VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

NA ÚVOD …
Vážení a milí příznivci a podporovatelé,
v předkládané Výroční zprávě za rok 2018 najdete popis toho, co naši organizaci v uplynulém roce potkalo, co se
jí podařilo.
Co se nám v roce 2018 podařilo? Od Statutárního města České Budějovice jsme získali do pronájmu prostory,
které vyhovují poskytování zdravotních a sociálních služeb, za což patří představitelům města a v neposlední řadě
i zástupcům Správy domů poděkování. Budova však pro realizaci Centra duševního zdraví nestačí. Máme sice od
roku 2013 v týmu zdravotní sestřičky, dokonce se nám daří získávat finanční prostředky na typ péče, který je
přístupnější lidem s duševním onemocněním, za což dárcům patří velké poděkování. Dlouho spolupracujeme
s ambulantní psychiatričkou Oxanou Samokhvalovou, která práci multidisciplinárních týmů zná z Anglie a je
připravená do našeho týmu nastoupit. Bohužel to nestačí, laťka pro realizaci Centra duševního zdraví je tak vysoká,
že ji bez partnerství s větším poskytovatelem zdravotní péče „neskočíme“.
A vlastně je všechno zlé možná pro něco dobré. V uplynulém roce jsme stabilizovali tým, který nese svoje sdílené
hodnoty jako je otevřenost, svoboda a odpovědnost, důvěra, respekt, partnerství a vzájemnost nejen v týmu, ale i
klientům. Hodnoty, které nejsou v naší společnosti běžné, bohužel ani u poskytovatelů zdravotní péče. Chceme
kolegy do týmu vybírat podle toho, jak přemýšlí o svojí práci, o lidech se zkušeností se závažným duševním
onemocněním. A podle toho, jak o své práci a svých pacientech mluví. Jazyk je přece branou do našeho
přemýšlení.

Neboť KDYŽ CHCEŠ, TAK MŮŽEŠ … pracovat na sobě i pro jiné, měnit sebe i svět, milovat lidi, ptát se sám sebe
jestli bys to tak chtěl, mít vizi, ke které jdeš, …

Zdeňka Kuviková,
ředitelka

CO JSME CELÝ ROK DĚLALI ….
SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 Sb.
Komunitní tým (dle zákona o sociálních službách - sociální rehabilitace) poskytuje zejména individuální
podporu klientům. Posláním služby je podpora osob s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení.
Cílem služby je
 posilovat osobní kompetence (dovednosti a znalosti) klientů, které jim umožní dosáhnout samostatnosti a
soběstačnosti,
 dodávat lidem s duševním onemocněním odvahu a naději a poskytovat praktickou podporu v jejich snaze
žít běžný život (mít přátele, vhodnou práci, pěstovat koníčky a zájmy, mít přiměřené bydlení) a posilovat
jejich schopnost udržet a rozvíjet běžné sociální kontakty (vycházet s blízkými, v zaměstnání, se sousedy
apod.).
 pomáhat klientům orientovat se v jejich životní situaci a podporovat je ve využívání dostupných zdrojů pro
její řešení, poskytovat podporu v rozhodování (vědět, kam se obrátit o pomoc, dokázat o ni požádat, naučit
se hledat cestu jak situaci zvládnout, apod.).
 pomáhat lidem se zkušeností s duševním onemocněním orientovat se v nemoci (rozeznávat varovné
příznaky nemoci, předcházet krizi, udržovat zdravý životní styl)
 poskytovat emoční podporu a prostor pro sdílení informací, zážitků, vytváření sociálních kontaktů a
přátelství
 poskytovat podporu a posilovat naději na cestě osobního zotavení

