprvé setkal se sociálními pracovnicemi ze střediska Pelhřimov. Přijeli za mnou
a dalšími pacienty, aby nám nabídli podporu po
ukončení hospitalizace. Povídali jsme si nezávazně
o službách a daly mi na sebe kontakt. Dohodli jsme
se na dalším setkání. Mohl jsem si vybrat, přijít
za nimi nebo si dát schůzku u mne doma nebo ve
městě. Potřeboval jsem si vše v klidu promyslet,
soustředit se a také si dokázat, že si zvládnu říct
o podporu. Šel jsem za nimi sám. Potřeboval jsem
pomoct se žádostí o invalidní důchod a také jsem

neměl jasno, jak dál. Byl jsem bez práce, žil jsem
v bytě se svými rodiči, cítil jsem se osamocen…“
popisuje jeden z klientů svou zkušenost s pelhřimovským Komunitním týmem. V roce 2011 jsme
pomohli 64 lidem s podobnou zkušeností a podporovali jsme je v dosažení jejich cílů. U většiny
z nich došlo ke zlepšení jejich situace, především
v oblasti volného času, zdraví, rodiny a ﬁnancí. Nabízeli jsme opět volnočasové a vzdělávací aktivity:
muzikoterapii, masáže, výuku práce na počítači,
výlety, bowling, hraní společenských her, stolní
tenis nebo právní poradnu. Jedním z častých problémů, které jsme v tomto roce s uživateli řešili,
bylo přezkoumání přiznaného stupně invalidity
a následné obavy z jeho snížení a tedy i snížení
výše invalidního důchodu. Zorganizovali jsme rehabilitační pobyt v Rohozné, kterého se společně
s našimi uživateli účastnili i pacienti z psychiatrické léčebny v Jihlavě. Naši uživatelé mohli poznat
nové přátele i při těchto akcích: setkání na čarodějnice, výlet do Nové Cerekve do nově opravené
židovské synagogy, bowlingový turnaj s uživateli
dalších Fokusů nebo vánoční setkání s bývalými
uživateli a přáteli našeho sdružení.

Sociálně terapeutická
dílna v Havlíčkově
Brodě v novém
Havlíčkův Brod
Služba získala od června 2011 novou podobu. Byla
otevřena samostatná sociálně terapeutická dílna
ve vlastních prostorách. Zlepšilo se zázemí služby,
uživatelé mají k dispozici kuchyňský kout s rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou, lednici a sprchový kout. Mohou využívat komunitní místnost
s pohovkou, třemi počítači s bezplatným připojením k internetu, knihovnu. Aktivity jsme rozšířili o
další výrobní programy. Vedle práce s keramickou
hmotou a textilem jsme nabídli uživatelům práci
se dřevem a s překližkou, práci s pedigem, papírem a ovčím rounem, výrobu šperků z korálků,
práci s modelovacími hmotami a program nácviku
dovedností na počítači. Službu v roce 2011 čerpalo sedmnáct uživatelů, z toho jedenáct nových. Tři
uživatelé přešli do chráněné dílny, dvě uživatelky
navázaly spolupráci s týmem podpory v zaměst-

Tvořivá Sociálně terapeutická dílna v Pelhřimově
Pelhřimov
Prostřednictvím asi dvaceti různých převážně rukodělných technik si zde uživatelé vyzkouší své
dovednosti, motivovanost k práci a připravují se
na získání pracovního místa na chráněném nebo
volném trhu práce.
Dílnou během roku 2011 prošlo sedmnáct uživatelů. Někteří z nich přinesli nové techniky
a učili je druhé, jedna uživatelka absolvovala kurz

Hlinecký Komunitní tým
a jeho Provázek

návání, jedna posléze získala na měsíc tréninkové místo ve spolupracující organizaci. Podařilo
se naplnit např. tyto cíle spolupráce: dodržování
pravidelné docházky, osvojení dovednosti vyšívání podle předlohy, plnění pracovních povinností,
zvýšení samostatnosti a výkonu. Do dalšího období plánujeme dovybavení dílny o další nástroje
pro práci se dřevem a pokračování v dosavadních
výrobních programech včetně jejich rozšíření dle
zájmu uživatelů.

Hlinsko
Časopis Provázek byl první věcí, kterou mi dali
v Hlinsku spolu s propagačními materiály služby.
Nechávám si ukázat všechna čísla za rok, listuji
měsíc po měsíci vydáními a klubko představivosti
se odvíjí… Vida, v Hlinsku fungují debatní kluby,
za rok jich bylo…počkat…osm. A je tu i o čem
se mluvilo: kam na výlet, co vařit, jak se vidět
mezi svátky. Podívám se na konkrétní akci a vidím
společné turnaje v kuželkách s Domovem seniorů
Drachtinka. To ale není jediná organizace, se kterou středisko komunikuje – v říjnu je mají všechny
dokonce pod jednou střechou na společné prezentaci činnosti Tady neziskovky, vítejte! Spolupráce
se mi jeví jako provázek, který hlinečtí vedou k uživatelům i k veřejnosti. Podívejme se do kroniky:
Fokus na Ekojarmarku v Hlinsku, Fokus na keramice v kulturním centru Holetín. A tady - přednášky
na školách o duševních nemocech; copak tomu
říkají studenti: „Přednáška o životě, pro nás těžko

výtvarných technik, aby své výrobky ještě více
zdokonalila. Třem lidem se během roku podařilo
najít nové zaměstnání. Některé výrobky, mýdla,
dekorativní magnety, věnce, svíčky, skleněné
vitráže a mnohé další, mohla veřejnost zhlédnout
na pravidelných výstavách na náměstí v Pelhřimově. Velkou část si však uživatelé odnáší
jako dárek pro někoho blízkého a jako důkaz
vlastní šikovnosti.

pochopitelném. Částečně zajímavém, částečně
smutném. Díky Vaší přednášce si člověk uvědomí,
že to, co má, je vlastně relativní a kdykoliv se to
může změnit.“ „Bylo to opravdu dobré. Fakt se mi
to líbilo. Hlavně ty příběhy z praxe, to bylo opravdu
dobré.“ Odvážím si z Hlinska pocit, že tady je Fokus spolehlivým partnerem – jak pro uživatele, tak
pro organizace a veřejnost.

Služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny jsou spoluﬁnancovány z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
FOKUS Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod | IČO: 15060306 | DIČ: CZ15060306 | tel.: 569 421 845 | fokus.vysocina@fokusvysocina.cz | www.fokusvysocina.cz
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Středisko v Chotěboři
Chotěbořské středisko poskytuje sociální služby duševně nemocným a lidem s tělesným a mentálním postižením.
Moje otázky směřují k zaměstnancům a uživatelům těchto služeb. Zajímají mě nejvýznamnější události, které se odehrály v roce 2011.

Chotěboř
Nejprve se ptám sociálních pracovnic služby sociální rehabilitace, které pracují s lidmi duševně
nemocnými.

Jakou událost vnímáte v roce 2011 pro
svoji službu jako stěžejní?

Velký význam pro nás má získání nového služebního auta. S jeho pomocí pružněji reagujeme na
potřeby uživatelů. Velké množství služeb bylo
poskytováno v terénu, celkem se jednalo o 71%
všech služeb. Uživatelé čerpali podporu v různých
oblastech. Zdraví a volný čas dominovaly. Velké
množství podpory jsme také poskytli v oblastech
bydlení, ﬁnance a sociální vztahy.
Pomocí auta jsme mohli využívat velmi oblíbenou volnočasovou aktivitu – rehabilitační ježdění
na koni. Volnočasové aktivity představovaly pro

uživatele možnost vzájemného kontaktu s lidmi
s podobnými problémy, došlo k navázání kontaktu mezi uživateli samotnými. Někteří se scházejí
i mimo námi pořádané akce. Výlety a společná
posezení byly pravidelně zařazovány do plánovaných činností komunitního týmu. Velmi oblíbená
byla posezení v Modré hvězdě. Podařilo se nám
mimo jiné uspořádat dva výlety a jeden rekondiční
pobyt, který byl společný i pro uživatele Denního
stacionáře.
Stejnou otázku pokládám také v denním stacionáři. Je událost, kterou byste chtěli v roce

2011 vyzdvihnout?

Je celá řada událostí, které se povedly. Výlety, rekondiční pobyt ve Škrdlovicích, akce v rámci Týdnů
pro duševní zdraví. Kdybychom ale měli vyzdvih-

nout jednu věc, bylo by to zcela jistě vybudování
relaxační místnosti, která byla pořízená výhradně
z peněz Kraje Vysočina a od sponzorů. Tuto místnost využívají uživatelé k odpočinku, fyzioterapii
a canisterapii. Denní stacionář nabízí svým uživatelů velké množství činností, ze kterých si uživatelé vybírají. Vzdělávací činnosti připravujeme formou tzv. kroužků (zeměpisného, přírodopisného,
dějepisného, matematického, jazykového, čtenářského, atd.).
Dalším okruhem jsou praktické činnosti (kutilský
kroužek, péče o domácnost, péče o rostliny a zahradu, péče o domácí zvířata a mazlíčky, vaření,
kosmetický kroužek, nakupování, navštěvování restaurací). Někteří uživatelé, kterým to dovolí jejich
zdravotní stav, využívají pracovní činnosti – pletení, výroba svíček, mýdla, dekoračních předmětů.

Asi nejoblíbenějšími jsou aktivity volnočasové,
uživatelé nejvíce vzpomínají na dvě. První akcí
byla účast na 16. ročníku koncertu „Chceme žít
s Vámi“ v pražské O2 aréně, druhou akcí byl rekondiční pobyt ve Škrdlovicích, kterého se zúčastnili
společně uživatelé stacionáře, osobní asistence
a komunitního týmu. Celkový počet uživatelů
v Denním stacionáři v roce 2011 byl 15 osob.
Osobní asistence poskytla v roce 2011 celkem
2 440 služeb celkem 20 osobám.

Co se událo v osobní asistenci, naleznete
i zde nějaké významné události?

Služba osobní asistence velmi úzce spolupracuje
se službou denního stacionáře. Velké množství
akcí pořádáme společně. Zájem o službu osobní
asistence se v porovnání s rokem 2010 zvýšil. Na-

Bydlení...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chráněné bydlení v Brodě pomáhalo dvěma ženám Zájem byl

Pelhřimov
O službu chráněné bydlení mělo v roce 2011 zájem sedmnáct lidí. Služba ale nebyla pro všechny
vhodná. Tato služba neřeší lidem absenci bydlení,
ale pomáhá jim najít jistotu, že dokážou zvládnout
běžné domácí činnosti a samostatně bydlet. S pěti
zájemci jsme začali spolupracovat na přípravě ke
službě a dva z nich se během roku do chráněného
bytu nastěhovali. V roce 2011 bylo přáním obou
uživatelů naučit se vařit nová jídla, prát, žehlit,
zvládnout základy práce na počítači, rozvrhnout
si peníze na celý měsíc, naplnit svůj volný čas.
Potřebovali také podpořit ve zvládání abstinence.
Většinu z těchto potřeb se jim podařilo s naší asistencí naplnit. Více tak začali věřit svým schopnos-

Vím, že provozujete také dobrovolnické
centrum a chráněné dílny, jak se Vám dařilo zde?
Dobrovolnické centrum „vyslalo“ v roce 2011 celkem 41 dobrovolníků do různých zařízení. V únoru
byli oceněni dva vybraní dobrovolníci cenou Křesadlo – cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
Obě chráněné dílny – prádelna a šicí dílna zaměstnávají osoby, které díky své nemoci nebo postižení
obtížně hledají uplatnění na trhu práce. Práce,
kterou odvádí, je na profesionální úrovni, nicméně
shánění zakázek je ale stále více obtížné.

