
Budova sídla Fokusu v Nezvalově ulici

Ohlédnutí za rokem 2010
Rok 2010 se díky vyrovnanému rozpočtu vyvíjel pro naše s družení příznivě. Uspokojivé výsledky 
dotačního řízení na začátku roku jako i víceleté financování individuálními projekty umožnilo vě-
novat se plánování, vytváření koncepce sociálních služeb a zaměstnávání. Zaměstnanci Fokusu se 
sešli a společně vytvořili rozvojový plán organizace pro období dalších let. Dlouhodobá sociální 
práce zaměřená na pracovní a protidluhové poradenství vyústila v registraci nové sociální služby 
odborného sociálního poradenství. 

Úspěšná realizace plánu ale bude zejména závislá zejména na způsobu financování služeb v bu-
doucích letech. 

Po pěti letech byl také vyřešen problém týkající se nedodržení rozpočtové kázně bývalým ředitelem 
sdružení. Odvod a penále vyměřené finančním úřadem ve výši více než jednoho milionu korun bylo 
ministerstvem financí prominuto. Tímto zásadním rozhodnutím jsme zcela dokončili několikaletou 
práci na vyrovnání závazků z minulých let. 

Díky vyrovnanému rozpočtu jsme z výnosů chráněných dílen a kavárny uspořili na tepelné čerpa-
dlo a solární panely, které nám v budoucnu ušetří finance při ohřevu teplé vody. Došlo i k úpravě 
a vybavení prostor v budovách Fokusu, zlepšení kvality pracovního prostředí a zejména pak ubyto-
vání klientů chráněného a podporovaného bydlení v Novině a Liberci. Finanční prostředky zbyly i 
na nové vstupní dveře a opravu jedné ze dvou venkovních teras. Z vlastních finančních prostředků 
sdružení se podařil nákup nového automobilu Renault Thalia. 

V Liberci dne 1.6. 2010 PhDr. Jana Horáková ředitelka sdružení. 



Přehled sociálních služeb a zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením v roce 2010
Pro oblast bydlení 
Pobytová služba chráněného bydlení v celkové kapacitě 10 míst
• Chráněné komunitní bydlení – Kryštofovo údolí 154
Terénní služba Podpora samostatného bydlení v celkové kapacitě 30 míst 
• Terénní podpora v bytech uživatelů služby v Liberci
• Terénní podpora v nájemních bytech Fokusu ul. Krejčího Liberec 6 (6 míst) 
• Komunitní byt – Nezvalova 662, Liberec 15 (6 míst)

Pro oblast pracovní rehabilitace 
Ambulantní služba sociálně terapeutická dílna. Nácvik pracovních dovedností v celkové kapacitě 
29 uživatelů služby denně
• Rehabilitační dílna – Nezvalova 662 Liberec 15
• Rehabilitační místa při rukodělné dílně – Nezvalova 662 Liberec 15
• Rehabilitační místa v kavárně Floriánka – Centrum pracovního uplatnění E. Floriánové 1736/8 

Jablonec n/N
• Rehabilitační dílna - Centrum pracovního uplatnění E. Floriánové 1736/8 Jablonec n/N

Pro podporu duševně nemocných převážně v místě jejich bydliště 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
s kapacitou 16 uživatelů týdně v terénní službě. 16 uživatelů týdně v ambulantní službě
• Terénní podpora v bytech uživatelů v Liberci. Součástí služby je jednání s léčebnou v Kosmono-

sech, kde máme pravidelné schůzky s primáři a dalšími zdravotnickými pracovníky. Kontaktuje-
me zde nové pacienty, a navštěvujeme naše stálé klienty.

• Terénní podpora v bytech uživatelů služby v České Lípě. Součástí služby je kontaktování pacien-
tů a komunikace se zdravotnickými pracovníky v PL Horní Beřkovice 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
• Recepce v Liberci (přepojování hovorů, práce pro klinického psychologa, kopírování materiálů, 

prodej drobného občerstvení a keramiky) 2 místa 
• Úklid - 3 místa v Liberci, 1 místo v Novině ¨
• Zahradník - 1 místo v Liberci, 1místo v chráněném bydlení v Novině 
• Řemeslná dílna v Liberci (údržba objektů Fokusu, práce se dřevem) kapacita 4 místa
• Rukodělná dílna v Liberci (keramika, ruční papír, vosk) kapacita 6 míst.
• Centrum pracovního uplatnění – Spolkový dům v Jablonci nad Nisou
 Kavárna Floriánka kapacita 6 míst + 2 místa úklidová
• Koordinátor klubových aktivit v Liberci 2 místa

Klubové aktivity
Po ukončení činnosti Socioterapeutického centra vznikl v roce 2007svépomocný Myklub, který 
umožňuje 2x v týdnu setkání bývalým uživatelům služeb Centra, nebo uživatelům služeb Fokusu. 
Klub je zaměřen zejména na aktivní trávení volného času. Je navštěvován více než 20 klienty ebo 
uživatelům služeb Fokusu. Klub je zaměřen zejména na aktivní trávení volného času.
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Služba sociálně terapeutické dílny
v roce 2009
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Služba je poskytována v prostorách: 
1.Nezvalova 662 Liberec 15
2.Emílie Floriánové 1736/8 Jablonec nad Nisou 2