V rámci aktivního kontaktování potenciálních klientů jsme spolupracovali s Psychiatrickou nemocnicí v Písku,
Psychiatrickou léčebnou ve Lnářích, Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech a s Dětskou psychiatrickou nemocnicí
v Opařanech. Pravidelně, minimálně 1x týdně, jsme navštěvovali psychiatrické oddělení Nemocnice České
Budějovice.
V Českých Budějovicích jsme realizovali Tréninkový program – bydlení, zaměřený na získávání dovedností
spojených se samostatným bydlením. V roce 2018 prošli tímto programem 4 osoby s různou mírou podpory. Jeden
z nich získal v průběhu roku městský byt, do kterého se odstěhoval.
V roce 2018 jsme podpořili 286 osob. Celkem se uskutečnilo 6 371 kontraktů, tzn. 4 210 hodin přímé práce.
V porovnání s rokem 2017 jsme poskytli vyšší míru podpory za srovnatelnou veličinu jednoho úvazku pracovníka
v přímé práci.
Služba Komunitní tým byla financována účelovou a programovou dotací Jihočeského kraje, Statutárním městem
České Budějovice, Městem Český Krumlov, Městem Kaplice a Městem Trhové Sviny.
Sociálně terapeutické dílny
Pro klienty, kteří preferují využívání docházkových, převážně skupinových, programů, je určena služba sociálně
terapeutické dílny a to jak v Českých Budějovicích, tak v Českém Krumlově. Jejím posláním je podporovat lidi s
duševním onemocněním při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a návyků.
Cílem služby je
 obnovit, rozvinout, posílit sociální a pracovní dovednosti a návyky
 usnadnit adaptaci klientů služby na nároky spojené se zaměstnáním
 umožnit klientům strukturovat a naplnit den smysluplnou činností
 umožnit klientům navazování mezilidských kontaktů
Součástí služby sociálně terapeutické dílny jsou dva programy - Program denních aktivit a Ateliér Kočka.
Program denních aktivit
Program je realizován v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově, jedná se o skupinový program zaměřený na

oblast podpory motivace, strukturování denních aktivit a navazování pracovních a mezilidských kontaktů. Smyslem
programu je také vytvoření bezpečného prostředí pro setkávání se lidí s podobnou zkušeností, vzájemné sdílení
zážitků, aktivní trávení volného času, apod.). Součástí Programu jsou i tvořivé činnosti zaměřené na podporu
rozvoje motoriky, soustředění.
Ateliér Kočka - výroba vitráží technikou Tiffany
Program Ateliéru Kočka mohou klienti využívat ve středisku České Budějovice. Program je zaměřen na rozvoj
stávajících schopností, dovedností a kompetencí spojených s pracovní činností, zejména na posilování schopnosti
soustředění, udržení pozornosti, mapování výkonu.
V roce 2018 jsme podpořili 97 klientů, dále jsme vyjednávali s 32 zájemci o službu. Celkem se uskutečnilo 3446
kontaktů, tzn. 1907 hodin přímé práce. V porovnání s rokem 2017 došlo k navýšení počtu hodin práce s klientem
pro srovnatelnou veličinu jednoho úvazku pracovníka v přímé práci.
Služba sociálně terapeutické dílny v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově byla od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2018 financována z prostředků ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu SR v rámci projektu „Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“. Další finanční podporu jsme získali od Statutárního města České
Budějovice a Města Český Krumlov. Na dofinancování osobních nákladů jsme získali finanční prostředky z účelové
dotace Jihočeského kraje.
BYDLENÍ K- PAX (podle zákona o sociálních službách – chráněné bydlení)
Bydlení K-PAX poskytuje pobytovou službu osobám primárně z Jihočeského kraje formou skupinového bydlení.
V roce 2018 jsme získali od Statutárního města České Budějovice do pronájmu objekt v Žerotínově ulici a mohli
jsme tak navýšit kapacitu služby o 5 míst. Toto rozšíření významně finančně podpořil Jihočeský kraj. Služba je
určena osobám, které potřebují pomoc a podporu v oblasti bydlení zejména proto, že v důsledku své nemoci nemají
dostatečné kompetence. Služba má vést k získávání dovedností, které jsou k samostatnému bydlení potřebné.
Cíle služby jsou
 podporou získání dovednosti potřebných k samostatnému bydlení umožnit klientům služby zvyšovat a
zlepšovat kompetence potřebné k samostatnému bydlení (např. obvyklé stravovací návyky, zvládnutí
péče o domácnost, finanční hospodaření – pravidelné splácení dluhů, rozpočet na měsíc)
 připravit klienty služby na samostatné fungování v běžném životě
 motivovat klienty služby k aktivnímu využívání volného času a poskytnout jim při tom podporu
 pomoci klientům získat samostatné bydlení (počet klientů, kteří fungují v samostatném bydlení)
Službu za rok 2018 využilo 23 klientů, celkem se uskutečnilo 10 897 kontraktů, tzn. 3150 hodin přímé práce.
Služba BYDLENÍ K-PAX byla financována z účelové a programové dotace Jihočeského kraje, z dotace
Statutárního města České Budějovice.