Statistika sociálních služeb 2011
Komunitní
týmy

počet klientů
(smluv)

Pelhřimov
Havlíčkův Brod
Chotěboř
Hlinsko

i o chráněné byty
v Pelhřimově

Havlíčkův Brod
V roce 2011 jsme poskytovali službu celoročně
dvěma uživatelkám. První klientka se zaměřila na
nácvik dovednosti v péči o domácnost, zejména
hospodaření s ﬁnancemi. Řešili jsme společně
rodinnou situaci. Druhá uživatelka se učila uklízet,
nakupovat a vařit. Ve spolupráci s opatrovníkem
a asistentkou bydlení nacvičovala i dovednost vycházet každý týden s ﬁnancemi. V roce 2011 došlo k částečnému dovybavení obou bytů. Zakoupili
jsme nový nábytek, jídelní stoly, židle a drobné
nádobí. V listopadu 2011 proběhla schůzka se
zástupci města Havlíčkův Brod. Výstupem setkání byla dohoda o rekonstrukci sociálních zařízení
v obou bytech v roce 2012. Asistentka bydlení se
v průběhu celého roku 2011 účastnila setkání pracovní skupiny AKS pro sekci bydlení, kde mohla
sdílet své zkušenosti a získávat nové podněty ke
zlepšení kvality poskytované služby.

výšil se počet dětí, které doprovázíme do Základní
školy, stejně tak počet uživatelů, kteří využívají
přímo osobní asistenci.

tem a získali větší chuť zkoušet nové věci. Radost
všem udělal nákup nové lednice. Oba byty jsou
v současné době účelně a dostatečně zařízeny
a poskytují uživatelům příjemné prostředí.

počet
klientohodin

64
72
31
52

1 236
1 366
911
1 315

Týmy podpory v zaměstnávání
Pelhřimov
53
Havlíčkův Brod
30

884
856

Chráněné bydlení
Pelhřimov
Havlíčkův Brod

120
165

2
2

Sociálně terapeutické dílny
Pelhřimov
17
Havlíčkův Brod
17

2 525
1 609

Denní stacionář
Chotěboř

16

2 164

17

1 171

373

14 322

Osobní asistence
Chotěboř
Počet klientů
celkem (smluv)
Počet fyzických
osob cellkem

319
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Jak se dařilo havlíčkobrodské „tépézetce“ v roce 2011?

Účinnost služeb týmů podpory v zaměstnávání 2011

Tým podpory v zaměstnávání pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním v získání a udržení si vhodného pracovního místa, které odpovídá
jejich představám a schopnostem. Zajímalo nás, jak sami uživatelé hodnotí naši službu a položili jsme jim proto několik otázek:
„Udržela jsem si místo tím, že jsem zlepšila svojí
komunikaci na pracovišti a dodržování pravidel.“
Zuzana

„Uvědomil jsem si, jak je práce, kterou jsem si našel, pro mě dobrá s ohledem na můj zdravotní stav
a dobře odpovídá mým schopnostem.“ Milan
„Dostal jsem příležitost získat nové dovednosti na
tréninkovém místě – obstál jsem a zůstal pracovat
u zaměstnavatele.“ Zdeněk
Naučili jste se díky službě něco nového?
„Naučila jsem se lépe komunikovat s lidmi, rychleji
pracovat a jsem zručnější.“ Lena
„Nejužitečnější bylo pro mě ujasnit si své silné i
slabé stránky a jak odpovídat při pohovoru.“ Irena
„Umím lépe mluvit o svých schopnostech a vhodně informovat zaměstnavatele o svém zdravotním
stavu.“ Božena
„Naučila jsem se přijímat kritiku, jsem o víc otevřenější, než jsem byla, a víc si věřím, povedlo se mi
lépe zapadnout do kolektivu.“ Zuzana
„Vytvořil jsem si životopis i motivační dopis a umím
reagovat na základní otázky při přijímacím pohovoru.“ Roman
„Osvojila a zdokonalila jsem si tvůrčí techniky.“

„Pomohla mi zorientovat se v pracovních nabídkách a získat praxi ve vyhledávání práce.“ Ivana
„Služba mi umožnila vyzkoušet si vlastní síly a nyní
dokážu lépe odhadnout, na co mám energii a co
mohu nabídnout.“ Pavlína
„Velice mi pomohla – mám více sebedůvěry.“

Co Vám pomohlo, co vedlo k tomu, že jste získali/udrželi si zaměstnání?
„Napsal jsem si životopis a rozesílal jsem ho - rodina měla nervy, že jsem pořád u počítače, ale potřeboval jsem rychle najít práci a tak jsem napsal
i do té ﬁrmy, kde mně přijali.“ Václav
„Nejdřív jsem si vyzkoušela práci na Dohodu a uspěla
jsem, potom jsem dostala práci na smlouvu.“ Mirka
„Prostřednictvím tréninkového místa jsem získala
práci a tím i praxi – to mi pak pomohlo získat trvalé
zaměstnání.“ Lena
„Naučil jsem se nové věci, u pohovoru jsem byl
jistější než dřív – uspěl jsem a získal zaměstnání.“

Božena

Josef

V čem Vám byla naše pomoc přínosná?
„Získala jsem práci a taky nové dovednosti.“ Mirka
„Tato služba mi pomohla udržet si práci.“ Zuzana
„Pomohla mi naučit se psát motivační dopis, životopis a jak se chovat na pohovorech.“ Lena
„Získal jsem pracovní místo podle své představy.“
Zdeněk

Procento uživatelů,
u nichž došlo ke
zvýšení dovedností

Procento uživatelů, kteří
pracovali na tréninkových
místech nebo na otevřeném
trhu práce nejméně 30 dnů

Procento uživatelů,
kteří pracovali na
otevřeném trhu práce
nejméně 30 dnů

Havlíčkův Brod
Pelhřimov

93%
94%

83%
47%

42%
23%

Celkem

94%

58%

29%

středisko

Pavlína

„Naučil jsem se hledat nové zaměstnání, pracovat
s internetem, lépe komunikovat, vím víc, jaké jsou
dnes požadavky na zaměstnance.“ Milan
„Získal jsem nové dovednosti a snáze komunikuji.“
Zdeněk

„Umím si napsat žádost o práci.“ Josef
„Naučil jsem se pracovat ve skladě a našel si tam
i nové kamarády.“ Václav