Služba Sociálně terapeutické dílny má ve Fokusu nejdelší tradici. Nabízí pracovní rehabilitaci v 
rehabilitační terapeutické dílně v Liberci s možností zácviku na přestup do chráněné dílny. Dále v 
rehabilitační terapeutické dílně v Jablonci n. N. s možností zácviku zaměřeného na práci v kavárně. 
Poskytujeme také podporu na pracovních místech, které vytváří Fokus. V Liberci: recepce, rukodělná 
dílna, řemeslná dílna, úklid. V Jablonci nad Nisou: Kavárna na půli cesty, recepce. Forma podpory 
záleží na individuálním plánu uživatele. Služba dále nabízí pracovní poradenství a přípravu na 
práci. 

Služba je poskytována od úterý do pátku v době od 8.00 do 16.00 hodin, na dobu jednoho roku 
s možností prodloužení na další rok.

Posláním služby je:
Zdokonalení v pracovních, sociálních, psychických a motorických dovednostech, které pomáhají 
uživatelům služby zvýšit možnosti na trhu práce, nebo pomáhají uživatelům nalézt jinou, smyslu-
plnou činnost

Cílovou skupinou FOKUSU Liberec
Tvoří duševně nemocní lidé, převážně s psychotickými symptomy (schizofrenie, bipolární porucha, 
smíšené typy psychóz, dlouhodobé deprese apod…), kteří jsou v důsledku svého onemocnění zne-
výhodněni na trhu práce a potřebují obnovit, nabýt, nebo udržet pracovní dovednosti a návyky. 

Do cílové skupiny patří lidé od věku 16 ti let s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji. Do cílové 
skupiny nespadají lidé, jejichž tělesné postižení, nebo onemocnění je tak vážné, že se neslučuje s 
tréninkem pracovních činností v jednotlivých dílnách a provozech. 

Cílem služby je: 
Podpora uživatele v jeho snaze nalézt a udržet si vhodnou činnost, která mu pomůže zůstat aktivní, 
dodá mu sebevědomí a pomůže zmírnit negativní dopad nemoci, nebo nalézt a udržet vhodné 
zaměstnání

Služba vychází z těchto obecných zásad:
• Individuální přístup k uživateli. Pomoc při naplnění jeho reálného osobního cíle, respekt k jeho 

schopnostem, znalostem a možnostem 
• Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatele a jeho schopností převzít odpovědnost 
• Jednání s uživatelem jako s partnerem 
• Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými služ-

bami, soudy, institucemi apod…) 
• Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací 
• Zapojení uživatele do rozhodování o způsobu poskytování služby 
• Návaznost poskytované služby na zaměstnavatele, na chráněné dílny na jiné poskytovatele 

služeb 
• Komunitní přístup při poskytování služby. Spolupráce s ostatními službami, jinými poskytovateli, 

s úřady a zaměstnavateli, s rodinou a lékaři. 

Rok 2010
službu využilo 37 uživatelů
Služba STD díky svému zaměření na zaměstnávání může svými výrobky, nebo jinou pracovní čin-
ností dobře prezentovat Fokus

Proběhlé prezentační akce: 
Příprava občerstvení a v dílně STD Jablonec pro vernisáže, celková organizace výstav (Fotografile 
Milana Hosáka, Obrázky Jitky Jirsákové, Fotografie Marka Hrdiny, Obrazy z letní Arteterapeutické 
dílny spojené s vánočním setkáním uskutečněné v Chráněné kavárně Spolkového domu v Jbc + 
pohoštění a organizace vernisáže letní Ateterapeutické dílny v Novině „Setkání s krajinou“)
Účast na dni otevřených dveří na K20 v PL Kosmonosy
Prezentace Fokusu a našich služeb na Babím létě v PL Bohnice
Prodej výrobků dílny STD na Podzimních trzích v Tanvaldě
2. 10. akce CZP v Semilech, tvoříme duší, prezentace služby a prodej výrobků STD.

Rehabilitační dílna v Nezvalově ulici 662 v Liberci



4.-7. 10. prezentace služeb ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou v rámci týdne sociálních 
služeb
7. 10. miniveletrh ve Spolkovém domě-prodej výrobků STD
8. 10. jsme se účastnili pravidelné tancovačky v restauraci Neptun, kde jsme se postarali o bohatou 
tombolu, která obsahovala mimo jiné i výrobky z našich rehabilitačních dílen 26. 11. proběhla na 
klubu po dlouhé době 1. komunita, kde jsme informovali přítomné členy klubu o nabídce služeb 
STD 
14. 11. - prezentace služby STD obecného poradenství pro zaměstnance chráněných pracovních 
dílen a míst Fokusu Liberec
20. 11. proběhl v Městském divadle v Jablonci nad Nisou 8. ročník akce Společně nejen na jevišti, 
kde na klavír zahrála naše uživatelka. Na akci byly nainstalovány panely s propagací našeho 
sdružení.
1. 12. účast na prodejní vánoční a prezentační akci, v budově Libereckého kraje
4. 12. Setkání handicapovaných umělců v rámci Tvoříme duší pořádané CZP a sdružením Artefak-
tum – prezentace naší organizace formou stánkového prodeje 
9. 12. jsme se spolupodíleli na vánoční prodejní a prezentační akci v radničním sklípku pod záštitou 
Galerie u Rytíře