Zdravotní služby (registrace zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, domácí péče
ošetřovatelská)
Služby zdravotní péče jsou poskytovány primárně klientům našich služeb, zejména jde o výživové poradenství,
lékový management, aplikaci depotních injekcí. V roce 2018 jsme měli 51 klientů a realizovali 890 služeb. Oproti
roku 2017 se jedná o nárůst o 60 % v počtu služeb.
Zdravotní služby jsme v roce 2018 financovali z dotace Města Český Krumlov a z darů přijatých od fyzických a
právnických osob. Realizaci této služby podpořil Nadační fond ČEZ z programu Podpora regionů.
REALIZACE PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ESF

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA realizovaná v rámci Individuálního projektu Podpora sociálních služeb
v Jihočeském kraji IV.
Doba realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018
Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 jsme realizovali v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově dva sociálně
terapeutické programy – Program denních aktivit a Ateliér Kočka.
FOKUS NOVĚ
Doba realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018
V rámci projektu došlo v organizaci k celé řadě změn, které díky projektu akcelerovaly rychleji, než by se dělo bez
projektu. Změny měly celkově pozitivní dopad na organizaci. Byl zpracován strategický plán, nastavili jsme nově
pravidla hodnocení zaměstnanců formou listu rolí, vytvořili jsme metodiku měření efektivity služeb, která sleduje
úspěšnost jednotlivých klientů zaměstnanců. PR aktivity jsou koncipovány tak, aby podpořily jednotlivé FR
kampaně. Došlo k redesignu celého firemního vizuálu a také k vytvoření claimu, který odpovídá novému poslání
organizace. Nově byla obsazena pozice Pracovník pro styk s veřejností a FR. Postupně se systematizuje práce
s dárci, narostl počet zejména individuálních dárců.
IPS
Individual placement and support – efektivní způsob zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
Projekt se zaměřil na zvýšení zaměstnanosti lidí s duševním onemocněním na území, kde působí FOKUS České
Budějovice. Cílem bylo zajištění placené práce v běžných podmínkách, bez dlouhodobého předpracovního
tréninku.
Projektu se zúčastnilo 66 osob; z nich 43 získalo zaměstnání:
 20 osob získalo zaměstnání na volném trhu práce, přičemž jsme jejich nástup podpořili mzdovým
příspěvkem zaměstnavateli. Po ukončení mzdového příspěvku pokračovalo v zaměstnání 14 osob.
 6 osob bylo zaměstnáno na volném trhu práce bez mzdového příspěvku. Zaměstnavatel prodloužil
pracovní smlouvu 3 osobám.
 17 osob získalo zaměstnání na chráněných pracovních místech
IPS II
Individual placement and support II – podpora lidí s duševním onemocněním na trhu práce
Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti lidí s duševním onemocněním na Českobudějovicku a
Českokrumlovsku. Cílem je podpořit 40 lidí s duševním onemocněním při vstupu na volný trh práce a pro 20 z nich
vytvořit s podporou nebo bez podpory mzdových příspěvků vhodná pracovní místa.
R-ITAREPS - Kompletní program prevence relapsu – Inovační projekt
Doba realizace: 7. 12. 2016 – 31. 8. 2019
R-ITAREPS (Recovery - Information Technology Aided Relaps Prevention in Schizophrenia) je komplexní program
prevence relapsu schizofrenie a navazuje na již stávající verzi ITAREPS, která funguje v České republice již od
roku 2002. V roce 2018 jsme pokračovali v realizaci projektu. V průběhu podzimu byl R-ITAREPS zpřístupňován
dalším zájemcům o využívání tohoto nástroje a do spolupráce se připojili i někteří ambulantní psychiatři. Dále
pokračoval i sběr podkladů pro další evaluaci, která je naplánována na rok 2019, aktualizovala se metodika
intervencí a proběhlo proškolení dalších kolegů.
Projekt je realizován ve spolupráci s organizacemi FOKUS Mladá Boleslav, Péče o duševní zdraví Pardubice a
FOKUS Tábor. Realizace projektu probíhá v rámci výzvy na sociální inovace OPZ ESF.

