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Ohlédnutí za rokem 2017 

Rok 2017 se nesl ve znamení  čekání  na individuální projekty Libereckého kraje.  Čekání 
ovšem nebylo jen pasivní záležitostí. S ohledem na  rozšiřování naší péče do dalších regionů 
kraje a pomalu se rozbíhající reformu psychiatrické péče, bylo naší snahou rozšířit 
multidisciplinární týmy o další pracovníky  přímé péče a zdravotní sestry.  Rozšířené 
personální obsazení bylo již nutnou součástí plánovaných individuálních projektů a nebylo tedy 
vůbec snadné ho realizovat, pokud zůstávalo nejasné, kdy budou individuální projekty 
zahájeny - zda od dubna, září nebo od konce roku. Informace stále chyběly, způsob 
administrace veřejných zakázek a celkový nárůst byrokracie, situaci nezjednodušoval. Změnila 
se situace i na trhu práce, pracovní síly chyběly ve všech pracovních odvětvích a možnost 
nalézt lépe placené místo, vedla k odchodu  řady zaměstnanců Fokusu. Nicméně život 
organizace šel dál, péči našim klientům bylo nutno zajistit a tak celý rok 2017 probíhala  
nekonečná řada výběrových  řízení na různé pracovní pozice a zapracování  nových 
zaměstnanců. 

Také vývoj reformy psychiatrické péče neběžel zcela lineárně. Objevovaly se protichůdné 
informace týkající se  Center duševního zdraví. Jejich personální standard se s ohledem na 
trh práce, počty psychiatrů a psychiatrických sester, jevil stále nedostupnější a nereálný. 
Pozitivní ale bylo obsazení pracovní pozice Koordinátora pro reformu pod ministerstvem 
zdravotnictví, na kterou přešel z Fokusu Liberec Přemek Holeš. Spolu s ním ředitelka Fokusu 
absolvovala  několik seminářů a konferencí, na kterých  informovali o vývoji reformy a zejména 
pak o vzniku našich multidisciplinárních týmů. 

Multidisciplinární týmy  Fokusu Liberec tvoří zatím kompromis mezi sociální a zdravotní péčí. 
Fungují od roku 2017 v regionech Liberec, Liberecko- Frýdlantsko, Českolipsko - Novoborsko 
a  Jablonecko-Tanvaldsko. V každém týmu je zařazena zdravotní sestra na pozici pracovníka 
sociálních služeb s kompetencemi vymezenými i pro zdravotní oblast. Pro Liberec a Českou 
Lípu Fokus získal dva peer konzultanty. V každém z týmů je  minimálně jeden sociální 
pracovník, zbývající pracovní pozice jsou obsazeny pracovníky sociálních služeb. Smyslem a 
náplní práce těchto týmů je  poskytnout podporu lidem i v menších obcích, kde dosud nejsou 
dostupné žádné služby pro osoby s duševním onemocněním.  

 K pozitivním momentům minulého roku patří, že se týmy nakonec personálně podařilo 
stabilizovat, zdravotní sestry  „zapadly“ do terénních  týmů, které pro ně rychle dokázaly najít 
využití.  Z projektu IROP jsme pro tyto terénní týmy získali dva automobily.  S pomocí dalšího 
OPZ projektu a externího odborníka jsme vytvořili strategický plán na období pěti let a 
postupně jsme doladili i zlepšení propagačních aktivit a sjednotili vizuální identitu organizace.  
Za podpory libereckého Úřadu práce se podařilo v Liberci zahájit provoz nové, chráněné 
kavárny, která nabídla pracovní příležitost 4 zaměstnancům a s ohledem na své umístění 
v centru města, disponuje i možnostmi  více propagovat  naše aktivity. Krajská skupina pro 
reformu začala pod koordinací koordinátora více spolupracovat, a rozbíhá se i užší spolupráce 
s libereckým psychiatrickým oddělením. Věříme, že bude prospěšná našim klientům 
minimálně tak, jako dlouholetá spolupráce s psychiatrickými nemocnicemi. 

Závěr patří poděkování všem zaměstnancům, kteří toto období nejistot ustáli, zůstali s  námi, 
neztratili víru v postup psychiatrické reformy a smysl naší práce.   

Jana Horáková, ředitelka společnosti   
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Přehled soc. služeb a zaměstnávání 

Počet platných smluv uzavřených v roce 2017 
  
Sociálně terapeutické dílny 57 
Chráněné bydlení 24 
Podpora samostatného bydlení 66 
Sociální rehabilitace 107 
 
 
Informace o zaměstnancích 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017: 
 
Všichni zaměstnanci: 44,45 osob 
 
Zaměstnanci OZP + OTZP 24,67 osob 
Z toho: 
OZP 15,34 osob 
OTZP 9,33 osob 
 
Personál 19,78 osob 
 
43,33 : 44,45 = 97,48% osob se zdravotním postižením 
 
Mzdové náklady v tis. Kč: 9,403 tis. Kč 
Sociální pojištění 2,921 tis. Kč
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Služba Sociálně terapeutická dílna v roce 2017 

 

Služba je poskytována v prostorách:  

1. Liberec: Nezvalova 662, Liberec 15 

    Tanvaldská 263, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou 

2. Jablonec nad Nisou: Emílie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou  

      Eurocentrum, Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou 

 

Celková kapacita služby:  31 uživatelů (17 uživatelů v Liberci a 14 uživatelů v Jablonci nad 

Nisou) 

 

Údaje o využití za rok 2017: 

Během roku 2017 jsme měli 7 nových zájemců o službu (nikdo nebyl odmítnut) a službu STD 
využilo celkem 47 uživatelů (57 smluv). Klientům bylo poskytnuto 2 839 služeb v rozsahu 
9 499 hodin (přímá práce „face to face“ 7 368h, přímá práce ve prospěch klienta 1 579h, 
sociální poradenství poskytnuté třetí osobě 552h) v těchto programech: 

 

Nácvik pracovních dovedností, jehož cílem je získání anebo posílení pracovních dovedností 

a schopností, získání základní zručnosti jak manuální, tak i sociální a psychické. Vedoucí k 
psychické odolnosti a lepšímu sociálnímu začlenění. 

Zácvik na chráněné místo v řemeslné dílně, jehož cílem je posilování pracovních 

dovedností a schopností uživatele v oblasti řemeslných dovedností a rukodělných činností. 
Uživateli umožní získat pravidelný režim, pracovní dovednosti a návyky k navrácení 
samostatnosti a sebejistoty, které jsou potřebné k získání pracovního místa na chráněném 
pracovišti. Program přispívá k sociálnímu začleňování a pomáhá najít cestu do 
plnohodnotného života. 

Podpora na chráněném pracovním místě v řemeslné dílně, která umožní uživateli lépe 

zvládnout zaměstnání na chráněných místech – podat a zvládnout přiměřený pracovní výkon, 
zvládnout pracovní tempo, komunikaci v pracovním týmu a s veřejností. 

Zácvik na chráněné kavárně (CHK) Floriánka v Jablonci n. Nisou, jehož cílem je posilování 

pracovních dovedností a schopností uživatele v oblasti přípravy jídla, nápojů a obsluhy k 
získání pracovního místa na chráněné kavárně. 

Podpora na chráněném pracovním místě v  (CHK) Floriánka, která umožní uživateli lépe 

zvládnout zaměstnání na chráněných místech - podat přiměřený pracovní výkon, zvládnout 
pracovní tempo a komunikaci v pracovním týmu a s veřejností. 

Artedílna a kreativní ateliér v Liberci a Jablonci nad Nisou je program, který uživateli pomůže 
pracovat na jeho sebepoznání a seberozvoji, podpoří jej pomocí tvořivých činností ve skupině 
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ve zvládání vlivu nemoci na jeho mezilidské vztahy, pomůžeme mu zlepšit jeho schopnosti 
soustředění, paměti a zvládání emocí - hněvu, strachu, neklidu.  

Rukodělné činnosti nabízí uživatelům možnost seznámit se s velkou škálou pestrých 

rukodělných činností, pomáhají uživateli najít smysluplnou činnost, které se může věnovat i 
doma, po ukončení služby. Součástí služby je i sociální začleňování formou návštěv muzeí, 
výstav, galerií apod. Uživatel je podporován pomocí rukodělných činností ve skupině ve 
zvládání vlivu nemoci na jeho mezilidské vztahy, ve zlepšení schopnosti soustředění, paměti, 
komunikace, v rozvoji kreativity atd. 

 

Posláním služby STD  

Služba Sociálně terapeutické dílny Fokus Liberec usiluje formou pracovní rehabilitace o 
získání, obnovení, zdokonalení a zvýšení dovedností a schopností potřebných pro pracovní 
uplatnění osob s duševním onemocněním, a tím tak předchází jejich sociální izolaci a přispívá 
k sociálnímu začleňování.  

 

Cílová skupina služby STD 

Lidé s duševním onemocněním, převážně s psychotickými symptomy (schizofrenie, bipolární 
porucha, smíšené typy psychóz, dlouhodobé deprese apod.), kteří jsou v důsledku svého 
onemocnění znevýhodněni na trhu práce a potřebují obnovit, nabýt nebo si udržet pracovní 
dovednosti a návyky. 