Vybavení dílen a kanceláří.
 V prosinci jsme dokupovali materiál, vybavení a pomůcky na výrobní programy dílen, vybavovala 
se rehabilitační dílna v Liberci židlemi, skříněmi a rohoží. Pořídil se nový nábytek a koberce do 
dvou kanceláří.
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Služba je poskytována 
• V objektu Novina 154 Kryštofovo údolí, okr. Liberec 46001
 (tři dvoulůžkové pokoje, tři jednolůžkové pokoje, samostatná bytová jednotka)

Sociální služba je poskytována od pondělí do pátku včetně všech svátků od 8.00 do 18.00 hodin 

Posláním služby chráněné bydlení Fokusu Liberec je podpora duševně nemocných lidí 
v získávání dovedností potřebných k samostatnému životu a umožňujících žít mimo zdravotnická 
a  ústavní zařízení 

Cílová skupina – duševně nemocní lidé, starší 16-ti let, kteří si v důsledku své nemoci nebo 
dlouhodobé hospitalizace neosvojili nebo ztratili dovednosti potřebné k samostatnému životu, jsou 
v péči ambulantního psychiatra, jsou schopni a ochotni dodržovat pravidla v chráněném bydlení 
a souhlasí s prací na individuálním plánu. 

Služba nemůže být poskytnuta lidem s pohybovým postižením, protože objekt CHB nemá bezba-
riérový přístup. Služba nemůže být poskytnuta lidem, kteří si nejsou schopni hradit náklady na své 
základní životní potřeby (nákup potravin, ošacení, hygienických potřeb).

Cílem služby je pomoci klientům žít co nejsamostatněji mimo ústavní a zdravotnická zařízení, 
podle vlastních představ a možností. Podporujeme rozvoj praktických sociálních schopností za-
hrnující každodenní obstarávání domácnosti (nákup, praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi) 
i  samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci 
volného času, apod…)

Služba vychází z těchto obecných zásad:
• Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, 

společenských vztahů, trávení volného času apod…)
• Individuální přístup respektující potřeby a volbu klienta
• Práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou
• Informovanost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřej-

ných službách apod…)
• Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými služba-

mi, soudy, institucemi apod…)
• Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
• Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů
• Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce

Doba využívání služby je při nástupu do služby stanovena smlouvou na dva roky. 

Na základě vytvořených kritérií a mapování dovedností přecházejí uživatelé k samostatnému byd-
lení - tzn. ukončují službu, nebo přecházejí do systému terénní podpory – např. do nájemního bytu 
(1 - 2x týdně podpora terénního pracovníka - poskytování podpory při hledání zaměstnání, hledání 
samostatného bydlení apod...). 

Uživatelé služby, kteří díky tréninku získali základní dovednosti v bydlení, ale vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu potřebují trvalou socioterapeutickou podporu, mohou po naplnění konkrétních 
kritérií a po prodloužení smlouvy, službu využívat bez časového ohraničení podle individuálního 
plánu. Doba pobytu je zde ohraničena pouze schopností uživatele dodržovat dohodnutá pravidla. 
Maximální důraz je kladen na uchování co nejvyšší samostatnosti a soběstačnosti uživatele. 

V roce 2010 
V tomto roce došlo k vymalování všech prostor v chráněném bydlení. Na konci roku byly vybaveny 
pokoje i obývací pokoj i kancelář pracovníků služby novým nábytkem, pořídili se plovoucí podlahy. 

Problémy s nedostatečným vytápěním byly odstraněny opravou kotle a přidáním nádrže na ohřev 
vody. Byl zakoupen nový vysavač, rychlovarná konvice, monitor do kanceláře, čerpadlo do studně, 
křovinořez, nádobí a jídelní stoly do kuchyně. Došlo k zateplení oken tepelnou páskou. Na konci 
roku začali práce na vybudování zasakovací nádrže, která vyřeší problémy s vyvážením jímky. Pro-
běhlo vybourání a oprava sprchové koutu v dámské koupelně.

V létě se v prostorách chráněného bydlení konala dvoudenní arteterapeutická dílna - výtvory účastní-
ků jsme použili k vyzdobení prostor. Na podzim se několik klientů zúčastnilo rehabilitačního pobytu 
v Janově. V roce 2010 také nastoupila na plný úvazek druhá asistentka služby. Mohlo tak dojít k roz-
šíření doby poskytování služby o dvě hodiny denně- do 18.00 hodin. Dalšími posilami personálu 
chráněného bydlení se stal zahradník - údržbář, který se stará o přilehlý pozemek a drobné opravy 
v domě. Nastoupila také nová uklízečka, která uklízí společné prostory. 

Na nákupy na společné vaření a objemnější nákupy uživatelů je využíván služební automobil. 