Podpora FACT modelu v České republice
Cílem projektu bylo za pomoci know-how z Nizozemí identifikovat rozvojový potenciál zapojených týmů
organizací poskytujících služby lidem s duševním onemocněním po celé České republice a přispět k jejich
zkvalitnění, rozvoji a přiblížení se nizozemskému organizačnímu modelu komunitní péče pro lidi s vážným
duševním onemocněním FACT (Flexible Assertive Community Treatment). Na počátku června 2018 proběhla
druhá evaluace Komunitního týmu. V porovnání s minulou evaluací došlo u našeho týmu k dalšímu
zlepšení/přiblížení se k tomuto způsobu poskytování podpory. To se odrazilo na vyšším skóre ve sledovaných
oblastech.
Všechny výše uvedené projekty jsou spolufinancovány z ESF prostřednictví OPZ a ze Státního rozpočtu
České republiky.
REALIZACE DALŠÍCH PROJEKTŮ
Týden obyčejného šílenství - tentokrát na téma KDYŽ CHCEŠ, TAK MŮŽEŠ… promluvit
Ve dnech 20. – 26. 10. 2018 se již tradičně naše organizace zapojila do celostátní kampaně Týdnů duševního
zdraví. Hudba, divadlo a odvaha promluvit o své zkušenosti s duševním onemocněním byly základními prvky
kampaně. Smyslem je bořit mýty a předsudky veřejnosti vůči lidem s duševním onemocněním.
Veřejnost měla možnost shlédnout výstavu obrazů a básní Lenky Pekárkové CO JE ŽIVOT? JE TO KRÁSNÝ SEN,
NEBO BOLESTI STEN… Součástí akce byla beseda, KDYŽ CHCEŠ, TAK MŮŽEŠ… PROMLUVIT. Diváky zcela
zaplněná Horká vana poslouchala příběhy Lenky, Veroniky, Pavla a Petra. Moderovala Eva Kadlčáková z Českého
rozhlasu České Budějovice. Koncert skupin Lekses, Oni a Prášek proti blbosti a ukázka tanečních stylů street
dance (Taneční škola BUDSIDE) týdenní program úspěšně završil.
Projekt byl realizován za finanční podpory Statutárního města České Budějovice.
„Blázníš? No,a!“
Preventivní program v oblasti duševního zdraví zaměřený na studenty středních škol realizujme již několik let.
V roce 2018 se uskutečnilo 8 školských dnů a to na středních školách v Českých Budějovicích, Českém Krumlově
a v Týně nad Vltavou.
Projekt byl realizován za finanční podpory z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR.