Do cílové skupiny patří lidé ve věku od 16 - ti do 64 let s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji. 
Služba je poskytována od úterý do pátku od 8 do 16 hodin. Služba Podpora na chráněné 
kavárně Floriánka a Podpora v chráněné řemeslné dílně je poskytována i v pondělí. 

Službu není možné poskytnout lidem, jejichž tělesné postižení nebo onemocnění je tak vážné, 
že neumožňuje nácvik pracovních činností v jednotlivých dílnách a provozech. Bezbariérově 
lze poskytnout službu Artedílna a kreativní ateliér v Liberci a Jablonci nad Nisou. 

 

Cíle služby STD 

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. 

Podpora uživatele v rozvoji pracovních, sociálních, psychických a motorických dovedností, 
které umožňují uživateli nabýt nebo obnovit schopnosti a dovednosti pro budoucí pracovní 
uplatnění.  

Rozvíjet a posilovat soběstačnost a samostatnost uživatele nácvikem a 
upevňováním uvedených dovedností.  

Uživateli je poskytována taková míra podpory, která mu umožňuje využívat běžně dostupné 
zdroje a nevytváří si tak závislost na službě.  
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Ve službě STD je uživatelům poskytováno základní sociální poradenství formou individuálních 
schůzek. 

 

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 
veřejných službách, ..) 

 Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými 
službami, soudy, institucemi, ..) 
 Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací  

 Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů  

 Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce  
 

Odborná způsobilost zaměstnanců:  

Pracovníci služby se věnovali dalšímu vzdělávání, účastnili se seminářů, stáží, supervizí a 
intervizí (např.: s Advaitou, Rytmusem). Absolvovali tyto kurzy: Úvod do zvládání obtížných 
komunikačních situací při práci s klientem, Metody a principy FACT modelu, Psychiatrické 
minimum, Orientace ve zdravotní problematice cílové skupiny, Prezentační dovednosti, 
Prezentační dovednosti – Excel, Dluhové poradenství I. A také jedné stáže na Psychiatrickém 
oddělení Sadská (PN Kosmonosy). 

 

Program “Zácvik a podpora na chráněné místo v řemeslné dílně”  

Tento program probíhal od úterý do čtvrtka mezi 8:30 až 12h, kapacita byla 7 klientů. Pracuje 
se individuálně i v kolektivu. Trénuje se manuální a řemeslná zručnost hlavně v oblasti: údržby 
bytů, prací na zahradě, truhlářských prací, výroby svíček na prodejní trhy; ale trénují se také 
pracovní návyky a pracovní režim. Součástí pracovní náplně zácviku byly: drobné údržbářské 
práce, malování, natírání a úklid prostor, opravy nábytku, dveřního kování a klik, zámečnické 
práce, výroba ptačích budek, rámečků, polic, řemeslné práce v kavárně V patře a v nových 
prostorách v Tanvaldu. Uživatelé se opět podíleli na údržbě zahrady Fokusu Liberec, na 
pěstování zeleniny a bylinek. Také se starali o sekání a údržbu trávníků v ulici Nezvalova. 
Vylepšili jsme pracovní postupy při výrobě svíček. Program fungoval část roku i v pronajatých 
prostorech ve Vratislavicích. V rámci zácviku byly s uživateli uskutečněny exkurze. V tomto 
roce žádný z uživatelů služby nepřestoupil na chráněné pracovní místo do řemeslné dílny. 
Kvůli podpoře na řemeslné dílně byla domluvena spolupráce s  organizací Rytmus. Jeden 
uživatel přestoupil na Zácvik a podporu na chráněné místo v kavárně Floriánka. A jeden 
uživatel si našel práci mimo organizaci. 

Program “Zácvik a podpora v chráněné kavárně” Floriánka 
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Zácvik na kavárnu začíná na docházce 4h týdně, buď 1x nebo 2x týdně dle možností zájemce. 
Navyšuje se až na 4x v týdnu, docházka se během roku mění. Klienti si vyzkouší práci na 
recepci, v kuchyni (vaření i pečení), obsluhu zákazníků. Programem v roce 2017 prošlo 9 
uživatelů, 6 z nich čerpalo podporu na pracovišti. Kapacita služby jsou 4 uživatelé. V rámci 
služby se uživatelé podíleli na akcích např.: pro Statutární město Jablonec nad Nisou, ČČK – 
Jablonec nad Nisou (příměstské tábory), Svaz důchodců, MC Jablíčko, VŠRR Jablonec nad 
Nisou, LŠU – Jablonec nad Nisou a CSS – Jablonec nad Nisou. Mají tak možnost si vyzkoušet 
obsluhu, přípravu nápojů i pokrmů mimo kavárnu (rauty, vernisáže, společenské akce, ..). Dva 
uživatelé si našli práci mimo organizaci. 

 

Program “Artedílna a kreativní atelier” 

Tento program funguje jak v Liberci, tak i v Jablonci nad Nisou. V Liberci služba probíhá 
každou středu od 13h do 15h, s kapacitou 5 klientů. V Jablonci nad Nisou je kapacita služby 
10 klientů, program zde probíhá 3x týdně – každé úterý a čtvrtek dopoledne od 10h do 12h, a 
ještě v úterý odpoledne od 13h do 15h. Pracuje se na dílně, ale klienti mají možnost kreslit i v 
plenéru (zahrada, botanická, ZOO) a vyzkoušet si různé výtvarné a tvořivé techniky a styly – 
práci s fimo hmotou, keramickou hlínou, malbu akrylovými a olejovými barvami, suchým i 
mastným pastelem, enkaustiku, poskládat si koláž, vyrobit si tematickou dekoraci na Vánoce 
s použitím ručního papíru, zpracovávat volnou technikou zadaná témata. Pracujeme buď 
individuálně, nebo skupinově. Pořádáme a účastníme se výstav a výtvarných soutěží. Nejen 
pro inspiraci navštěvujeme galerie, muzea, podnikáme výlety, … atd.  

 

Program “Nácvik pracovních dovedností” 

Základní nástroj pro posilování a ověření pracovní schopností a dovedností a získání základní 
zručnosti. Uživatel získá pravidelný režim, naučí se pracovním návykům a časem je upevňuje 
(přijít do práce, přijít včas, pokud nemohu z vážných důvodů tak se omluvím, dodržuji 
stanovené přestávky, po práci si po sobě uklidím své pracoviště), naučí se zjistit své limity a 
rozvrhnout si zátěž, zvládnout jednoduché práce. Posílí se vlastní schopnost komunikace, 
s ostatními v týmu a kolektivu (říct co chci, umět sdělit svůj názor, obhájit si ho, ale také umět 
snést kritiku, poučit se z chyb, dát na rady ostatních, zvládnout pracovat v týmu). To vše vede 
k psychické odolnosti a také k lepšímu sociálnímu začleňování. V roce 2017 jsme se zaměřili 
hlavně na výrobu drobné keramiky, balení výrobků na prodejní akce. Na dílnu docházejí 4 
klienti.  

 

Program “Rukodělné činnosti” 

Služba STD nabízí každý čtvrtek od 13h do 15h program rukodělných činností, kde se 
uživatelé učí nebo zdokonalují v různých rukodělných aktivitách, jako je třeba: šití, vyšívání, 
tkaní, drátkování, výroba náramků, náušnic a řetízků z bižuterních komponentů, batikování, 
malbě na textil, malování a výrobě mandal, …atd. Získávají tak dovednosti a praktické 
zkušenosti, které mohou zkoušet vykonávat i doma. V rámci této služby jsou v nabídce také 
zajímavé návštěvy galerií, muzeí a výstav. Nabízíme příjemnou atmosféru, radu a materiální 
zázemí. Kapacita této služby je 5 uživatelů.  
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“Workshopy” 

I v roce 2017 jsme uspořádali několik workshopů. První jsme připravili pro klienty CHB v 
Krásné Studánce, kteří si upekli a nazdobili velikonoční perníčky. Druhý workshop, výtvarný, 
proběhl v CHK Floriánka na téma Enkaustika (tedy malování rozteklými voskovkami za pomoci 
žehliček) a intuitivní kresba. A třetí workshop byl otevřený pro zájemce z veřejnosti, proběhl 
opět na CHK Floriánka v Jablonci, kde si mohli účastníci ozdobit perníčky, tentokrát v 
předvánočním čase. Celkový počet uživatelů workshopů v roce 2017 byl 26. 

 

Prezentace našich výrobků 

Služba STD se během roku 2017 zúčastnila mnoha akcí a prodejních trhů. Byly to například: 
Výtvarné velikonoční a vánoční dílničky v Kulturním a společenském centru Lidové Sady 
Liberec, Komisní prodej našich výrobků v MIC Liberec, Vánoční a velikonoční trhy 
poskytovatelů sociálních služeb na KÚ Liberec, Celostátní přehlídka umělecké a zájmové 
tvorby a prodej výrobků v ZOO Liberec u příležitosti soutěže Modrý Slon, prodej výrobků klientů 
na Mikulášských trzích a na Adventním koncertu v Chrastavě, Pohádková přehrada v Jablonci 
nad Nisou, Soutěž kočárků a Orient show v Železném Brodě, a mnoho dalších.  