Děkujeme všem zaměstnavatelům,
kteří měli odvahu dát příležitost osobám
s handicapem.
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Zaměstnávání........................................................................................................................... Zaměstnanci Chráněných dílen v Pelhřimově zefektivnili práci
Díky Týmu podpory
v zaměstnávání je na
Pelhřimovsku o naše
klienty zájem
Pelhřimov
Hledali práci a kvůli zdravotnímu handicapu se
jim nepodařilo najít žádné vhodné pracovní místo.
To jsou lidé, kteří se obraceli na náš tým podpory
v zaměstnávání. V roce 2011 jsme pomáhali 53
uživatelům. Společně jsme mapovali jejich přání,
schopnosti, ale i omezení a vytipovávali vhodná
zaměstnání. Patnácti uživatelům se podařilo najít práci. Dalších třináct jsme zaměstnali v rámci
přechodného zaměstnání v sedmi pelhřimovských
a dvou humpoleckých ﬁrmách. Spolupracovali
jsme s Městským úřadem v Humpolci a službu
jsme prezentovali i v Počátkách, Kamenici nad
Lipou a Pacově, na sociálních odborech a u praktických lékařů. Pro pelhřimovskou veřejnost jsme

na podzim uspořádali diskusi na téma zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Lidé se mohli
ptát psychiatra a konzultovat riziko snížení stupně
invalidity v případě dlouhodobého zaměstnání se
zástupcem referátu lékařské posudkové služby.
Získali jsme povolení zprostředkování zaměstnání
podle ust. § 14 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm.
c) zákona o zaměstnanosti, a pokud se přijdete
informovat na službu přímo k nám, přivítáme Vás
z nově upravených prostorách.

Pelhřimov
Už více než deset let se nám daří provozovat chráněné dílny nabízející pracovní příležitost lidem s
duševním onemocněním, popřípadě i lidem s jiným zdravotním handicapem. Dílny mají dva hlavní cíle – zaměstnávat lidi s handicapem a vytvářet
ﬁnanční zisk na zvýšení počtu pracovních míst.
V roce 2011 jsme zaměstnali třicet lidí. Bylo to o
pět pracovníků méně než v roce předcházejícím,
celkově ale odpracovali více hodin. U některých
pracovníků se snížila nemocnost a někteří si tak
mohli navýšit pracovní úvazek. Vzrostly i celkové
tržby dílen. Díky grantu Nadace OKD jsme zakoupili nový užitkový vůz Ford Transit. Lépe jsme tak
kompletovali výrobky pro ﬁrmu FIAProTeam a
nabídli novou službu veřejnosti – údržbu zeleně
v menších zahradách. Do opravárenské dílny jsme
z grantu Nadace Preciosa koupili olepovačku hran
na lamino desky, která umožňuje používat ABS
hrany. V rukodělné dílně jsme rozšířili sortiment
výrobků o výrobu šperků technikou lehaného skla.
Učíme se ovládat novou techniku tak, abychom
Vám mohli v příštím roce nabídnout krásné a dokonalé skleněné šperky. V šicí dílně s příchodem

nové vedoucí došlo k výrazné obměně produktů.
Zaměřili jsme se na dekorativní užitné věci – tašky, prostírání a polštáře. Získali jsme větší zakázku
od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a výrazně
stoupl prodej výrobků na našich výstavách. Pořádali jsme čtyři prodejní výstavy na pelhřimovském
náměstí. Naše výrobky jsme prodávali v obchůdku ve Zlaté uličce, který provozuje Nadace Olgy
Havlové, v obchodě Borůvka na Vyšehradě pod
patronací Jedličkova ústavu. Prezentovali jsme se
také na prodejních akcích pořádaných nadací O2
v Praze a v Brně sdružením Práh Brno. Tradičně
jsme se účastnili veletrhu Rehaprotex v Brně.

Výrobky brodské rukodělné dílny potěší každého

Lesní četa nezahálela

polštáře, zakázkové opravy oděvů a další. Významnou zakázkou bylo šití panenek pro Ministerstvo
vnitra. A co nejvíc přispívá k tomu, že se nám to
daří? V první řadě dobrý kolektiv zkušených a zručných pracovníků, kterým jde práce od ruky a vkládají do ní nejenom svůj čas, ale i dovednost, zápal
a nápady.
Kam s výrobky? K pravidelným odběratelům patří
charitní obchůdek v Poličce. Největší podíl zisku
se ale zajišťuje účastí na prodejních akcích během
celého roku: Rehaprotex v Brně, Mezi ploty v Praze, Světelské trhy, prodeje v Havlíčkově Brodě
a další. Novinkou byla výroba věnců v období adventu. Rukodělnou dílnu navštěvovalo v roce 2011
celkem třináct lidí. Kolektiv dílny se neměnil, a tak
zde vznikla silná skupina pracovníků a dobré vzájemné vztahy. To považujeme za jeden z největších
úspěchů v roce 2011. Díky silnému kolektivu se
podařilo zvládnout náročné situace, kterých vloni nebylo málo a které musela dílna vstřebat. Ať
už to byla tragická smrt jedné z pracovnic nebo
nečekané úmrtí vedoucí dílny Zdeny Pleskačové,
která dílnu zakládala a jejíž nápady a zkušenosti
nám budou velmi chybět.

Tahat větve v lese, pálit klest či stavět oplocenku?
V zimě v mžiku uklidit sníh nebo v létě postavit
ohradu pro ovce? Roztřídit rychle odpad nebo
otlouci zeď? Spolupracovat na všech úkolech
v týmu a využít vše, co umíme? Kdo na to má?
Kdo tohle dokáže? V každém případě jedině naše
lesní četa! Třináct větrem ošlehaných chlapíků
pod vedením odvážného vedoucího se nezalekne
žádné práce… V roce 2011 se nám vedle různých
příležitostných prací povedlo udržet dvě stálé zakázky a navázat na ně dvě další. Pokud se nám
bude dařit jako doposud, zcela jistě bude i další
rok úspěšný!

Havlíčkův Brod
Hlavní činností rukodělné dílny v roce 2011 byla
výroba keramiky. V tom jsme skutečně dobří!
Dokážeme vyrobit na zakázku, přesně podle přání
zákazníka, květníky, hrnečky, dekorační předměty
a spoustu dalších výrobků. A nejde nám vždycky
jenom o zisk jako takový: sklidili jsme například
pochvalu za výrobu upomínkových předmětů pro
dobrovolnické centrum Fokusu. Další činností,
kterou se zabýváme a kterou umíme, je šití textilních výrobků, jako jsou tašky, kuchyňské rukavice,

„Zdena pracovala v občanském sdružení FOKUS
Vysočina od roku 1995 a jako vedoucí chráněné
dílny se 17 let věnovala keramice, klientům i nám
kolegům. Se Zdenou bylo dobře – mohli jsme se
společně bavit, radovat se, tvořit nebo si i postěžovat. Byla vždy zdrojem dobré nálady, lidskosti
a energie do života – tak na ni budeme vzpomínat my, současní i bývalí kolegové a kolegyně.