LIDÉ …
Vzdělávání a supervize
Každý rok velkou pozornost věnujeme dalšímu profesnímu vzdělávání pracovníků služeb. Odborní pracovníci se
účastnili vzdělávání zaměřeného na práci s lidmi s duševním onemocněním (Metoda HoNOS – hodnocení
zdravotního stavu klienta s duševním onemocněním při poskytování sociální služby, Konference sociální
psychiatrie „Zotavení – rehabilitace, psychoterapie a klinická praxe, Kompletní krizová intervence, Svéprávnost a
opatrovnictví v novém právním rámci, Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích, Lektorské
dovednosti, II. Konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, Konference
Spolupráce v psychiatrii, Úvod do sebezkušenosti pro pomáhající profese, aj.). Běžnou součástí práce jsou
supervize a odborné stáže v organizacích poskytujících služby lidem s duševním onemocněním.
Tým (podle abecedy)
Mgr. Markéta Applová -– expert programu Blázníš? No a!, DPP
Mgr. Anna Balíková – pracovník v sociálních službách Komunitní tým
Mgr. Martina Blažková – case manager, projekt R-Itareps
Iva Černá, DiS. – evaluátor projektu FOKUS NOVĚ, R-Itareps do 30. 6. 2018
Pavel Černý – grafik, projekt R-Itareps, DPP do 31. 3. 2018
Bc. Andrea Dvořáková – pracovník v sociálních službách, BYDLENÍ K-PAX, do 9. 5. 2018
Bc. et Bc. Simona Egriová – koordinátorka stakeholderů, evaluátor projektu R-Itareps
PhDr. Dragomirecká – R-Itareps, DPP
Mgr. Marek Fiala – case manager, projekt R-Itareps, DPČ
Renata Grachová – uklízečka středisko Český Krumlov, DPP
Ing. Lenka Hladíková, PhD. – peer konzultantka
Vít Hovorka – pracovník v sociálních službách, BYDLENÍ K-PAX, do 31. 8. 2018
Petr Humpa – údržba DPP
Mgr. Ondřej Chromý – kouč, DPP
Mgr. Iva Jersonová – odborný pracovník BYDLENÍ K-PAX
Mgr. Janka Jurigová – odborný pracovník na BYDLENÍ K-PAX, DPP
Viktor Hrazdíra – údržba, DPP
Ing. Martina Kačenková – ekonomka od 1. 8. 2018
Bc. Kateřina Kiglerová – pracovník v sociálních službách, BYDLENÍ K-PAX
Michaela Klimentová – uklízečka
Bc. Soňa Kolarová – sociální pracovnice STD, Komunitní tým, pracovní terapeut IPS
Mgr. Lucie Kolářová – sociální pracovnice Komunitního týmu, pracovní konzultantka a terapeutka IPS a IPS II
Lenka Kollerová, DiS. – sociální pracovnice BYDLENÍ K-PAX
Veronika Kopřivová – pracovník v sociálních službách BYDLENÍ K-PAX
Bc. Katarína Korbelová – sociální pracovnice, rodičovská dovolená
Zuzana Koubová – pracovník v sociálních službách Komunitní tým
Mgr. Lucie Křistková – sociální pracovnice Komunitní tým
Ing. Marie Kubásková – kouč, DPP
Bc. Michaela Kubatová – sociální pracovnice STD
Leoš Kubíček – hlavní expert projektu FOKUS NOVĚ, DPČ do 30. 6. 2018
Alice Kubičková – administrativní pracovnice
Bc . Zdeňka Kuviková – ředitelka, sociální pracovnice
Miroslav Kvapil – grafické práce, DPP
Daniel Kyncl – grafické práce, DPP