 

Zpracovala Michaela Stránská, Dis., vedoucí služby STD 
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Služba Chráněného bydlení v roce 2017 

Počet uživatelů celkem: 22 (Liberec 12, Česká Lípa 10) 

Chráněné bydlení 

Místo poskytování:  

 Nákupní ulice 33, Liberec 31 – Krásná Studánka, 460 01 

 Dubická 3322, Česká Lípa 1, 470 01, tel.: 727 967 009 

Celková kapacita služby 18 uživatelů z toho:  

 v Liberci je 12 uživatelů  

 v České Lípě 10 uživatelů 
 
Údaje o využití služby chráněné bydlení za rok 2017: 

V Liberci byla během roku 2017 služba poskytnuta celkem 13 uživatelům z toho 9 uživatelům 
z Liberce a 4 lidem z Libereckého kraje (1 Harrachov, 1 Tanvald, 1 Jilemnice, 1 Nové město 
pod Smrkem). V České Lípě byla během roku 2017 poskytnuta služba 11 uživatelům, z toho 
6 uživatelů přestoupilo z chráněného bydlení v Ruské ulici a 5 uživatelů bylo přijato přímo 
z psychiatrické nemocnice. Službu tedy využívalo 5 uživatelů z České Lípy, 1 uživatel 
z Nového Boru, 1 uživatel z Jablonce nad Nisou a 4 uživatelé z jiného kraje. V průběhu roku 
2017 bylo poskytnuto ve službě chráněné bydlení v Krásné Studánce 9 482 služeb, v součtu 
celkem 4 637,16 hodin služby a v České Lípě 10 055 služeb, v součtu celkem 2 710,5 hodin. 
V roce 2017 bylo přijato celkem 5 nových žádostí. V současné době čeká na uvolnění místa 
ve službě Chráněné bydlení celkem 10 zájemců.  

Základní informace o službě Chráněné bydlení 

Posláním služby Chráněné bydlení Fokusu Liberec je podpora duševně nemocných lidí 

v získávání dovedností potřebných k samostatnému životu mimo zdravotnická a ústavní 
zařízení.  

Cílovou skupinou služby jsou duševně nemocní lidé, starší 26 - ti let, kteří si v důsledku své 

nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace neosvojili nebo ztratili dovednosti potřebné k 
samostatnému životu, vyžadující vyšší míru podpory při zvládání každodenních činností a 
dodržování léčebného režimu, jsou v péči ambulantního psychiatra, jsou schopni a ochotni 
dodržovat pravidla v chráněném bydlení a souhlasí s prací na individuálním plánu, popř. 
individuálním plánu péče. V České Lípě nemůže být služba poskytnuta lidem s pohybovým 
postižením, protože objekt v Dubické ulici nemá bezbariérový 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 podle vlastních představ a možností. Podporujeme rozvoj 

praktických sociálních schopností zahrnující každodenní obstarávání domácnosti (nákup, 
praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi) i samostatné rozhodování v nejrůznějších 
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situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času, apod.). Ve službě 
chráněné bydlení se poskytují základní činnosti dle §17 zákona č. 108/2016 – Zákon o 
sociálních službách a dle prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. 11. 2016. 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
b) poskytnutí ubytování 
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
f) sociálně terapeutické činnosti 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 
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 uživatele. 

 Práce s širším okolím uživatele zejména s jeho rodinou. 

 Informovanost uživatele (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, 
běžných veřejných službách apod.). 

 Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, 
zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod.). 

 Respektování práv uživatelů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací. 

 Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů. 

 Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce. 
 
Služba se uživatelům poskytuje po dobu platnosti smlouvy v tomto časovém rozsahu: 
ubytování -  24 hodin denně, úkony péče - v pracovní dny (včetně státem uznávaných svátků) 
od 8.00 – 16.00 hodin, v Liberci i o víkendech So a Ne v čase 8.00 – 13.00 hodin a to v rozsahu 
dle individuální dohody s pracovníkem služby Chráněné bydlení.  

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení se uzavírá na dobu max. 3 let s možností 
prodloužení dle individuální dohody a s adaptační dobou 3 měsíce. Smlouva je uzavírána 
přímo v chráněném bydlení. Všechny náležitosti smlouvy jsou zájemci podrobně vysvětleny, 
včetně výše úhrad a způsobu vyúčtování za poskytované služby, pravidel služby, možnosti 
sdělit stížnost. Smlouvu si může zájemce prostudovat doma, nebo projednat za účasti a 
podpory např. rodinného příslušníka či opatrovníka. 

Specifika služby Chráněné bydlení a výsledky naší práce v roce 2017: 

Při poskytování úkonů péče ve službě Chráněné bydlení postupujeme podle zpracovaných 
metodických postupů a vnitřních pravidel organizace, které aktualizujeme na základě naší 
dlouholeté praxe. Pracovníci se průběžně vzdělávají v oblasti péče o lidi s duševním 
onemocněním. S uživateli pravidelně mapujeme jejich potřeby a sestavujeme s nimi 
individuální plány, které pravidelně hodnotíme. Daří se nám také snižování hospitalizací u 
jednotlivých uživatelů a zkvalitňování jejich života mimo zdravotnická zařízení. U některých 
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uživatelů máme i dobrou spolupráci s jejich rodinou a s opatrovníky. Dvakrát za rok máme 
zpětnou vazbu od uživatelů služby týkající spokojenosti s poskytováním služby Chráněné 
bydlení. Monitorujeme také připomínky a stížnosti, které se snažíme řešit ke spokojenosti 
našich uživatelů. Pokud se u uživatele vyskytne potřeba, kterou zajišťuje jiná sociální služba, 
domlouváme se na spolupráci – např. využíváme služeb pracovních agentur, terénních služeb, 
pečovatelské služby apod. Fokus Liberec je také zapojen v procesu komunitního plánování, 
spolupracuje s obcemi, s úřady práce, s Libereckým krajem, s Magistrátem města Liberec, 
s ostatními Fokusy a jinými organizacemi, které se zapojují do péče o lidi s  duševním 
onemocněním. Fokus Liberec je také aktivním členem Asociace komunitních služeb a 
spolupracuje i s PN Kosmonosy a s PN Horní Beřkovice.  
 
Díky naší podpoře ve službě Chráněné bydlení a dobré spolupráci Fokusu Liberec s 
psychiatrickými nemocnicemi v Kosmonosech a v Horních Beřkovicích, a také s ambulantními 
lékaři v našem regionu, se nám daří úspěšně stabilizovat uživatele s duševním onemocněním 
a zlepšovat jim kvalitu jejich života. Uživatelům z Liberce, kteří k nám přišli v letech 2014 - 
2017 převážně po dlouhodobé hospitalizaci z PN Kosmonosy, se podařilo natolik zadaptovat 
v naší sociální službě a stabilizovat svůj zdravotní stav, že u nich během 4 let nedošlo k dalším 
hospitalizacím. Což považujeme za velký úspěch. V roce 2017 byl dobrovolně hospitalizovaný 
pouze jeden uživatel, který se domluvil s ambulantním lékařem na změně medikace, což 
muselo probíhat v nemocničním zařízení. V České Lípě u 4 uživatelů došlo pouze ke 
krátkodobým hospitalizacím z důvodu stabilizace jejich zdravotního stavu. 

V roce 2017 se jedné mladé uživatelce podařilo naplnit dlouhodobý cíl a po domluvě s její 
opatrovnicí byla umístěna do služby s nižší mírou podpory. Nyní bydlí v podnájemním bytě, 
využívá terénní službu a dochází na pracovní rehabilitaci. Místo ní byla do služby přijata nová 
uživatelka, která byla více jak 10 let umístěna v PN Kosmonosy a naopak vyžaduje vysokou 
míru podpory, aby se zadaptovala v novém prostředí. V České Lípě 2 uživatelé využívali o 
víkendu a ve večerních hodinách služby pečovatelek (jednalo se o zdravotní úkony mimo 
provozní dobu). U 2 uživatelů byla smlouva ukončena dohodou (jeden uživatel se vrátil zpět 
do PN Horní Beřkovice a druhý uživatel byl umístěn v LDN). V Liberci došlo u jednoho 
uživatele k ukončení smlouvy pro opakované porušování pravidel. Odešel na ubytovnu a po 
měsíci a půl se přestěhoval do podnájemního bytu. Má podanou žádost do Domova 
s pečovatelskou službou a využívá terénních služeb Fokusu Liberec. V České Lípě se 2 
uživatelům pomocí pracovní agentury podařilo najít si práci, do které 1 uživatel stále dochází 
a druhý musel práci ukončit ze zdravotních důvodů.  