Služba chráněného bydlení

Prostory chráněného bydlení v Novině



SO
C

IÁ
LN

Í S
LU

ŽB
Y 

Služba má sídlo: 
• V objektu Nezvalova 662 Liberec 15
• V sídle budovy Union ul. Jindřicha z Lipé v České Lípě

Možnosti ubytování uživatelů služby: 
• V nájemních bytech Fokusu ul. Krejčího Liberec – podnájem 
•  V bytech fokusu Liberec v ul. Nezvalova 662 Liberec 15 – nájem

Služba je poskytována od pondělí do pátku. Od 8.00-16.30 hodin

Posláním služby podpora samostatného bydlení Fokusu Liberec je podpora duševně nemoc-
ných lidí v samostatném bydlení v jejich vlastních domácnostech, podle jejich vlastních představ a 
možností. 

Cílovou skupinu tvoří duševně nemocní spoluobčané z Liberce starší 18 let, kteří v důsledku 
své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace potřebují podporu v činnostech souvisejících se samo-
statným bydlením, péčí o domácnost, zvládáním partnerských a rodinných vztahů. Našimi klienty 
se mohou stát i jejich rodinní příslušníci.

Cílem služby je pomoci klientům udržet si vlastní bydlení, rozvoj praktických sociálních doved-
ností zahrnující každodenní obstarávání domácnosti (nákup, praní žehlení, úklid, hospodaření s 
penězi), samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, or-
ganizaci volného času, apod…), obnovení, nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora v oblasti 
partnerských vztahů. 

Služba vychází z těchto obecných zásad:
• Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, 

společenských vztahů, trávení volného času apod…)
• Individuální přístup respektující potřeby a volbu klienta
• Práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou
• Informovanost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřej-

ných službách apod…)
• Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými služ-

bami, soudy, institucemi apod…)
• Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
• Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů
• Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce

Služba je realizována jako podpora v bydlení ve vlastních domácnostech uživatelů služby, kdy 
je základem služby intenzivní trénink sociálních dovedností spojených se samostatným bydlením 
a zvyšování kompetencí uživatele v této oblasti. 
Služba je realizována také v nájemních bytech Fokusu v Liberci.

Několikaleté zkušenosti s poskytováním služby chráněného bydlení prokázaly, že je velmi vhodné 
realizovat i terénní službu podpora samostatného bydlení. Dobré rozlišení nezbytně nutné míry 
podpory předchází situacím, které by zejména u mladých lidí se schizofrenií vedly k čerpání pří-
spěvku na péči a umístění do pobytové služby. 

V roce 2010
Služba PSB V Liberci : Prvokontaktu se zúčastnilo 13 zájemců z nichž 11 do služby nastoupilo. Bě-
hem roku ukončilo službu sedm uživatelů - čtyři uživatelé odešli do zařízení, v nichž je poskytována 
podpora v širším rozsahu, jeden uživatel se vrátil k rodině, dva uživatelé se odstěhovali z Liberce 
a službu přestali využívat. 
Služba byla dále využita čtyřmi rodinnými příslušníky osob s psychickou poruchou

Koupelny v Nezvalově ul. byly vybaveny novými skříňkami pod umyvadlo, koupelny byly zároveň 
vymalovány. 
Proběhla oprava antény v Nezvalově, Byly zakoupeny set-top-boxy čímž došlo ke zlepšení příjmu 
televizního signálu. Pořídili jsme nový jídelní stůl do kuchyně. 
Ve vyhrazený čas začala do bytu v Nezvalově ulici docházet uklízečka, která se stará o úklid 
společných prostor.

Pobočka v České Lípě: Nová služba vznikla v polovině roku 2009 v regionu, kde dosud 
nebyly vytvořeny specifické služby pro skupinu duševně nemocných. Cílem projektu bylo vytvořit 

Služba podpora samostatného bydlení

Kuchyňka nájemního bytu v Nezvalově ulici 662 v Liberci
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služby, které přijdou přímo za klientem, mimo jiné i zmapují jejich další potřeby a případně vytvoří 
databázi zájemců o návazné sociální služby. Služba byla do konce roku 2009 zaregistrována jako 
Sociálně aktivizační služba pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Na konci roku byla pod-
pořena v individuálním projektu IP1 a od roku 2010 se realizovala změna registrace na Podporu 
samostatného bydlení.

Důležitou součástí služby je spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotnických služeb v 
regionu jako i úzká návaznost na spádovou psychiatrickou léčebnu v Horních Beřkovicích. 

V roce 2010
Od začátku roku 2010 naši službou prošlo do dnešního dne zatím 16 klientů, zahájili jsme více než 
25 prvokontaktů a v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice jsme kontaktovali 30 osob. Do léčebny 
HoB jezdíme pravidelně jednou za měsíc, a to každý třetí čtvrtek v měsíci, z této spoupráce však 
vzešel prozatím jeden klient.

Zájemci o službu k nám nejčastějí přicházejí na doporučení z psychiatrického sanatoria v České 
Lípě, Ronovské ulici. Dá se hovořit o výborné spolupráci Fokusu s místními ambulantními psychiatry. 
Spolupráci jsme již na jaře navázali i se soukromým psychiatrickým oddělením v Litoměřicích, tu 
hodláme rovněž dál rozvíjet.