Mgr. Lenka Laugesen - sociální pracovnice Komunitní tým, pracovní expert IPS II, zdravotní sestra od 1. 10. 2018
Zdeněk Lávička – údržba, DPP
Karolína Lhotská – grafička do 31. 8. 2018
Martin Malák – grafik, projekt R-Itareps, DPP
Bc. Iveta Martinů – sociální pracovnice Komunitního týmu a STD
Mgr. Markéta Masopustová – DPP – vedení skupinových aktivit, moderátorka programu Blázníš? No a!
Jiří Mašek – údržba, do 31. 8. 2018
Mgr. Libor Matoušek – expert PR, DPP
Mgr. Věra Michalicová – fundraiserka, pracovní konzultantka a terapeutka IPS a IPS II
Daniela Motrincová – pracovnice v sociálních službách Komunitní tým, zdravotní sestra/odborný garant domácí
ošetřovatelské péče
Mgr. Kristýna Möhwaldová – sociální pracovnice Komunitního týmu
Mgr. Matyáš Müller – evaluátor, projekt R-Itareps
Markéta Nováková – pracovnice v sociálních službách BYDLENÍ K-PAX od 1. 6. 2018
Šárka Nováková – uklízečka do 31. 8. 2018
Mgr. Ivana Pilná – odborný pracovník BYDLENÍ K-PAX, DPP
Bc. Dana Plášilová, DiS. – sociální pracovnice Komunitního týmu, všeobecná zdravotní sestra/odborný garant
domácí ošetřovatelské péče
Václav Petržílka – údržba, do 31. 8. 2018
Ing. Jaroslav Polák – kouč, DPP
Mgr. Pavel Provazník – case manager, projekt R-Itareps, DPČ
Ing. Radka Rybáková – finanční manažerka evropských projektů, DPP
Ing. Luboš Rypáček – finanční expert v projektu FOKUS NOVĚ – DPP
Pavlína Růžičková, DiS. – case manager, projekt R-Itareps, DPČ
Mgr. Denisa Sachomská – case manager, projekt R-Itareps, DPČ
Patrik Salva – údržba, do 31. 8. 2018
Mgr. Simona Severová – case manager, projekt R-Itareps, DPČ
Pavla Šelepová – projekt R-Itareps, DPP
Barbora Štindlová – pracovník v sociálních službách, BYDLENÍ K-PAX, DPP
Mgr. Petr Šturma – case manager, projekt R-Itareps, DPČ
Simona Šturmová – case manager, projekt R-Itareps, DPČ
Mgr. Lenka Švancarová – case manager, projekt R-Itareps, DPČ
Mgr. Tomáš Trajer, DiS.– vedoucí služeb, sociální pracovník, pracovní terapeut IPS
Ing. Iva Troupová – ekonomka do 31. 5. 2018
Mgr. Lucie Troupová – sociální pracovnice Komunitního týmu
Bc. Aneta Vedralová – sociální pracovnice Komunitního týmu, pracovní terapeut IPS
Bc. Pavel Vít – case manager, projekt R-Itareps, DPČ
Jana Vitková – expert programu Blázníš? No a!, DPP
Mgr. Barbora Vopelková – sociální pracovnice Komunitního týmu,
Mgr. Agáta Zajíčková – peer konzultantka
Dobrovolníci
Hynek Klimek – lektor tvůrčího psaní
Jan Brádka – volnočasové aktivity v BYDLENÍ K-PAX
Michael Studnička – volnočasové aktivity v BYDLENÍ K-PAX
Dominika Trpková – volnočasové aktivity v BYDLENÍ K-PAX
Denis Veselý – volnočasové aktivity v BYDLENÍ K-PAX
Eliška Drahá – volnočasové aktivity v BYDLENÍ K-PAX

Angelika Sbouli, Dis. – volnočasové aktivity s klientem v terénu – individuální aktivity s klientem

Statutární orgán k 31. 12. 2018
Zdeňka Kuviková, ředitelka
Správní rada z. ú.
Mgr. Ivana Pilná – předsedkyně Správní rady
MUDr. Lenka Fiedlerová – členka Správní rady
Bc. Katarína Korbelová – členka Správní rady
Alena Slováčková - revizorka