Naši uživatelé mají ve většině případů velmi nízké příjmy, někteří jsou i na dávkách hmotné 
nouze, protože nemají nárok na výplatu invalidního důchodu a jejich zdravotní stav jim ani 
neumožňuje pracovat. Dalším problémem u našich uživatelů je jejich finanční negramotnost. 
Z tohoto důvodu má více jak polovina z nich soudem ustanoveného opatrovníka na finance. 
Se všemi opatrovníky se nám celkem dobře spolupracuje a snažíme se s nimi domlouvat ve 
prospěch našich uživatelů. Každý uživatel má sestavený individuální plán na hospodaření s 
penězi a učí se vycházet se svými měsíčními příjmy. Pracovníci služby také pomáhají 
uživatelům s žádostmi o příspěvek na péči. Na žádost uživatele jsou i přítomni při sociálním 
šetření ve věci přiznání či navýšení příspěvku na péči. Jsou schopni předávat konkrétní 
informace o schopnostech jednotlivých uživatelů a doložit jakou míru pomoci v naší službě 
potřebují. U všech uživatelů služby jsme podali žádost o příspěvek na péči. Z 24 uživatelů, 
kteří v roce 2017 využili službu Chráněného bydlení, byl příspěvek na péči přiznán (10 
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uživatelům I. stupeň, 8 uživatelům II. stupeň, 4 uživatelům III. stupeň a u 2 uživatelů, kteří do 
služby nastoupili na konci roku, se příspěvek na péči ještě vyřizuje). 
 
Dalšími stanovenými cíli služby Chráněné bydlení je pomoc uživatelům v oblasti zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při péči o domácnost, 
pomoc s plánováním režimu dne a dodržováním léčebného režimu, pomoc při zajištění 
kontaktu se společenským prostředím, atd. Základem služby je nácvik praktických dovedností 
spojených s bydlením a zvyšování kompetencí uživatele v této oblasti. Chráněné bydlení 
aktivně podporuje uživatele v udržení schopnosti žít plnohodnotný život a zvládat své 
každodenní potřeby. Prostřednictvím naší služby vytváříme podmínky pro zachování 
soběstačnosti, napomáháme začleňování do společenského života, snažíme se uspokojovat 
individuální potřeby uživatelů, kteří z důvodu zdravotního stavu nebo snížené soběstačnosti 
potřebují pomoc a podporu druhé osoby. 

Aktuálně řešíme problém, že v Libereckém regionu chybí návazné služby pro stárnoucí 
uživatele s duševním onemocněním. Někteří naši uživatelé pomalu dosahují věku, kdy by měli 
nárok na umístění do Domova pro seniory. Vzhledem ale k jejich diagnóze jsou většinou 
odmítnuti. Problém je umístit je i do Domova se zvláštním režimem. Naposledy se nám 
podařilo jednoho uživatele umístit až do Domova Potoky. Jeho rodina to má ale k němu daleko 
a omezil se tak mezi nimi osobní kontakt. Ohledně návazných služeb máme i opačný problém 
a to s hledáním vhodného bydlení pro uživatele, kteří si přejí odejít z  naší služby a bydlet 
samostatně. Vzhledem k jejich nízkým příjmům a zdravotnímu omezení mají velmi malou šanci 
dostat se do podnájemního bytu. Většinou odcházejí na ubytovnu nebo do našich terénních 
bytů. Zde je ale omezená kapacita a bydlení je pouze na rok, což nevyřeší jejich dlouhodobou 
bytovou situaci. Dále vzhledem k omezené kapacitě naší služby nedokážeme uspokojit 
všechny zájemce o službu, proto počítáme do budoucna např. s rozšířením služby i v jiných 
obcích, popř. se změnou služby Chráněné bydlení v Krásné Studánce na Domov se zvláštním 
režimem.   
 
Během roku 2017 došlo ve službě Chráněné bydlení k několika personálním změnám. 
V Liberci odešly 2 asistentky a v České Lípě ukončila pracovní poměr vedoucí služby. Služba 
v České Lípě se na začátku roku 2017 přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor 
v Dubické ulici a navýšila se i kapacita služby o 4 nová místa, což umožnilo přijmout nové 
uživatele. Od května 2017 došlo v Liberci k navýšení pracovního úvazku u víkendové služby. 
Pracovnice začala více zapojovat naše uživatele do aktivizačních činností. Ve spolupráci 
s fokusovým My Klubem navštívili naši uživatelé několik společenských akcí – cirkus, 
vernisáže, taneční večírek, akci Modrý slon v ZOO, Botanickou zahradu, aj. Několikrát byli i 
s pracovníky služby Chráněné bydlení v různých libereckých restauracích na společném 
obědě nebo si poseděli v naší liberecké kavárně V patře.  

 

Zpracovala za Liberec Pavlína Prousková DiS, za Českou Lípu Olga Votýpková 
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Služba Podpora samostatného bydlení v roce 2017 

 

Místo poskytování: 

Nezvalova 662, Liberec 15 

Jiráskova  4898/9, Jablonec nad Nisou 

Protifašistických bojovníků 183, Tanvald  

Ruská 3332, Česká Lípa 

 

 

Kapacita služby je celkem 50 uživatelů, 30 uživatelů v Liberci a 5 uživatelů v Jablonci nad 

Nisou a 15 uživatelů v České Lípě.  

 

V roce 2017 byla v Liberci a Jablonci n. Nisou poskytnuta služba 49 uživatelům, bylo uzavřeno 
14 nových smluv o službě, 8 uživatelů službu ukončilo, z toho 5 uživatelů z důvodu naplnění 
cíle. Pracovníci poskytli celkem 10 408 služeb během 3 020 hodin programu. V České Lípě 
byla služba poskytnuta 17 uživatelům. Pracovníci poskytli celkem 1 411 služeb v 638 hodinách 
programu. 

Posláním služby je podpora duševně nemocných lidí v samostatném bydlení, v jejich 

vlastních domácnostech podle jejich představ a možností. 

Cílovou skupinu tvoří lidé s duševním onemocněním starší 18 - ti let, kteří v důsledku své 

nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace potřebují podporu v činnostech souvisejících se 
samostatným bydlením, péčí o domácnost, zvládáním partnerských a rodinných vztahů. 

Cílem služby je pomoci uživatelům udržet si vlastní bydlení, rozvoj praktických sociálních 

dovedností zahrnující každodenní obstarávání domácnosti (nákup, praní, úklid, hospodaření 
s penězi), samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na 
úřadech, organizaci volného času apod.), obnovení, nebo upevnění kontaktu s rodinou, 
podpora v oblasti partnerských vztahů. 

 

Služba je realizována jako podpora v bydlení ve vlastních domácnostech uživatelů a v 7 
pod/nájemních bytech Fokusu v Liberci, v Jablonci n. Nisou i České Lípě, kde je celková 
kapacita 28 míst v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. 

 

Služba vychází z obecných principů: 

 podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, 
bydlení, společenských vztahů, trávení volného času apod.) 
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 individuální přístup respektující potřeby a volbu uživatele 

 práce s širším okolím uživatele, zejména s jeho rodinou 

 informovanost uživatele (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, 
běžných veřejných službách, apod.) 

 respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými 
službami, soudy, institucemi apod.) 

 respektování práv uživatelů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací  

 respektování uživatelů jako rovnoprávných partnerů 

 komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce           
 

 

Rok 2017 v Liberci a Jablonci nad Nisou 

 

Z celkového počtu 49 uživatelů jsme poskytovali terénní službu u 25 lidí v pod/nájemních  
bytech naší organizace, protože jsou pro naše uživatele a zájemce o službu finančně více 
dostupné a zároveň zde získávají sociální dovednosti nezbytné k samostatnému životu. 
Pracovníci docházeli k 24 uživatelům do jejich vlastních domácností, zejména do městských 
bytů města Liberec a do komerčních podnájmů.  

Za velký přínos služby považujeme skutečnost, že 7 lidí mohlo opustit psychiatrickou 
nemocnici Kosmonosy a mohli začít znovu žít v komunitě v Liberci a Jablonci nad Nisou.  
Psychiatrická nemocnice a azylové domy jsou nejčastějším zdrojem našich uživatelů. 

 

V roce 2017 se službě Podpora samostatného bydlení podařilo pomoci vyřešit nejdůležitější 
cíl, najít vlastní bydlení celkem 5 uživatelům služby, kteří nyní žijí v běžné komunitě. Všichni 
nadále spolupracují se sociální službou Podpora samostatného bydlení.   

Terénní pracovníci pracují s uživateli zejména v oblasti získávání a  rozvoji jejich sociálních 
dovedností.  S každým uživatelem je sestaven a průběžně hodnocen individuální plán. V roce 
2017 bylo nejčastějším cílem vzájemné spolupráce: hledání vhodného bydlení, podpora při 
finančním plánování, podpora při udržení stabilního zdravotního stavu bez hospitalizace, 
podpora při zajišťování odborné lékařské péče, doprovody k lékařům a na úřady a zároveň 
podpora při jednáních, řešení dluhů a splátek, pomoc při péči o domácnost a zajištění stravy. 

 

I v roce 2017 trvala spolupráce s Dobrovolnickým centrem AMIKUS. Za našimi uživateli 
docházejí pravidelně dvě dobrovolnice, které s nimi pracují především v oblasti sociálního 
začlenění, využívání zdrojů komunity a smysluplného trávení volného času. 