Zaměstnáváme na částečný úvazek uklizečku z chráněného bydlení o.s. Dolmen.

Naši klienti se na nás stále častěji obracejí se žádostmi o možnost bydlení prostřednictvím našich 
bytů přímo v České Lípě – to se stalo předmětem diskuse při plánování rozvoje služeb Fokusu, které 
proběhlo na konci měsíce října, celá záležitost se bude nadále mapovat a řešit.
Dalším požadavkem našich klientů vzešlým z právě probíhajícího hodnocení kvality služby je klub 
– nějaký prostor pro vzájemná setkávání našich klientů. 
Na konci letošního roku jsme díky finanční rezervě dovybavily naši kancelář novou kopírkou a také 
zlepšily zázemí pro pracovnice – máme novou malou lednici.

Účastníme se vzdělávacích akcí – konference Emauzy – Průvodce psychotickou atakou, seminář 
Krizové plánování ve FTVS Praha, kurzy Instandu na KÚ Liberec ke kvalitě služeb.



Služba je poskytována jako terénní a ambulantní.

Místo poskytování ambulantní služby a kontaktní místo terénní služby je 
• Nezvalova 662 Liberec 15 460 15 

Služba je poskytována od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30 hodin

Posláním služby SAS je dlouhodobá pomoc duševně nemocným zvládat projevy nemoci tak, 
aby mohli i nadále žít ve svém přirozeném prostředí nebo se do něho navrátit.

Cílem služby je zejména motivovat klienty po ukončené hospitalizaci k aktivitě při zvládání je-
jich sociální situace (pomoc při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných 
zájmů, podpora při plánování volného času a zlepšení komunikace se svým okolím). Dále udržovat 
formou terénních a ambulantních služeb kontakt s dlouhodobě hospitalizovanými lidmi a s lidmi, 
kteří již ukončili jiné služby Fokusu. 

Cílovou skupinu tvoří duševně nemocní lidé z Libereckého kraje, starší 16 let, ochotní pracovat 
se socioterapeutem na svém individuálním plánu. Poskytujeme službu lidem hospitalizovaným na 
psychiatrickém oddělení liberecké nemocnice a v Psychiatrické léčebně Kosmonosy a Horní Beřko-
vice. Návštěvy v domácnostech nabízíme lidem z města Liberce a České Lípy. 

Služba vychází z těchto obecných principů:

• Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, 
společenských vztahů, trávení volného času apod…)

• Individuální přístup respektující potřeby a volbu klienta
• Práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou
• Informovanost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřej-

ných službách apod…)
• Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými služ-

bami, soudy, institucemi apod…)
• Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
• Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů
• Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce

Služba poskytuje terénní a ambulantní péči po ukončené hospitalizaci - zejména dlouhodobé hospi-
talizaci v psychiatrické léčebně. Součástí služby je kontaktování nových klientů, obecné sociální po-
radenství (realizované v rámci terénní služby, nebo ambulantně), bazální dílna a artedílna. Služba 
je určena i lidem, kteří se z důvodu zhoršení zdravotního stavu uzavírají v domácnostech, přerušili 
léčbu, nebo docházku do jiných sociálních služeb Fokusu Liberec.

Podpora je poskytována v oblastech: udržení samostatného bydlení, podpora při dodržování lé-
čebného režimu a pravidelných denních aktivit (bazální dílna), zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím, pomoc při řešení finanční situace, zlepšení komunikace s okolím, koordinace 
sociálně-zdravotnických služeb. Důležitou součástí služby je návštěva uživatele při hospitalizaci u 
osaměle žijících uživatelů.

V roce 2010 
Kontaktovali jsme, nebo průběžně navštěvovali 30 hospitalizovaných pacientů v psychiatrické lé-
čebně Kosmonosy. Z toho 15 již někdy využilo, nebo využívá některou ze služeb Fokusu Liberec, 13 
bylo zcela nových prvokontaktů. U dvou pacientů jsme zjistili, že se nejedná o naši cílovou skupinu. 
Ambulantní, nebo terénní službu SAS využilo v průběhu roku 47 uživatelů. 

V Lednu nastoupil nový pracovník, v únoru proběhlo jeho zapracování. Protože práci socioterapeu-
ta nezvládl, byla s ním smlouva ukončena a v březnu bylo vypsáno nové výběrové řízení. V tomto 
měsíci jsme také začali spolupracovat s novým klientem v PL 
Kosmonosy, který, na propustce doma v Liberci, našel vyplavený byt. Vyřešení této krizové situace 
zajistila M. Lešáková s majitelem bytu a klientem. Ve výběrovém řízení byl vybrán nový terénní 
pracovník. 
V dubnu do služby SAS na poradenství přišla nová neslyšící klientka M. Lešáková ji pomohla vyřešit 
její dluhovou situaci, došlo k odpuštění dluhů. V tomto měsíci jsme také získali městský byt pro jednu 
z našich klientek. Po třech týdnech zapracování nám nový terénní pracovník odešel. Opět jsme si 