FINANCE, HOSPODAŘENÍ, PODPORA ….
Stav k prvnímu dni
Stav k
účetního období
poslednímu dni
účetního období

Rozvaha k 31. 12. 2018
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

128

156

0

0

183

227

Stavby

82

Hmotné věci a jejich soubory

182

145

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

45

45

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

20

20

Ostatní dlouhodobé zápůjčky a půjčky

25

25

-100

-116

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky ke stavbám

-10

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

-100

-106

Krátkodobý majetek celkem

4241

4400

433

832

21

332

Poskytnuté provozní zálohy

267

339

Ostatní pohledávky

125

155

11

6

Pohledávky celkem
Odběratelé

Pohledávky za zaměstnanci
Dohadné účty aktivní

9

Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

3393

3516

38

105

3355

3411

415

52

56

52

359

Aktiva celkem

4369

4556

279

573

Jmění celkem

1

36

Vlastní jmění

1

36

278

537

x

229

PASIVA
Vlastní zdroje celkem

Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

-10

x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

288

308

4090

3983

Dlouhodobé závazky celkem

80

72

Dohadné účty pasivní

40

32

Ostatní dlouhodobé závazky

40

40

Krátkodobé závazky celkem

1143

1058

Dodavatelé

50

166

Přijaté zálohy

23

Ostatní závazky

79

6

Zaměstnanci

450

549

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

245

243

14

19

4

1

260

15

Cizí zdroje celkem

Ostatní přímé daně
Ostatní daně a poplatky
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu
Závazky ve vztahu k rozpočtu územních samosprávných celků

59

Jiné závazky

18

Jiná pasiva celkem

2867

2853

Výdaje příštích období

174

194

Výnosy příštích období

2693

2659

Pasiva celkem

4369

4556

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018

Hlavní
činnost

Hospodářská
celkem
činnost

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby

2605

2605

809

809

Opravy a udržování

91

91

Náklady na cestovné

60

60

Náklady na reprezentaci

12

12

1633

1633

Osobní náklady

8624

8624

Mzdové náklady

6632

6632

Zákonné sociální pojištění

1968

1968

24

24

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

Ostatní služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivizace

Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky

10

10

Ostatní náklady

41

41

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

1

1

Kurzové ztráty

1

1

Jiné ostatní náklady

39

39

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

15

15

Odpisy dlouhodobého majetku

15

15

Poskytnuté příspěvky

16

16

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

16

16

11311

11311

Provozní dotace

9031

9031

Přijaté příspěvky

463

463

Přijaté příspěvky – dary

463

463

1848

1848

Daň z příjmů
Náklady celkem
VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy

184

11

195

Jiné ostatní výnosy

184

11

195

Tržby z prodeje majetku

3

3

Tržby z prodeje materiálu

3

3

11529

11540

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

218

11

229

Výsledek hospodaření po zdanění

218

11

229

Finanční a věcná podpora
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropský sociální fond prostřednictvím OPZ a Státní
rozpočet ČR
Jihočeský kraj
Statutární město České Budějovice
Město Český Krumlov
Město Trhové Sviny
Město Kaplice
Hájíčková Andrea
SK Dynamo České Budějovice, a. s.
BIOGENA CB spol. s r.o.
JU v Českých Budějovicích -Teologická fakulta
JU v Českých Budějovicích - Rektorát
Postavdelingen s.r.o.
Marčoková Alena
EPreward, Inc.
KORAN, spol. s r.o.
Kavárna Matice s.r.o.
JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Hnilička František
Dobíšek Martin
Veselý Bartoloměj
Surma Aleš
Jelínková Terezie
Ibragimová Dana
ADMED, s.r.o.
Hlaváč Martin
Paukeje Josef, Ing.
Tobiášová Jana
Alza.cz a.s.
BELIS a.s.