Zaměstnanci v chráněných dílnách
Chráněné
dílny
2011

počet
zaměstnanců

počet
odpracovaných hodin

Havlíčkův Brod
Rukodělná
Lesní četa

10
14

4 606
6 742

Pelhřimov
Rukodělná
Šicí
Opravárenská

12
8
12

7 496
3 539
5 788

Chotěboř
Šicí
Prádelna

11
10

4 402
1 437

CELKEM

77

34 010

Zdeni, díky za všechno, co jsme mohli Tvým
prostřednictvím dostat.“

Ze společnosti......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dobrovolnictví jako přístup k životu
Míšo, mohla by ses v úvodu stručně představit?
Jmenuji se Michaela Miřátská, je mi 24 let a žiji
s rodinou v malé vesničce blízko Havlíčkova Brodu. Vystudovala jsem ČZU v Praze, obor Provoz
a ekonomika a vedle toho studuji VOŠS v Jihlavě,
obor Sociální péče. V oblasti sociální péče bych
také do budoucna ráda našla trvalé zaměstnání.
Miluji koprovku a koně, na kterých bych se do
budoucna konečně ráda naučila jezdit:). Největším
parťákem ve všem je můj mladší bratr Honzík, ze
kterého roste úžasný mladý muž.
Jak ses dostala k dobrovolnictví?
K dobrovolnictví jsem měla od malička velice kladný vztah, většinou jsem se ale účastnila menších,
jednorázových akcí. Velký vliv na mě měla vždy
má mamka, která mě naučila ohlížet se na druhé
a snažit se pomoci, pokud je k tomu možnost. Více
jsem se do dobrovolnictví zapojila v dospělém
věku, kdy jsem se rozhodla smysluplně využít svůj
volný čas. Většina mých dobrovolnických aktivit
vychází z mé vlastní iniciativy a obyčejné chuti
pomáhat tam, kde je to potřeba. Odměnou mi je
vždy nejen velmi dobrý pocit a příjemně strávené
chvíle, ale také spousta nových kamarádů, nových
zkušeností a vědomostí, které prostřednictvím
toho získávávám.
Kde působíš jako dobrovolnice a jak dlouho?
Vedle jednorázových a nepravidelných akcí půso-

bím již několik let jako koordinátor „Adopcí afrických dětí na dálku“. Jedná se o zprostředkování
podpory mezi keňskou rodinou a českým či slovenským sponzorem. Po několik měsíců jsem působila jako dobrovolnik v Denním stacionáři Chotěboř, což bylo místo, které se po nějakou dobu stalo
mým „druhým domovem“. Tuto činnost jsem nakonec přerušila odjezdem do zahraničí, ovšem po
mém návratu bych se znovu, i když v menší míře,
ráda zapojila. Zároveň se mi naskytla možnost
doučování angličtiny, tak uvidíme, jak to nakonec
dopadne. Dobrovolnictví se v žádném případě nevyhýbám, beru ji jako běžnou součást mého života
a velice mě to baví a naplňuje.
Vím, že máš zkušenost s dobrovolnictvím v zahraničí, mohla bys říct několik vět, kde jsi byla
a co obnášela Tvoje dobrovolnická práce?
Po devět měsíců jsem byla v Armenii, v hlavním
městě Jerevanu v rámci programu EU – Evropská
dobrovolná služba. Pracovala jsem jako dobrovolník v rehabilitačním centru pro děti a mládež
s postižením. V rámci tohoto centra jsem pracovala s fyzioterapeuty v průběhu rehabilitací,
v integračním centru pro děti předškolního věku
a v projektu určeným pouze pro dobrovolníky tzv.
„Happy room“, kde jsme zajišťovali volnočasové
aktivity pro děti z centra. Vedle těchto aktivit jsme
se podíleli na krátších projektech a jednorázových
akcích, jako jsou prezentace o zemích pro místní

školy, učení anglického jazyka, shánění dotací pro
naše pracoviště apod.
Můžeš porovnat dobrovolnictví u nás a v zahraničí, jsou nějaké výrazné rozdíly?
Rozdíly zde samozřejmě jsou. Stejně jako můžeme
nalézt odlišnosti v kulturách, zvycích, v životním
stylu atd., tak i pohled na dobrovolníky a jejich
práci může být rozdílný. Na druhou stranu stejně
tak, jako je tomu i u nás, tam narazíte na takých,
kteří o dobrovolnictví nic nevědí nebo naopak tuto
práci velmi oceňují.
Po překonání největších problémů po jazykové
stránce se stanete prospěšným zdrojem pomoci,
ale také „oknem“ do jiných světů, zdrojem nových nápadů i pohledů. V zemích jako je tato, dle
mého názoru, hraje dobrovolnictví stále výraznější
roli především v otázkách motivace pro místní a
v oblasti učení se jedná o velmi prospěšný, oboustranný proces.
Co pro Tebe dobrovolnictví znamená?
Dobrovolnictví je pro mě běžnou součástí života.
Proces nejen „dávání“, ale také „přijímaní“. Zdroj
velké radosti, bez kterého bych se cítila chudší
v mnoha směrech. Možnost seberealizace ruku
v ruce prospěšné věci. Vidím v něm dokonale strávený volný čas a vřele všem doporučuji …
Děkuji za rozhovor!!!

Hlinečtí dobrovolníci
sbírali ocenění i zkušenosti
Hlinsko
Kdo jste zaznamenal,
že byl rok 2011 Evropským rokem dobrovolnictví? Dobrovolnické
centrum v Hlinsku ano
a aktivně se zapojilo do
akcí organizovaných
Pardubickým krajem a Koalicí nevládek tohoto
kraje. O dobrovolnictví se tak dozvěděli studenti
hlineckého gymnázia na přednášce, veřejnost
v rámci semináře, představitelé ﬁrem na pilotní
burze ﬁlantropie. Samotní dobrovolníci se společně scházeli (setkání v Pardubicích, v Chotěboři,
průvod v Chrudimi) a byli oceňováni, a to několikrát, což mě zaujalo: Nelze dost poděkovat všem
dobrovolníkům, ale myslím, že je dobře, že jsou
akce jako Křesadlo – ocenění dobrovolníků v regionu Hlinsko nebo Den D v Pardubicích, kde nominovaní dobrovolníci získají zaslouženou pozornost
a dík. Zmiňovaný Evropský rok dobrovolníků přinesl jednu akci navíc – galavečer v Pardubicích,
kde Fokus získal ocenění v kategorii nevládních
neziskových organizací – tleskám!
A perlička nakonec: hlinecká dobrovolnice se zúčastnila 7. česko-německého setkání mládeže „
Spolu, aktivně, dobrovolně“ na téma dobrovolnictví a neformální vzdělávání v Bayreuthu. Přivezla si
spoustu zážitků a zkušeností – a to není málo, že?