Sociálně-aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením (SAS)
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ověřili, jak složité je získat pro terénní tým člověka, který je motivovaný, samostatný a dokáže pra-
covat způsobem case managementu- tj. propojovat jednotlivé poskytovatele a služby. 
V květnu vypisujeme další výběrové řízení. V červnu je přijata nová pracovnice Iva. Proběhlo zapra-
cování a zdá se, že jsme konečně měli šťastnou ruku. 
Tento měsíc byl do kanceláře SAS zakoupen kontejner k psacímu stolu, stolní lampa a kancelářské 
potřeby. Podařilo se nám získat další, tentokrát komerční byt pro klientku. Rozšiřuje se služba dluho-
vého poradenství o další 4 klienty.
V srpnu se účastníme letní artedílny v Novině a připravujeme se na turisticky zaměřený Rehabilitační 
pobyt v Janově n.N. Pobyt proběhl v říjnu s účastí 10 klientů a kladným ohlasem. 
V Listopadu jsme získali bydlení pro klientku v Domě s pečovatelskou službou v ulici Krejčího. 
V prosinci se uskutečnila schůzka vedení Fokusu Liberec na PO Nemocnice 
Liberec, kde M. Lešáková prezentovala službu SAS a poradenství
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Nový projekt  byl zahájen v roce 2006 a běžel do února 2008. Jeho cílem bylo vytvořit v Jablonci 
nad Nisou  pobočku, ve které probíhat zaměstnávání  a pracovní rehabilitace. 

Přímo kavárna nabízela v roce 2010 zaměstnání 6 zdravotně postiženým. Našli zde pracovní 
uplatnění při práci v kuchyni nebo obsluze hostů. Další dvě pracovní místa jsou místy úklidovými. 

 Kavárna nabízí běžné občerstvení (kávu, čaj, chlazené nápoje, zákusky, chlebíčky, obložené hous-
ky apod…nebo přípravu rautu v prostorách kavárny i mimo ni. V poledních hodinách připravuje 
personál oběd pro pracovníky na chráněných místech a v pracovní rehabilitaci). 

Důležitým výstupem kavárny je propojování činnosti Fokusu s veřejností a propagace naší práce. 
Součástí kavárny je i recepce Spolkového domu. Úkolem recepčního je mít přehled a podávat 
informace o akcích konaných ve Spolkovém domě, přepojovat telefonické hovory, předávat vzkazy 
apod…Vytvořená místa doplňují i dvě místa úklidová, - pracovníci zde zajišťují čistotu ve společných 
prostorách Spolkového domu.

Středisko Jablonec: Centrum pracovního 
uplatnění – Spolkový dům v Jablonci nad 
Nisou, Kavárna Floriánka

Kuchyňka nájemního bytu v Nezvalově ulici 662 v Liberci



V listopadu 2009 jsem nastoupila na místo asistentky na Chráněnou Kavárnu Floriánka v Jablonci 
nad Nisou. V té době nastoupilo několik nových zaměstnanců (provozní asistentka Šárka V. servír-
ka Míla D. a uklízečka Eva J.).  

Právě bylo v plném proudu hektické předvánoční období, kdy se kromě běžného provozu připravo-
valy rauty pro městský úřad, různé organizace, pracovní kolektivy a neziskové organizace.                 

     První měsíc jsem se zapracovávala do chodu kavárny, kuchyně, STD, učila se používat počítač …
abych zvládla práci asistentky. K tomu jsem dostala celé povídání o FOKUSu, co se týče poskytová-
ní služeb. I když to byla spousta nových věcí, od prvního dne jsem měla výborný pocit z prostředí, 
kolektivu. Vedoucí chráněné kavárny i ostatní zaměstnanci mě pomáhali, poradili, když jsem měla 
nějaký problém. I vedoucí asistentka STD se mě snažila vše vysvětlit, v čem je hlavní smysl práce 
asistentky, jak pracovat s klienty, co vše se má zapisovat a kam. Nestalo se mi, že by mě někdo 
odmítl.  Na naší kavárně vládne klid, pohoda, vzájemná tolerance, pomoc jeden druhému. V lednu 
jsem se stala klíčovým pracovníkem jedné klientce, která se ucházela o pozici pekařky. A v dnešní 
době pracuje u nás na zkrácený úvazek. Dále ke mně dochází druhá klientka 2x týdně. Snažila 
jsem se vše připravit – přesné postupy receptů, vlastí přípravu a pečení, úklid. Vše sepsat tak, aby 
to bylo srozumitelné všem. Byly ale situace, a doposud i jsou, kdy jsem potřebovala poradit. Mám 
možnost se kdykoliv obrátit na vedoucího kavárny, pokud je mimo, na asistentku sociálně-terapeu-
tické dílny (STD). 

S vedoucím kavárny, asistentkou STD a mnou jsme se dohodli na společném postupu klientů, kteří 
by chtěli do budoucna nastoupit na pozice pekaře/pekařky nebo servírky/číšníka. Navzájem si 
vycházíme vstříc a vždy se spolu dohodneme, na konkrétních postupech u jednotlivých klientů. Vím, 
že je stále co zlepšovat, ale pokud si budeme navzájem pomáhat, určitě se posuneme dál.