Tanby s.r.o.
Emingrová Eva
Kubata Luděk
Šťastný Josef
Mikšátko Pavel
ČEVAK a.s.
Kollerová Lenka
MUDr. Marie Heřmanová s.r.o.
Michalicová Věra
JYSK s.r.o.
Sconto Nábytek, s.r.o.
VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.
PRO - SPORT ČK o.p.s.
Maroszová Marie Anna
Obec Velešín
Obec Chrášťany
pí. Hortová
Krejčovství Jitka Graňová
Trajer Ondřej
Tanby s.r.o.
VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.
Obelisk Praha s.r.o.
Krejcar David
Kuviková Zdeňka
MUDr.Lukáš Krejčů
PRO - SPORT ČK o.p.s.
Trajerová Ivana
Unicall Communication Group
MUDr. Oksana Samokhvalová
Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková
… a další drobní dárci

Poděkování
Děkujeme všem, kteří poskytli naší organizaci finanční či nefinanční dar, pomoc či podporu, bezplatnou službu či
radu. Děkujeme klientům našich služeb za podněty a připomínky, které jsou pro nás velmi cenné, jejich rodinným
příslušníkům a přátelům za zkušenosti, pomoc a důvěru. Děkujeme zaměstnancům za nasazení, s jakým se věnují
své práci, bez které bychom nedosáhli toho, co je předmětem textu výroční zprávy. Děkujeme dobrovolníkům, kteří
část svého volného času věnují práci v naší organizaci.
Děkujeme všem, kteří svojí činností přispívají k tomu, aby se postupně měnil postoj veřejnosti k lidem s duševním
onemocněním.

SLOVO ZÁVĚREM …
Rok 2018 byl pro mě významný, změnila jsem svoje profesní zaměření a ze sociálních služeb jsem odešla do
školství.
Začala jsem spolupracovat se studentem, mladým mužem, který se kromě velkých zdravotních obtíží pere
i sám se sebou, s přijetím svého handicapu. Balancuje mezi touhou po samostatnosti a mezi tím požádat o pomoc.
Je rád ve společnosti vrstevníků, mladých, zdravých, na první pohled samostatných a nezávislých. Zvládne bez
pomoci spoustu věcí. To ho dál motivuje a žene k soběstačnosti. A proč o tom píši? Co to má společného s
FOKUSem? V životě toho mladíka přesto nastávají situace, které sám nezvládne. Když se na mě, coby svoji
asistentku, obrátil poprvé se žádostí o pomoc, zajásala jsem. Do té doby jsem ho podezřívala z toho, že mě, snad
i schválně, přehlíží. Samotnou mě ten můj pocit radosti překvapil. Hurá, tenhle bojovník mě potřebuje, můžu mu
být v něčem nápomocná!
Radost z uplatnění a pomoci je příjemná, proto o ní zkouším uvažovat z více stran. Má svoje podmínky.
Nejdříve musí přijít podnět: žádost, prosba, oslovení... Podnět má svůj čas – vždyť i já jsem se něco načekala.
Důsledkem dohody jsou pak dva vítězové: ten, komu bylo vyhověno a ten s pocitem radosti, že vyhověl.
Možná trochu nezvykle popřeji všem donátorům, zřizovatelům, spolupracujícím organizacím, odpovědným
osobám a všem, kteří rozhodují o žádostech, podnětech, projektech, prosbách a požadavcích v systému sociálních
služeb, které se jim bezpochyby vrší na stolech:
Užijte si tu radost, až jim vyhovíte a pomůžete. Ze srdce vám (nám) ji přeji.

Ivana Pilná
předsedkyně Správní rady

Vytvoření tohoto dokumentu je spolufinancováno z prostředků státního rozpočtu (MPSV), Jihočeského kraje,
Statutárního města České Budějovice, Města Český Krumlov a dalších zdrojů