Registrujeme stále více dobrovolníků. Pro koordinaci všech činností jsme proto přijali novou pracovnici a více se věnovali propagaci dobrovolnictví mezi mládeží a studenty. Založili jsme vlastní
proﬁl na Facebooku, kde najdete fotky z akcí a
pozvánky na zajímavé akce. Nově jsme inzerovali
nabídku dobrovolnické činnosti na portálech jobs.
cz, dobrovolnik.cz a místním týdeníku. Na webové
stránky Fokusu jsme umístili registrační formulář
pro nové zájemce o dobrovolnictví.

Dobrovolnické centrum
v Pelhřimově se rozrůstá
Během roku jsme se starali o naše dobrovolníky
a připravili jsme pro ně několik motivačních programů: společnou podzimní vycházku na Farmu Poříčí, Vánoční setkání dobrovolníků, předávání ceny
Křesadlo 2010, vzdělávací kurz esperanta pro dobrovolníky. S ﬁnanční pomocí Ministerstva vnitra
a Ministerstva zdravotnictví se nám podařilo oživit
dobrovolnický program v Nemocnici Pelhřimov
na oddělení Doléčovací a rehabilitační jednotky
a program jsme rozšířili i na Dětské oddělení.
Ministerstvo vnitra podpořilo také program pro
duševně nemocné. Ceníme si spolupráce s Městským úřadem v Humpolci, kde se v rámci programu dobrovolnictví nezaměstnaných jedenáct
klientů v hmotné nouzi zapojilo do dobrovolnictví
a věnovalo 1 760 hodin seniorům z Domova důchodců. Děkujeme všem 64 dobrovolníkům zapojených do našich programů, kteří věnovali 6 451
hodin svého času ve prospěch druhých.

Z našeho regionu...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I v roce 2011 rozvíjel FOKUS Vysočina spolupráci
navázanou v letech minulých
Tady neziskovky, vítejte!
Již pošesté se v Hlinsku společně představilo 21
neziskových organizací působících na Hlinecku,
aby předvedlo veřejnosti své nabízené služby.
K vidění byly kroniky, propagační materiály, výrobky, ale i praktické ukázky jejich činnosti. Fokus
již tradičně nabídl návštěvníkům akce keramické
výrobky chráněné dílny.

Spolupracovalo se
i v Kraji Vysočina
Pelhřimovský komunitní tým zorganizoval s Denním stacionářem Psychiatrické léčebny Jihlava
pro své klienty společný rehabilitační pobyt v Rohozné. Havlíčskobrodský tým podpory v zaměstnávání pomáhal klientům VORu v Jihlavě. Chotěbořské středisko uspořádalo již tradiční setkání
zdravotně postižených v areálu Geofond, tentokrát
ve westernovém stylu.

Nejsme
neviditelní!
Kde lépe začít se zviditelňováním problematiky
duševního zdraví než ve školách? Hlinecké a chotěbořské sociální pracovnice přinášejí do škol v regionech zasvěcené informace o psychiatrických
diagnózách, o možnostech podpory lidí s duševní
nemocí, o činnosti FOKUSu a také o tom, co může
udělat každý pro pochopení „bláznů“ i pro osobní
péči o duševní zdraví. Jestli to funguje? Ptejte se
na Gymnáziích v Hlinsku a Chotěboři, na Gymnáziu, Vyšší odborné škole a Integrované střední
škole v Ledči nad Sázavou nebo na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické
v Havlíčkově Brodě. V Hlinsku průkopnicky navázali spolupráci i se Základní školou Ležáků v Hlinsku
a Základní školou v Krucemburku - dobrý nápad:)!
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Kultura...............................................................................................................................................................................................................................................
Pestré Týdny pro
duševní zdraví v Hlinsku
Hlinsko
Týdny pro duševní zdraví v Hlinsku měly zajímavou
strukturu: výlet pro uživatele služeb, koncert pro
veřejnost a přednášky s tematikou duševního onemocnění a duševního zdraví. Koncert pro duševní
zdraví se stal už tradicí a sluší mu nové klubové
prostory, kde tentokrát excelovaly kapely U2 bono
revival a Nezband. Na výlet s Fokusem vyrazili také
žáci ZŠ Ležáků, cílem byla Kunětická hora. Příznivý
ohlas si udržely stále žádané přednášky pro střední a základní školy – v tomto roce se uskutečnilo
celkem patnáct besed na třech středních a dvou
základních školách.

Týdny pro duševní zdraví v Pelhřimově nabídly nejen bowling
Pelhřimov
Letos jsme pořádali v Pelhřimově už patnáctý ročník Týdnů pro duševní zdraví s cílem destigmatizovat duševní onemocnění a zároveň informovat
veřejnost o možnostech, jak pomáhat lidem s duševním onemocněním. Ústředním motivem byla
otázka: „Jaký význam má práce, zaměstnání pro
nemocného člověka a jaká rizika může přinést?“
Týdny pro duševní zdraví jsme zahájili tradičním

bowlingovým turnajem, kterého se zúčastnilo deset čtyřčlenných družstev z řad sponzorů, uživatelů a dalších partnerů. Všichni měli radost ze hry i
z příjemně stráveného večera. Gratulujeme vítězi
ﬁrmě Quattro IFC k výbornému výsledku:)
Prodejní výstava chráněných dílen na Masarykově náměstí přilákala hodně návštěvníků a s činností dílen i ostatních služeb se mohla veřejnost
seznámit také v rámci Dne otevřených dveří.

Peníze & Byznys.................................................................................................................................................................................................................