V únoru se opět vyměnila provozní asistentka a nastoupila k nám Helena D., tato pracovní pozice 
byla poslední nestabilní částí kavárny. Obsazením tohoto místa se naše kavárna domnívám plně 
stabilizovala a nyní se můžeme soustředit pouze na její rozvoj, jak co se týče provozu, tak posky-
tování sociálních služeb.

Krom běžného jsme se tento měsíc zúčastnili soutěže Chráněných kaváren Barman roku 2010 
ve Zlíně a díky naší servírce Romaně jsme v konkurenci dalších 19 kaváren získali druhé místo v 
kategorii nealko koktejlů. Naším společným cílem a smyslem je, co nejvíce spokojených klientů. 
Alespoň trochu jim usnadnit vstup do běžného života. Být jim oporou, rádcem za kterým můžou 
přijít, popovídat si.

Kavárna roku 2010 pohledem nového 
pracovníka

ZA
M

ĚS
TN

Á
VÁ

N
Í O

SO
B

SE
 Z

D
RA

VO
TN

ÍM
 P

O
ST

IŽ
EN

ÍM



• Liberec Rukodělná dílna je pracovištěm zaměřeným zejména na výronu keramiky a ruč-
ního papíru.  Dílna je určena lidem, kteří mají základní předpoklady pro rukodělnou a výtvarnou 
činnost. Dílna pracuje převážně na zakázky (Např. pro Československý červený kříž, ZOO Libe-
rec, Transfuzní oddělení nemocnice Liberec, Technickou univerzitu v Liberci...). Pro potřeby sdru-
žení vyrábí propagační předměty, které jsou předávány sponzorům, nebo jiným osobám, které 
pomáhají Fokusu v jeho činnosti. Dílna se účastní celé řady propagačních a prezentačních akcí 

• Řemeslná dílna je určena převážně mužům, kterým jsou bližší řemeslné práce a údržba. 
Dílna pro potřeby sdružení vyrábí drobnější dřevěný nábytek, realizuje technickou údržbu všech 
prostor, významně pomáhá při opravách objektu. V konečném důsledku činnost této dílny šetří 
sdružení peníze, které by byly jinak vydány za zednické, údržbářské, nebo truhlářské práce.  

• Chráněná pracoviště vytvářejí pracovní příležitosti pro muže i ženy na pracovních po-
zicích recepční, svačinář, kuchařka, úklid, zahradník. Pracoviště pomáhají s údržbou prostor 
a zahrady a zlepšují zaměstnancům Fokusu Liberec pracovní podmínky:  Příprava obědů pro 
zaměstnance, donáška svačin, kopírování materiálů, přebírání a odesílání pošty atd... 

Chráněná pracovní místa Liberec 
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• 9. 12. 2010 se účastní rukodělná dílna a STD vánoční prodejní a propagační akce v Radničním 
sklípku pod záštitou galerie U rytíře. 

• 1. 12. 2010 Prodejní a propagační akce rukodělné dílny na Kraji. 

• 2. 10. 2010 - prodejní akce rukodělné dílny a STD v Semilech. 

• 4 - 10. 10. 2010 Týden sociálních služeb ve Spolkovém domě v Jbc prezentace výrobků.

• 21. 8. 2010 Prodej výrobků v ZOO Liberec  

• 19. 6. 2010 Prodej výrobků v ZOO Liberec při vyhodnocování soutěže O cenu Modrého slona, 
který je vyvrcholením celostátní soutěže přehlídky umělecké a zájmové tvorby handicapovaných 
umělců v rámci projektu ,,Tvoříme duší 2010“ pořádané sdružením artefaktum.cz a CZP LK. Tři 
uživatelé služeb Fokusu Liberec dostali ocenění v této soutěži a byly jim slavnostně předány 
ceny.

• 16. 6. 2010 Den Zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou - prodejní a prezentační stánek 

• 22. 5. 2010 Prodejní prezentační akce na zámku v Zákupech, kde probíhala výstava umělecké 
a zájmové tvorby handicapovaných umělců v rámci projektu ,,Tvoříme duší 2010“ pořádaná 
sdružením ARTEFAKTUM. CZ a Centrem pro zdravotně postižené libereckého kraje o.s.

• 24. 3. 2010 Prodej výrobků na tradičních velikonočních trzích v prostorách budovy Krajského 
úřadu Liberec

Přehled prodejních a propagačních akcí
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Naším výrobním sortimentem je stále drobná ručně vyráběná užitková i dekorativní keramika, svíčky 
stáčené a skládané ze včelího vosku a různá přáníčka a cedulky z ručního papíru.

V květnu jsme se zúčastnili prodejní akce v Zákupech, spojenou s krásným programem a prohlídkou 
zámku. O naše výrobky byl velký zájem.

V létě jsme měli v rozvrhu oblíbené prodejní akce v ZOO – tradiční setkání „Modrý slon“ a pre-
zentace sdružení.

V září jsme poprvé navštívili Tanvaldské slavnosti. Celodenní akce spojená s cestou historickým 
parním vláčkem byla trochu od sazí, ale příjemná.

V říjnu jsme si zatancovali na tancovačce, kde bylo pro nás připraveno příjemné pohoštění a tom-
bola.