Nově jsme v průběhu roku 2017 vyzkoušeli skupinové psychoterapie se zkušenou 
psycholožkou, ale léčebný postup se moc neosvědčil, zájem ze strany uživatelů byl minimální. 
Spolupráce psychologa s klienty bude nadále směřovaná individuálně.   
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Služba PSB nově i v Tanvaldu  

Pobočka v Tanvaldu se otevřela 1. 10. 2017. Důvodem vzniku je dostupnost služby pro klienty 
tohoto regionu. Vzdálenost a časová náročnost dojezdu z Liberce byla překážkou 
v poskytování služby v této oblasti, ale evidovali jsme zájem ze strany veřejnosti. Postupně se 
zařídily prostory, nově přijatí pracovníci se zaučili, a do konce roku měla služba v Tanvaldu již 
dva svoje nové klienty. Uživatelé a zaměstnanci z Jablonce nad Nisou přešli do působnosti 
Tanvaldské pobočky.    

  

Největší změnou v personálním obsazení služby bylo přijetí zdravotní sestry do týmu PSB 
v Liberci, Tanvaldu i České Lípě. Vzhledem na zdravotní problémy – duševní i fyzické – většiny 
našich uživatelů, je to krok správným směrem. Zdravotní sestry přinesly do týmů nový 
profesionální vhled a zkušenosti ze somatické oblasti, také možnost odbornějšího zhodnocení 
především fyzického zdravotního stavu klienta. I když role zdravotní sestry v týmu není ještě 
celkem přesně definovaná, jejich profesní zkušenosti jsou velkým přínosem jak pro kolegy, tak 
i samotné uživatele.  

 

Příběh ženy z Liberce: 

 

Příběh klientky začíná již ve 14 letech, kdy začala experimentovat s  návykovými látkami a ve 
20 letech začala užívat omamné psychotropní látky pravidelně. V 18 letech odešla z domova, 
začala si sama shánět práci i bydlení. Zprvu pracovala v hotelu jako servírka, to ale brzy 
skončilo. Pracovala, kde se dalo, přespávala u cizích lidí, kteří ji byli ochotni pomoct. Půl roku 
působila v nočním klubu, kde se živila jako prostitutka, tanečnice, servírka. Tam se také 
seznámila se svým přítelem, se kterým začala později žít. Pořídili si společně dům, auta a žili 
normálním životem. To se postupně začalo kazit, kdy klientce začalo vadit užívání marihuany 
jejím přítelem, i přes to, že ona sama byla uživatelkou pervitinu. Našla si práci v pekárně, kde 
začala mimo jiné popíjet alkohol a také v té době natáčela pornografické filmy. Přítel o tomto 
věděl, vše toleroval a dokonce klientku požádal o ruku, ta ale žádost odmítla. Vrátila se 
k rodičům, kde byla asi měsíc, a pak se odstěhovala do Prahy. V té době již užívala drogy 
intravenózně.  Postupně začala využívat služby K-centra – terén a služby azylových domů v 
Praze. Během této doby podstoupila interferonovou léčbu žloutenky typu C. V Praze se 
seznámila s novým přítelem, který byl také uživatel psychotropních látek, žili spolu několik let. 
Ze dne na den se ale klientka rozhodla abstinovat. Toto rozhodnutí způsobilo, že se ocitla bez 
bydlení na ulici. Přítele opustila. Po roce abstinovaní se začaly objevovat halucinace, které se 
projevily poprvé v metru, kdy začala vidět obrazovky a různé předměty, které tam nepatřily. 
Ihned si uvědomila, že něco není v pořádku (např. nápisy, které viděla, byly v cizích jazycích). 
Byla z toho rozrušená, a myslela si, že si z ní někdo dělá legraci. Tyto stavy se ale opakovaly. 
V té době bydlela u nového přítele, který jí ale fyzicky ubližoval. Od přítele  následně odešla, 
a žila v ulicích Prahy jako bezdomovkyně, živila se jídlem z kontejnerů.  Zkontaktovala úřady 
a policii s žádostí o pomoc, vyprávěla jim vymyšlené příběhy o rodině i své identitě, toto 
chování v podstatě bylo volání o pomoc, jak dnes říká. Na základě toho byla převezena na 
psychiatrii v Praze a následně do Kosmonos, kde strávila následujících asi 7 měsíců. Zde byla 
klientce diagnostikovaná schizofrenie. Tam se také poprvé setkala s  pracovníky Fokusu. Byla 
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navázána vzájemná spolupráce a klientka se přestěhovala do nájemného bydlení v Liberci, 
kde nyní žije. Je jí poskytována terénní služba Podpora samostatného bydlení. V této době 
také našli u její maminky rakovinu, naštěstí je léčba úspěšná. Toto období klientka uvádí jako 
těžké, kdy se bála, že se zhorší její psychický stav, nebo poruší abstinenci. Nyní je přes rok 
ve službě  Podporovaného bydlení, výborně spolupracuje a vychází se svými spolubydlícími i 
pracovníky Fokusu. Začala spolu s klíčovým pracovníkem žádat o invalidní důchod, ale 
vzhledem ke krátkému období odpracovaných let neměla nárok na jeho výplatu. Z toho důvodu 
začala pracovat na zkrácený úvazek jako uklízečka přímo ve Fokusu. Momentálně se vše 
aktuálně řeší a klientka je na dobré cestě získat nárok na výplatu ID. Přes 5 let abstinuje od 
drog, co klientka vidí jako její velké životní vítězství. Má dobré vztahy s  rodinou, se kterou 
obnovila vazbu a je s nimi v pravidelném telefonickém spojení. Rodina ji neviděla 9 let, pouze 
na fotografii, kterou jsme v zimě pořídili a poslali ji. Našla si v okolí přítele a kamarády ve 
Fokusu. Se svou nemocí se smířila, a žije plnohodnotným životem, kdy ji její nemoc viditelně 
neomezuje. Halucinacemi již netrpí. Dává si svůj život zase do pořádku a v tomto roce se 
plánuje konečně vrátit k rodině a žít s babičkou, rodina se na ni velice těší.  

 

Služba PSB v České Lípě 

Pobočka v České Lípě se nachází v Ruské ulici 3332. Zde také bydlí 9 klientů z celkového 
počtu 15 klientů. Ostatních 6 klientů využívá naše služby většinou v městských bytech, 
případně v komerčních podnájmech. 

Určitým úspěchem v roce 2017 byla určitě skutečnost, že minimálně 4 lidé přišli 
z psychiatrických nemocnic rovnou do našeho PSB, dohromady strávili v léčebně průměrně 
10 let života. Nadále probíhají zkušební pobyty jedné klientky, která nastoupí v roce 2018. 
Jeden klient se odstěhoval do své přirozené komunity. 

V roce 2017 se kompletně změnil tým pracovníků na pobočce. V současné době má tým 
asistentku v sociálních službách, dvě zdravotní sestry, sociálního pracovníka a peer 
konzultanta. Začátkem příštího roku bude přijat odborník na zaměstnávání klientů.   

  

 

Zpracovala: Bc. Katarina Ondíková, Bc. Bohunka Poznarová, Mgr. Jitka Stránská  
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Služba Sociální rehabilitace v roce 2017 

 

Služba sociální rehabilitace je poskytována od 1. ledna 2017, kdy byla zaregistrována jako 
nastupující za službu SAS, které k 31. 12.2016 registrace skončila. Uživatelé služby SAS přešli 
pod nově zaregistrovanou službu. 

Služba Sociální rehabilitace je poskytována jako služba terénní a ambulantní. Terénně se 
poskytuje v přirozeném prostředí uživatelů, ambulantně pak na těchto místech:  

Nezvalova 662, Liberec 15 
Ruská 3322, Česká Lípa 
Protifašistických bojovníků 183, Tanvald (vznik 1. 10. 2017)  
 
Služba byla za uplynulý rok poskytnuta v Liberci 79 uživatelům, v České Lípě 17  uživatelům, 
v Tanvaldu 11 uživatelům. Týdně pak má služba kapacitu 19 uživatelů, tato kapacita se pak 
na konci roku rozšířila o 3 uživatele týdně po té, co byl založen také terénní tým Tanvald. 

Cílovou skupinu tvoří duševně nemocní lidé z Libereckého kraje, starší 16 - ti let, ochotni 
spolupracovat s klíčovým pracovníkem na řešení svých současných problémů. Uživateli služby 
se mohou stát také příbuzní a blízké osoby nemocného.  

Posláním služby je dlouhodobá pomoc duševně nemocným zvládat projevy nemoci tak, aby 
mohli i nadále žít ve svém přirozeném prostředí nebo se do něho znovu vrátit. Proto jsou 
uživatelé motivování po ukončené hospitalizaci k  aktivitě při zvládání jejich sociální situace. 
Uživatelé, kteří bydlí ve svém přirozeném prostředí, jsou pak podle potřeby navštěvováni 
z důvodu udržení sociálního kontaktu. Podpora jejich samostatnosti a soběstačnosti je pak 
poskytována v oblasti bydlení, společenských vztahů, zaměstnávání, sociálních dávek, trávení 
volného času nebo při řešení jejich zdravotní situace.  