Finanční zpráva 2011 FOKUS Vysočina
Závěrečná zpráva ekonomického úseku
(Final Report Economic Section)
Činnost ekonomického úseku v roce 2011 je možné dobře dokumentovat v číslech. Účetní deníky
mají 16 980 řádků, což je mimo jiné zpracovaných
3 438 dokladů ze sedmi pokladen. Evidujeme přes
900 došlých faktur, 586 faktur vydaných. K tomu
je třeba přičíst 221 interních dokladů a každý měsíc zpracování nejméně 124 mzdových podkladů.
Donátorům jsme předali 72 konečných, nebo průběžných vyúčtování. Průběžně byly zpracovávány
výstupy pro ﬁnanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Statistické
údaje požadovalo Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, Český statistický úřad, krajské úřady
a úřady práce.

Inzerce......................................................
Nabízíme
náhradní plnění za
zaměstnance se
zdravotním postižením
V případě, že sami nezaměstnáváte dle Zákona
o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. potřebný počet
zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete
tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od FOKUSU Vysočina. Pomůžete sobě i nám.

NÁKLADY 2011
Provozní náklady celkem
5 502 753
Spotřebované nákupy
2 485 834
DDHM
366 131
výrobní materiál
287 102
ostatní materiál
972 385
energie
860 216
Služby
2 729 335
opravy a údržba
327 272
cestovné
163 168
náklady na reprezentaci
51 516
ostatní služby
2 187 379
Daně a poplatky
28 604
Ostatní náklady celkem
258 980
úroky, pokuty a penále
3 310
pojistné
229 708
bank. poplatky
25 962
jiné ostat. náklady
Osobní náklady celkem
20 808 586
Mzdové náklady
15 750 350
hrubé mzdy zaměstnanci
12 807 967
hrubé mzdy klienti
2 697 203
OON
245 180
Odvody na soc. a zdrav. pojištění
5 058 236
pojistné na SP
3 839 531
pojistné na ZP
1 155 566
ostatní soc. náklady
63 139
Odpisy DNM a DHM
63 738
Poskytnuté čl. příspěvky
30 450
NÁKLADY CELKEM

26 405 527

VÝNOSY 2011
Státní správa celkem
MPSV
MV ČR
MZ ČR
Kraje celkem
Kraj Vysočina Indiv. projekt
Kraj Vysočina
Pardubický kraj Indiv. projekt
Pardubický kraj
Města a obce celkem
Chotěboř
Pelhřimov
Hlinsko v Čechách
Havlíčkův Brod
Humpolec
Světlá nad Sázavou
Ždírec nad Doubravou
Habry
Pacov
Kamenice nad Lipou
Úřady práce celkem
z toho §76
z toho §78
z toho VPP
Tržby za výkony a zboží celkem
tržby za vlastní výrobky
tržby za služby
tržby za poskytování soc. služeb
ostatní tržby
aktivace materiálu a služeb
Ostatní výnosy celkem
úroky
jiné ostatní výnosy
ﬁnanční a věcné dary
Příspěvky členů sdružení

1 938 000
1 738 000
180 000
20 000
16 202 362
13 030 443
841 600
2 235 319
95 000
1 558 500
850 000
283 000
225 000
120 000
40 000
20 000
10 000
5 000
4 000
1 500
4 511 124
881 250
3 480 659
149 215
2 015 142
450 668
786 277
569 310
152 588
56 299
181 315
61 315
17 000
103 000
1 900

VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření

26 408 343
2 816

Hřebenovka...................................................................................................................................

FOKUS Vysočina

oslaví 20 let
své existence!

!

FOKUS Vysočina vznikl jako samostatný právní
subjekt v roce 1992. V roce 2012 tedy slaví 20
let. Přijďte se seznámit s jeho historií, současnou
činností, úspěchy i plány do budoucna. Výstava
20 let FOKUSU Vysočina bude zpřístupněna od 11.
září 2012 po dobu jednoho měsíce zájemcům z řad
veřejnosti, laikům i odborníkům v přízemí Krajského úřadu v Jihlavě, Žižkova ulice. Rozšiřte řady
našich příznivců a přijďte se podívat!

Přestože celý den hustě pršelo, přivítali jsme asi
70 návštěvníků. Téměř všichni chtěli vidět, jak se
pracuje v chráněných dílnách, co vyrábíme a v jakých podmínkách zde lidé pracují. Velkým dárkem
pro pelhřimovské občany bylo uspořádání koncertu Štěpána Raka a jeho syna Jana Matěje Raka
v kostele sv. Víta v Pelhřimově. Hudbu barokních
mistrů, ale i skladby Jaroslava Ježka v kytarovém
podání, si přišlo poslechnout 150 návštěvníků.
Koncert byl pro velké ovace prodloužen dokonce
o celou hodinu. V rámci odborných přednášek
jsme připravili dvě setkání. Na prvním z nich
v městské knihovně diskutovali lékaři a veřejnost
nad riziky zaměstnávání lidí s duševní nemocí, jak
z pohledu nemocného tak i zaměstnavatele. Na
druhém setkání v Knihkupectví Tygřík prezentovali
pracovníci Fokusu své poznatky ze stáží v Holandsku a Finsku. Představili ambulantní sociální
a zdravotní služby poskytované v těchto zemí lidem s duševní nemocí a jejich aplikovatelnost
v našich podmínkách. Poslední akcí Týdnů pro
duševní zdraví bylo divadelní představení spolku
Hralous. Pohádku ,,Kdo se bojí, nesmí do hradu,
aneb nenechte se vyfotit“ zhlédlo přes pět set dětí
ze škol a školek.
Díky sponzorům a zájmu občanů byla celá akce
zisková. Z výtěžku jsme zrekonstruovali zahradu před budovou na Humpolecké ulici a vytvořili
nejen příjemné prostředí pro naše uživatele, ale
i jedno chráněné pracovní místo zahradník pro
našeho uživatele.