Nyní souběžně s velkou zakázkou pro transfůzní oddělení liberecké nemocnice, které na nás stá-
le nezapomíná, připravujeme další zakázky- pro brněnskou firmu, Technickou univerzitu v Liberci 
a pro kavárnu My café v Brně.

Začátkem prosince se zúčastníme vánočních trhů v prostorách budovy Krajského úřadu Liberec. 
Další předvánoční akcí bude prodej v Galerii U Rytíře. Také připravujeme vánoční dárky a dárkové 
balíčky pro naše kolegy – zaměstnance Fokusu. 

Během roku od nás odešlo i pár kolegů a my jim přejeme hodně sil do dalších kroků.  A protože se 
uvolnila místa, tak na naší dílně proběhlo výběrové řízení.

Přijímali jsme kolegy nejen do keramické dílny, ale i na papírový program.

Nyní je nás 7 a v tomto novém složení doufáme, že se nám práce bude dále dařit. Uvítali bychom 
ještě posilu na keramický program a tak pokud máte zájem, přijďte mezi nás. 

Kolektiv chráněné rukodělné dílny

Rok v rukodělné dílně očima zaměstnanců
ZA

M
ĚS

TN
Á

VÁ
N

Í O
SO

B
SE

 Z
D

RA
VO

TN
ÍM

 P
O

ST
IŽ

EN
ÍM



Po ukončení činnosti Socioterapeutického centra vznikl v roce 2007svépomocný Myklub, který 
umožňuje 2x v týdnu –v ) úterý a ve  čtvrtek od 14 .00 do 17.00 hodin setkání bývalým uživatelům 
služeb Centra, nebo uživatelům služeb Fokusu. Klub je zaměřen zejména na aktivní trávení volného 
času a je určen všem zájemcům bez rozdílu tj. se zdravotním omezením nebo bez něj. Členové 
klubu se scházejí i mimo vyhrazené hodiny  na výletech, nebo jiných společných aktivitách.  Pod-
mínkou  účasti je jen dodržování klubových pravidel, schopnost spolupráce  s ostatními a aktivní 
účast na klubových akcích. 

V roce 2010
Proběhla v klubu řada zajímavých přednášek. Např. o olympijských hrách, o TG. Masarykovi, 
o tradici českých velikonoc, o osvobození  Československa... 

 Dále se konala celá řada výletů : Předjaří v Bedřichovickém lese, návštěva Železného Brodu spo-
jená s ukázkou ruční výroby skla, výlet na hejnickou pouť.... 

Návštěvníci klubu  navštívili několik filmových představení, Severočeské muzeum, galerii, botanic-
kou a zoologickou zahradu, jabloneckou výstavu vánočních ozdob...  

Účastnili se několika vernisáže realizovaných v kavárně Fokusu.  

Pálily se čarodějnice (viz. foto) 

opékaly špekáčky. 

Klub se zúčastnil v rámci týdne pro duševní zdraví tradiční tancovačky a ke konci roku  si uspořádal 
společnou předvánoční  oslavu. 

MY KLUB 
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Patří všem zaměstnancům, příznivcům a přátelům Fokusu, 
jako i všem  donátorům, kteří pomáhali naši činnost v průběhu  roku realizovat tj.:

• MPSV ČR
• Úřad práce v Liberci a v Jablonci nad Nisou 
• Ministerstvo kultury ČR
• Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Liberecký Kraj
• Město Liberec
• Město Česká Lípa
• Nadace: ČEZ, Škola hrou, Euronisa, Preciosa
• Sponzoři: Czechoslovak Ocean Shipping s.r.o., Audit Topol s.r.o.
• Psychiatrická léčebna Kosmonosy a psychiatrické oddělení v Liberci

Poděkování





PŘÍJMY A VÝDAJE (ROK 2010)

PŘÍJMY

Granty nadací (ČEZ, Euronisa, Škola hrou, Preciosa…) 84 998

Příspěvky občanů 25 000

Členské  poplatky 780

Sponzorské dary     12 405

Příjmy z vlastní činnosti (tržby za soc. služby, tržby dílen, kavárny,      
tržby od nájemníka) 1 584 507

Úroky z vkladů 359

provozní  dotace (MPSV, Úřady práce, Město Liberec, Individuál-
ní projekty Libereckého kraje) 11 547 609

Ostatní příjmy (úroky, soukromé telefony, odpis domu nezvalo-
va…) 296 296

CELKEM 13 551 954

     
VÝDAJE

Mzdové náklady                         9 475 408

Spotřebované nákupy (spotřební materiál, kancelářské potřeby, 
tonery, drobný hmotný majetek, pohonné hmoty, materiál na opra-
vy…), nákup zboží

1 374 245

Nájmy, energie 884 773

Opravy a udržování 506 088

Poplatky za tel./fax,pošt. 219 002

Služby (telefony, internet, školení a semináře, BOZP, přepravné, 
software, opravy a udržování, vodné a stočné, auditor…) 461 410

Cestovné 73 646

Odpisy 114 704

Daně a poplatky 13 679

Ostatní náklady (pojištění, bankovní poplatky) 70 351

CELKEM 13 193 306
     

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ   358 647

Hospodaření 