Od počátku roku se služba Sociální rehabilitace snažila reagovat na potřebu zavádění 
multidisciplinárních týmů.  Proto na základě školení v holandských terénních týmech byla 
zahájena aplikace metody případového sdílení, nejprve v týmu v Liberci, později pak i  v České 
Lípě, na konci roku tento způsob práce převzal také nový terénní tým v Tanvaldu.  Metoda 
případového sdílení umožňuje poskytování intenzivnější služby takovým uživatelům,  kteří se 
ocitají  v ohrožení krizí nebo v situaci, kdy procházejí  složitých životním obdobím.  Během 
ročního období se v libereckém týmu ocitlo v intenzivnějším režimu poskytování služeb 7 
uživatelů, v České Lípě 4 uživatelé, v Tanvaldu 2 uživatelé. 

Další cestou směrem k multidisciplinaritě pak bylo postupné přijímání dalších členů týmů 
s jinou specializací. Do terénního týmu Liberec byl přijat v červenci peer konzultant, neboli 
člověk s vlastní zkušeností s nemocí, který se  v libereckém týmu velmi osvědčil. Českolipský 
tým naopak učinil dobrou zkušenost se zdravotní sestrou, která se stala členkou týmu 
v červenci. Nový tanvaldský tým se pak od samého začátku snažil přijímat zaměstnance 
s různými specializacemi. Na samém počátku sestával z vedoucí služby, pracovnice 
v sociálních službách a zdravotní sestry.   

Výše popisované změny byly učiněny v souvislosti s novým trendem organizace, kterým je 
vybudování terénních týmů ne podle typu poskytované registrované služby, ale podle místa 
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jejich umístění. V příštím roce tak dojde k vytvoření celkem 4 terénních týmů, které budou 
poskytovat jak službu Sociální rehabilitace, tak službu Podpora samostatného bydlení.  

 

Úspěchy služby 

Konkrétní úspěchy služby v Liberci  

Vzhledem s novou pracovní pozicí peer konzultanta se podařilo více zapojit tři uživatele do 
volnočasových aktivit, jako jsou pravidelné procházky, návštěva knihovny nebo práce 
s počítačem. Smysluplné trávení volného času a denní režim jsou důležitým krokem na cestě 
k uzdravení.  Deset uživatelů, kteří byli kontaktováni v psychiatrické nemocnici Kosmonosy, 
bylo navázáno na službu Podpora samostatného bydlení a Chráněné bydlení, v rámci kterých 
získali bydlení.   

Konkrétní úspěchy služby v České Lípě 

Během roku prošla služba kompletní personální změnou. Do týmu byli přijatí noví lidé, a to 
předznamenalo vznik multidisciplinárního týmu. Byla přijata nová vedoucí - sociální pracovník, 
dvě asistentky - zdravotní sestry a peer konzultant. Očekáváme také, že tento trend bude 
pokračovat i příští rok, a doufáme, že do týmu přijde i psychiatr a pracovní konzultant. 
Od ledna proběhlo několik setkání s novými klienty v PN Beřkovice,  díky dobré spolupráci 
bylo pět z nich propuštěno. V říjnu jsme navázali kontakt s firmou Norwood s. r. o., která 
přislíbila, že upřednostní uživatele naší služby během příjímacího řízení. I přesto, že se tým 
rozrostl odborně i početně, personální kapacita je stále malá a není možné naplnit poptávku 
po službě. 
 

Konkrétní úspěchy služby v Tanvaldu 

 

Pobočka Tanvald vznikla 1. 10. 2017, na jejím počátku stály tři nové pracovnice, které se 
podílely na jejím postupném zařizování. Do konce roku byla zcela vybavena kancelář a 
konferenční místnost. Pracovnice se také seznamovaly s metodikou služby, směrnicemi a 
s vlastní prací s uživateli služeb formou stáží, návštěvami v psychiatrické nemocnici 
Kosmonosy, zrovna tak se jim podařilo navázat spolupráci se sociálními odbory Městského 
úřadu Tanvald, Velké Hamry a Jablonec nad Nisou. Úspěchem služby pak bylo postupné 
převzetí klientů z terénního týmu Liberec a navázání spolupráce s dalšími uživateli v Tanvaldu 
a okolí.    

 

Příběh muže z Liberce: 

 

S panem L. jsem navázala spolupráci v PN Kosmonosy, jeho cílem bylo najít vhodné 
zaměstnání a získat podporu při vyřizování invalidního důchodu.   Pan L.  je komunikativní a i 
navzdory svému onemocnění docela aktivní. Po návratu z nemocnice jsme proto hned začali 
pracovat na stanovených cílech.  
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Zašli jsme na ČSSZ a podali žádost o zvýšení důchodu. Dále jsme si domluvili schůzku 
s pracovníky Rytmus Liberec, kteří se specializují na hledání pracovního uplatnění pro 
zdravotně postižené na volném trhu práce.  Pan L. navázal spolupráci s pracovníky Rytmusu. 
Společně jsme navštívili pracovní agenturu Práce Liberec, kde se zaregistroval.  

Začali jsme s nácviky dovedností práce na PC. Jednou týdně jsem pana L. navštívila u něho 
doma, a ukázala mu práci v programech MS Excel a MS Word. Následně jsem mu vytvořila 
úkoly pro vypracování a ukotvení naučených dovedností. Pan L. vše bez problému zvládl, 
takže si na základě výuky dokázal napsat pracovní verzi svého životopisu.  

Jelikož se zatím práce nerýsovala, napadlo nás, že bychom mohli nějaké životopisy osobně 
odnést na personální oddělení do společností, o kterých víme, že zaměstnávají zdravotně 
postižené, v nichž by se také mohl zároveň pan L. osobně představit. Jako první jsme oslovili 
MC Koloseum, kde si pracovnice s námi sjednala schůzku.  Na setkání pan L. popsal, co by 
asi chtěl, a jaký pracovní čas by zvládl. Pracovnici se pan L. líbil, a přislíbila mu, že když se 
v průběhu měsíce uvolní místo, bude s ním počítat. Nakonec p. L. práci dostal. V MC 
Koloseum pracoval ale jenom 3 měsíce. Každodenní sezení u PC v průběhu 4 hodin denně 
mu působilo bolesti zad.  

Na podzim byl pan L. před posudkovou komisí kvůli navýšení stupně invalidity na stupeň 3. 
Komise navýšení schválila.  

Vzhledem k tomu, že pan L. je aktivní, začali jsme hledat i jiné možnosti využití dne. Navrhla 
jsem mu proto zařazení do projektu „Chceme se uplatnit“, který nabízí sdružení Tulipán. Pan 
L. si sjednal schůzku s pracovnicí Tulipánu a do projektu se zapsal. V tuto chvíli pan. L. 
program téměř ukončil, a byla mu nabídnuta práce ve sdružení Tulipán.  

V současné době je moje spolupráce s panem L. spíše sporadická, setkáváme se jednou za 
měsíc, a spolupracujeme na využití volného času a možnostech rozvoje jeho osoby.  

Výroční zprávu zpracovala Ing. Ivana Kovářová, kazuistiku Bc. Katarina Ondíková 
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Kavárna Floriánka 2017 

 

Naše kavárna v tomto roce nabízela zaměstnání 12 zdravotně znevýhodněným osobám, 
převážně s duševním onemocněním. Jedná se o práci na recepci – 2 místa, na kavárně číšník/ 
servírka – 4 místa, v kuchyni – 3 místa (2 kuchařky a 1 pekařka). Dále to bylo 1 místo vedoucí 
kavárny, 1 místo provozní kavárny a 1 místo klíčového pracovníka STD. V letošním roce jsme 
přijali 2 nové zaměstnance a 3 zaměstnanci odešli pracovat jinam.  

Přímo na kavárně probíhá nácvik uživatelů, kteří by rádi do budoucna pracovali buď u nás na 
kavárně, nebo si našli podobnou práci jinde. Přichází k nám i uživatelé, kteří potřebují poznat 
své možnosti – proto chtějí někam pravidelně docházet, naučit se komunikovat s veřejností, 
zjistit, co jsou schopní zvládnout po pracovní stránce. V tomto roce prošlo zácvikem na 
kavárně 6 uživatelů. Jeden nastoupil na pozici kuchař, a stále čerpá podporu na pracovišti, 
jeden službu ukončil – získal pracovní místo na trhu práce. 3 klienti službu STD ukončili 
z důvodu ukončení smlouvy a 1 uživatel je v zácviku. Dále workshopy prošlo 18 uživatelů, byli 
spokojení a vše zvládli. 

Kavárna Floriánka nabízí čerstvé občerstvení (různé druhy řezů, sladké nebo slané pečivo, 
záviny, čokoládové nebo ovesné sušenky, slané dorty, obložené mísy, dorty, ovocné mísy…). 
Na kavárně podáváme teplé či studené nápoje, koktejly.  