Týdny pro duševní zdraví 2011 jsou za námi,
ať žijí Týdny pro duševní zdraví 2012!
Havlíčkův Brod
Slavnostní zahájení TDZ 2011 se konalo ve vestibulu budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v jehož prostorách středisko
Havlíčkův Brod sídlí. Po krátkém úvodu následoval
den otevřených dveří; tedy možnost podívat se do
našich prostor včetně „odloučeného“ pracoviště
– rukodělné dílny na Kokoříně. Měli jsme možnost
promluvit si se zajímavými lidmi z oboru i mimo
něj a také něco utržit – výrobky dílen měly úspěch
a výdělek byl velmi pěkný… Prodej výrobků pak
pokračoval hlavní prodejní akcí v přízemí havlíčkobrodské knihovny. Tady kolegové z dílen udělali
rekordní obrat za rok a mohli být právem spokojení. Aby nezůstalo jenom u zahájení a prodejů,
připravili jsme 3 kulturně zaměřené akce:
•Změna je život II – možnost účastnit se zušlechtění vlastního zevnějšku v kadeřnickém salonu Marie
Čapkové. Této možnosti využilo několik zájemkyň
a my pevně věříme, že byly spokojené.
•Divadelní představení sázavské společnosti Chátra
ve společenském sále místní psychiatrické léčebny.
Chátra naštěstí nebyla „chatrná“ a nabídla svižné a
vtipné představení o dějinném zásahu plcha lesního
do hrozící ekologické katastrofy v Posázaví.
•Po divadle následoval koncert Jana Buriana, jehož
asi není třeba představovat. Udělal takovou klidnou
a rozjímavou tečku za zajímavým večerem.

Poděkování....................................................................................................................................
Děkujeme všem individuálním a ﬁremním dárcům,
kteří v roce 2011 podpořili naši činnost. 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
Nadace OKD
Nadace Preciosa
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadace Charta 77 – Konto bariéry
Nadace Zdraví pro Moravu
Nadace BONA
Středisko Havlíčkův Brod
Centrální výrobna Habry, s. r. o., Habry
Český svaz žen, středisko Havlíčkův Brod
Dm drogerie markt
Havlíčkobrodský deník
Chládek a Tintěra, Havlíčkův Brod
Informační centrum Havlíčkův Brod
Kadeřnický salón Marie Čapková
Kavárna Café No 356 Havlíčkův Brod
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
Město Světlá nad Sázavou
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Papírnictví Švejda Havlíčkův Brod
PharmDr. Jaromír Weber - Lékárna U Karla 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:
Domov pro seniory Havlíčkův Brod (ul. U Panských) a Domov se zvláštním režimem - Břevnice;
Městský úřad Havlíčkův Brod, Nemocnice Havlíčkův Brod, Oblastní charita Havlíčkův Brod, Protect
Humpolec, P-služby - Jiří Pecha Havlíčkův Brod,
Sociální služby města Havlíčkova Brodu (ul. Reynkova), Stanice Pavlov, o. p. s. – záchranná stanice
a ekocentrum, Základní a praktická škola Chotěboř, DAKO-CZ, a. s., Elcatec, s. r. o.
Středisko Pelhřimov
Bentime
Boutique Piccolo
COLOR EXPERT Štorch CZ, s. r. o.
Divadelní spolek Hralous
FiaProTeam, s. r. o.
GOLD SERVICE, s. r. o.
Kavárna a knihkupectví Tygřík
Knihy U Vrány
Kulturní zařízení města Pelhřimova
Město Humpolec
Město Kamenice nad Lipou
Město Pacov
Město Pelhřimov
Městská knihovna Pelhřimov
Nakladatelství U Jakuba
Pelhřimovské noviny
Pan Jiří Hájek
Paní Kateřina Hunalová

Quattro IFC, s. r. o.
Realitní kancelář Emil Kovář, RAKO Reality
Sport club U Dubů
Traﬁka Mádlová
Velkoobchod papírem, Ing. Jan Mikolášek
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Za podporu uživatelů služeb Týmu podpory v zaměstnávání děkujeme těmto organizacím:
Biovital, Cukrárna U Brány Pelhřimov, Domov pro
seniory Pelhřimov, Ing. Jiří Chmelař- Ganttex, Kavárna a knihkupectví Tygřík, KORÁLEK Obchod,
Městský úřad Pelhřimov, Elektro Chmelař Humpolec, Oblastní charita Pelhřimov
Středisko Chotěboř
Allianz pojišťovny, a. s., Jaroslav Doležán
AUMETO, pan Ficek
Cukrárna Fontána, Přibyslav
Danone
Emco, spol s r. o.
Firma Elektro Strouhal
Hotel Vysočina, Chotěboř
Ing. J. Kadlec
Ing. Edmund Neubauer, ﬁrma PKS Mont
Ing. Pavel Nepovím, Kovo HB, s. r. o.
Jednota OVD Havlíčkův Brod
Jiromoto
Klas, pan Sviták
Lékárna U Havlíčka, Dr. Myjavcová
Manželé Pátkovi
Manželé Nejedlí
Mazel, s. r. o.
Město Chotěboř
Město Ždírec nad Doubravou
MUDr. Renáta Hájková
MV technik, s. r. o.
Nábytek Kristina
Obec Dolní Sokolovec
Pila Hranice
Pivovar Chotěboř
Pivovar Rychtář
Pan Sviták, Klas
Paní Slavíková, Potraviny Flop
Paní Kalinová, Dárkové předměty
Paní Vaňková
Papírnictví Mifka
Pila Hranice
Raveco, Chotěboř
Řeznictví Stejskal, s. r. o.
Sodo Duo, spol. s r. o.
SPEKTRUM, s. r. o., Ing. Petr Kusý
Svačinka, pí Jílková
Tenez
Zaměstnanci GCE
Zdeněk Gregor, stavební a výkopové práce, Herálec, stavimrad.cz
Zelená lékárna, paní Bílková
Středisko Hlinsko
Anonymní dárci
DREMO spol. s r. o.
Edita Chvojková
Eta, a. s.
GAMAS, v. o. s.
Hiesbök, s. r. o.
Huky, s. r. o., Elektro
JEDNOTA Hlinsko
Kozí farma Licibořice
Město Hlinsko
Minibazar Hlinsko, s. r. o.
Ovoce a zelenina Karel Novotný
Pan Antonín Holfeuer
Paní Vladimíra Navrátilová – ZŠ Ležáků
Pekařství VACEK a spol., v. o. s.
Příhoda, s. r. o.
Renata Hromková
Restaurace Rychtář
Řeznictví Roman Karlík
Řeznictví Štirský
SELECTA – nápojové automaty
TTC Medovinka Hlinsko
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