Připravujeme na objednání rauty, občerstvení (např. rautové řízečky, jednohubky, masové 
rolády, sladké rolády, různé druhy řezů, sladký nebo slaný dort, plněné rohlíčky sladkou, 
masovou či zeleninovou směsí, obložené talíře, salátové i ovocné mísy, chlebíčky, různé druhy 
těstovinových salátů…), jak pro organizace, tak i pro soukromé osoby.  Rádi připravíme 
občerstvení podle přání zákazníka. Pokud si zákazník přeje dovézt objednávku mimo kavárnu, 
připravit, upravit rautové stoly, nebo má zájem o obsluhu na svých akcích, jsme schopni vše 
zajistit. 

K naší kavárně patří kuchyň, kde se každý den připravují obědy dle týdenní nabídky. Jedná se 
o hlavní jídlo nebo polévku. Většinou si obědy objednávají zaměstnanci organizací, sídlící ve 
spolkovém domě, a zaměstnanci Fokusu. Někdy se připravují obědy pro příměstské tábory 
nebo různé vzdělávací programy. K tomu si zákazníci mohou objednat i tzv. minutky dle 
nabídky. V kuchyni se také připravuje veškeré občerstvení na rauty. Nově jsme zařadili do 
nabídky vaření obědů domů a svačinek pro děti na objednávku. 

Součástí kavárny je recepce spolkového domu, kde se střídají 2 zaměstnanci. Mají přehled o 
všech akcích ve spolkovém domě, i kde jaká organizace sídlí. Dokáží návštěvníky nasměrovat 
nebo doprovodit do jednotlivých organizací. 

Za klidný provoz kavárny, příjemné prostředí, milou obsluhu, vztahy na pracovišti zodpovídá 
vedoucí kavárny. Zajišťuje přednášky, besedy, workshopy, akce pro děti, vernisáže. Za 
plánování, nákupy, přípravu atd. zodpovídá provozní. Dále je zde klíčový pracovník STD, který 
se věnuje uživatelům v zácviku na pozicích: číšník/servírka, recepční, kuchař/kuchařka nebo 
pekař/pekařka.  Společně zkouší přípravu teplých či studených nápojů, pečení jednoduchých 
řezů, obsluze na kavárně, recepci. Nejdůležitějším úkolem je naučit se komunikovat se 
zaměstnanci, návštěvníky SD. 
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Malá ukázka naší aktivity – rauty pro Statutární město Jablonec nad Nisou, ČČK JBC., CZP 
JBC., CSS JBC., DZU JBC., Naději JBC., Diakonii JBC., Svaz důchodců JBC., ČSŽ JBC., 
HZS JBC., komunitní plánování, Rodina 24, Dia klub, soukromé osoby. 

Volnočasové aktivity: workshopy – malování perníčků, malování žehličkou, pohádková 
přehrada, herní odpoledne, kočárky – běh, orient-show Železný Brod, přednášky o zdraví… 

Jedenkrát za 2 – 3 měsíce pořádáme vernisáž na kavárně, na přípravě se podílí STD 
(občerstvení, obsluha, příprava kavárny) 

Kavárna Floriánka spadá pod Fokus Liberec o.p.s., úkolem je zviditelnění se na trhu práce, 
získávání nových zakázek, zvýšit návštěvnost kavárny. Ale hlavním cílem je pomoc lidem 
s duševním onemocněním, opětovný návrat do společenského i pracovního života. 

 

Kavárna V patře 2017 

 

Naše kavárna vznikla v dubnu roku 2017. Nabízí zaměstnání 5 osobám se zdravotním 
postižením, a je také tréninkovým pracovištěm Sociálně terapeutických dílen. 

Pracuje zde vedoucí (provozní) na částečný úvazek a o čtyři částečné úvazky se dělí servírky. 
Kavárna je otevřena od 9.00 do 18.00hod. a dle požadavků i o víkendu. 

V kavárně nabízíme domácí palačinky, lívance, řezy, koláče, chlebíčky, děláme také poháry 
s domácí šlehačkou. Připravujeme ranní snídaně pro Coworking Liberec, rauty a občerstvení 
na liberecký krajský úřad a Evropský dům. Snažíme se zaujmout i soukromé osoby. Postupně 
se zde začaly konat i oslavy narozenin, pro které máme skvělý dětský koutek plný hraček a 
vyžití pro děti. Také díky dětskému koutku k nám často zavítají maminky a babičky na klidné 
posezení s dětmi. Každé 2 měsíce zde probíhá vernisáž a jednou za měsíc se u nás koná 
Country večer. 

Našim úkolem je zajistit nejen práci pro několik osob, ale vytvořit místo, kde se i osoby 
s různými problémy mohou v klidu setkávat a prožít zde pěkné odpoledne nebo večer. 

 

Nová pracovní zkušenost na kavárně: 

Moje dnešní povídání začíná příchodem na kavárnu Floriánka po delší odmlce. Začala jsem 

úplně od začátku nácviku, něco jsem si ještě pamatovala, něco jsem si přečetla, zopakovala, 

nejvíce mě však pomohla asistentka, která mě učí zvládnout emoce, strach, psychiku, 

komunikaci se zaměstnanci i návštěvníky kavárny. Během roku jsem dosáhla pracovních 

úkolů na pozici recepční (oslovení, zapsání zásilek a roznos po SD…) a částečně na pozici 

číšník/servírka (příprava teplých a studených nápojů, obsluha zákazníků, obsluha 

kávovaru…). Nácvik na kavárně je v příjemném prostředí, zaměstnanci jsou tolerantní a tak 

jde vše „samo“. Občas je složité pro vedoucí, provozní, asistentku, zaměstnance i uživatele 

skloubit nácvik a chod kavárny bez větších problémů a za to bych všem chtěla poděkovat, 

vážím si jich.  
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Zpráva za chráněnou Řemeslnou dílnu a dílnu keramickou 
 
která je poskytována v prostorech: 
Liberec 15, Nezvalova ul. 662/18 
 
Zácvik na chráněné místo Řemeslná dílna, jehož cílem je posilování dovedností a schopností 

uživatele v oblasti řemeslných dovedností, umožní získat pravidelný režim, pracovní 
dovednosti v širokém spektru prací a návyky k vrácení samostatnosti a sebejistoty, které jsou 
potřebné k získání pracovního místa na chráněném pracovišti. 
 
Podpora na chráněném pracovním místě Řemeslná dílna pomáhá zvládnout přiměřený 

pracovní výkon, pracovní tempo a komunikaci v pracovním týmu i veřejností. Program přispívá 
k sociálnímu začleňování do plnohodnotného života. Chráněnou práci  osobám se zdravotním 
postižením nabízíme na pracovišti v Liberci. 
 
Řemeslná dílna zaměstnává 5 pracovníků a v rámci veřejně prospěšných prací 1 řemeslníka, 

jako pomocníka v řemeslné dílně. V uplynulém roce dílna realizovala 79 zakázek v různých 
odvětvích řemesla,  jako stavebnictví, renovace nábytku, instalatérství, elektro opravy, 
malířské i natěračské práce, ale také stěhování, montáže nábytku a další služby dle požadavku 
zákazníka. Zakázky byly vždy provedeny ke spokojenosti zákazníka, neboť dobré jméno a 
reference dělají organizaci tu nejlepší vizitku. 
 
Součástí Řemeslné dílny, je také malá keramická dílna. Zde jsou 2 pracovníci, kteří ve 
spolupráci se Sociálně terapeutickou dílnou plní drobné zakázky pro místní odběratele a 
zároveň vyrábí reklamní předměty k propagaci organizace. Jedním z pravidelných odběratelů 
je transfuzní stanice v Liberci, která si výrobky našich dílen oblíbila. 
V následujícím roce bychom dle možností rozšířili strojní vybavení dílny a celkově tak vylepšili 
kvalitu, pracovní podmínky a rychlost výroby díky technologickým postupům. 

 

Prodejní a propagační akce v roce 2017: 

 

Velikonoční dílny v Lidových Sadech – 1. 4. 2017 

Velikonoční trhy na Libereckém Kraji – 5. 4. 2017 

Workshop v CHK Floriánka 11. 4. 2017 

Závod kočárků v Železném Brodě – 23. 4. 2017 

Pohádková cesta v Železném Brodě – 27. 5. 2017 

Výstava Richarda Kaisera v CHK Floriánka – 8. 6. 2017 

Modrý Slon 2017 – 12. 6. 2017 

Výstava v CHK Floriánka – Jana Havelková – 1. 9. 2017 
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Výstava v Lidových Sadech (Helena Skalická + Klienti) – 5. 9. 2017 

Přednáška Věry Nesvadbové o numerologii – 14. 9. 2017 

Plavba parníkem (společná akce všech Fokusů) – 20. 9. 2017 

Workshop v CHK Floriánka – enkaustika – 12. 10. 2017 

Pohádková přehrada – 4. 6. 2017 

Den zdravotně postižených – 13. 6. 2017 

Vánoční trhy na Libereckém Kraji 22. 11. 2017 

Vánoční dílničky v Lidových Sadech – 18. 11. 2017 

Mikulášské slavnosti v Chrastavě – 5. 12. 2017 

Adventní koncert + prodej výrobků STD v Chrastavě – 16. 12. 2017 

 

 

Liberecký a Jablonecký klub v roce 2017: 

 

Filip Hermann (vycházky Jablonec): V roce 2017 dobíhalo konání vycházek do okolí Jablonce 

n. N. v rámci klubu v Jablonci nad Nisou. Scházeli jsme se v klubovně v Eurocentru a vždy 

zhruba na 1-3 hodiny vyráželi odpoledne do bližšího i vzdálenějšího okolí tohoto okresního 

města. Cílem byl např. jablonecký Petřín, Prosečský hřeben, Rozhledna Nisanka, či rekreační 

středisko Bedřichov. Poznali jsme město i menší městečka a vesnice v okolí, zalesněné kopce 

i lučnatá údolí. Většinou se účastnil pouze 1 člen, občas 2, výjimečně i 3 členové. Používala 

se zdejší železniční, autobusová i městská doprava. Stalo se občas, že se vycházka vůbec 

nekonala. Snažili jsme se chodit v každém počasí, pokud vyloženě nebyla průtrž mračen nebo 

nebylo moc sněhu. V zimě byly vycházky mezi 13-15 h, v létě pak do 16h i do 17h. Jednou za 

měsíc jsme vyráželi na delší sobotní výlet. Vycházky ani výlety nebyly nijak fyzicky náročné, 

ušlo se od 2 do asi 8 km. Spíše šlo o takovou relaxační aktivitu, i když jsme někdy měli i 

problém vycházku dokončit, většinou ovšem ze zdravotních důvodů. Celkově bych řekl, že 

vycházky neměly větší úspěch a spíše živořily. 

 

Aleš Vít (posezení Jablonec): V roce 2017 pokračovala aktivita klubu stejně jako v minulém 

roce, i když byla ovlivněna mimo jiné dlouho nevyjasněným financování jeho aktivit. Scházeli 

jsme se nadále na klubovně, hráli jsme karetní a jiné společenské hry, povídali si u kávy a 

čaje, ven jsme se dostali (krom standardně prováděných vycházek Filipem Hermannem) až 

koncem léta, kdy byly okolnosti financování vyjasněny. Navštívili jsme tak letní kino, jednou 
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vyrazili (společně s POSECem Frýdlant a My Klubem v Liberci) do Německa. Posezení klubu 

se nejvíce účastnili 1-3 členové. Během roku se k nám přidal jeden nový člen.  

 

Zpráva o aktivitách My Klubu Liberec za rok 2017. 

Ráda bych Vás informovala o průběhu aktivit a zájmů v My Klubu, který je stále otevřen 2x 
týdně v prostorách Fokusu Liberec o.p.s., v ul. Nezvalova 662 v Liberci. Do klubu chodí jak 
stálí klienti, tak i přibývají noví zájemci, kteří se dozvídají o možnosti chodit do klubu z našich 
letáků, které jsou v čekárnách ambulantních lékařů, nebo přes asistentky, které pracují v soc. 
službách Fokusu Liberec. 

V roce 2017 proběhlo 84 setkání klubu, kterých se zúčastnilo průměrně 14 uživatelů, počet 
členů byl 56. S koordinátorkou klubu řeší členové každodenní starosti, pouštějí a poslouchají 
hudbu, předčítají ze své tvorby poezie, hrají na hudební nástroje a mnoho dalšího. Klub tak v 
bezpečném prostředí simuluje běžné společenské kontakty a interakce, které duševně 
nemocní důsledkem onemocnění a medikace mají snížené. 

V roce 2017 kromě pravidelných setkání navštívil klub cirkus, několikrát kino, také sportovní 

vyžití bylo na programu – návštěva bazénu Liberec, dále potom i společenská akce – koncert 
Sebastiana ve Vratislavicích. Dále pak se zúčastnil vernisáží v jablonecké kavárně Floriánka, 
a liberecké kavárně V patře, které jsou našimi chráněnými pracovišti. 

Každoročně zakončujeme činnost klubu vánoční besídkou, kde je občerstvení a členové 
klubu si dávají mezi sebou dárky a společně si povídají a sdílejí vánoční atmosféru. V dalším 
roce doufáme, že klub bude pokračovat dál, a že pro činnost klubu se najdou sponzoři, 
abychom mohli podniknout nějaké výlety a různé akce. 

 

Zpracovali Iveta Hlaváčková, Aleš Vít, Filip Hermann 
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Evropské projekty 2017 

V roce 2017 jsme získali podporu na 2 projekty z prostředků Evropské unie, konkrétně 
z Operačního programu zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu. 

Vzhledem k velkým personálním změnám v ekonomickém úseku v průběhu roku 2017 byla 
realizace a administrace projektů velmi náročná, ale vše jsme zvládli se ctí, a oba projekty 
rozjeli v plném plánovaném rozsahu.  

IROP – Terénní týmy pro osoby s duševním onemocněním 

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie 

Zahájení 1. 1. 2017, plánované ukončení 31. 1. 2018 

Předmětem projektu bylo vytvoření zázemí pro práci terénních týmů ve dvou lokalitách 
Libereckého kraje (Tanvaldsko a Českolipsko). Konkrétně šlo o pořízení vnitřního vybavení 
pronajatých prostor a nákup dvou osobních automobilů. Týmy poskytují registrovanou 
sociální službu Podpora samostatného bydlení pro skupinu duševně nemocných, kteří 
mohou žít mimo ústavní péči. Projekt odpovídá záměru deinstitucionalizace psychiatrické 
péče v ČR.  

Projekt jsme naplnili prostřednictvím dvou klíčových aktivit (KA) : 

1. KA: Vybavení prostor pro poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení v 
ORP Tanvald a Česká Lípa 
2. KA: Nákup dvou automobilů pro terénní služby 

Obě aktivity byly v roce 2017 úspěšně zahájeny. Pro ORP Tanvald proběhly všechny nákupy 
včetně automobilu ještě v roce 2017, pro ORP Česká Lípa bylo nakupování zahájeno a 
dokončeno v lednu 2018. 

 

OPZ – Profesionalizace vnitřního fungování organizace Fokus Liberec o.p.s. 
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Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie 

Zahájení – 1. 1. 2017, plánované ukončení – 31. 12. 2018 

Realizací tohoto projektu chceme zvýšit důvěryhodnost organizace Fokus Liberec o.p.s. ve 
vztahu k veřejnosti a také ke státnímu a veřejnému sektoru. Dosáhneme toho posílením 
nejproblematičtějších oblastí vnitřního fungování organizace, konkrétně se zaměříme na 
oblasti strategického plánování, marketingu a PR a práce s kvalitou služeb a produktů. 

Výstupem projektu budou zpracované strategie v jednotlivých oblastech, a vzdělaní 
pracovníci, kteří tyto strategie budou realizovat v praxi. 

Projekt naplňujeme prostřednictvím těchto klíčových aktivit (KA) : 

KA č. 1: Marketing a PR 
KA č. 2: Strategie organizace 
KA č. 3: Kvalita služeb/produktů 

KA 1 je zaměřena zejména na zlepšení prezentace organizace směrem navenek. Aktivita 
probíhala celý rok 2017, a v rámci této aktivity vznikla nová vizuální identita organizace 
Fokus Liberec o.p.s. včetně nového loga, nové webové stránky, informační letáčky a mnoho 
dalších materiálů.  V rámci této KA také probíhalo vzdělávání vedoucích pracovníků, 
zaměřené na prezentaci organizace a výsledků práce. 

V září 2017 jsme zahájili také KA 2, v rámci které vzniká zejména nový strategický plán. V 
období září 2018 až prosinec 2018 se rozběhl sběr a vyhodnocování analytických podkladů 
pro strategické plánování Fokusu Liberec na léta 2018-2022 pod vedením experta na 
strategické plánování. 

Zpracovala: Bc. Lenka Schneiderová, Dis. - vedoucí ekonomického úseku. 
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PODĚKOVÁNÍ: 

Mnohokrát děkujeme všem, kteří finančně podpořili naši činnost:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Liberecký kraj 

Úřad práce Liberec 

Úřad práce Jablonec nad Nisou 

Úřad práce Česká lípa 

Město Liberec 

Město Jablonec nad Nisou 

Město Česká Lípa 

Město Doksy 

Město Nový Bor 

Město Jilemnice 

Město Frýdlant v Čechách 

Město Hrádek nad Nisou 

Město Mimoň 

Město Tanvald 

Nadační fond LASVIT 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  

Nadace ČEZ 

Nadace PRECIOSA 

Potravinová Banka Liberec 

ČSOB – Pomáháme regionům 
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Hospodaření
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

 

Správní radě: 

Obecně prospěšné společnosti: FOKUS Liberec o.p.s. 

Sídlo: Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov  

IČ: 46749411 

 

 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti FOKUS Liberec (dále také 

„Společnost“), která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 

31. 12. 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 

metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných (materiálních) ohledech věrný 

a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2017, nákladů, výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s účetními předpisy České republiky. 

 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 

pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené 

souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 

popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech 

a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili 

jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, 

které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.  

 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2, písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve 

výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární 

orgán Společnosti. 
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Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 

povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 

posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či 

s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak 

tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní 

informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými 

právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních 

předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti 

(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek 

činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že  

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a  

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy. 
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při 

provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 

uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 

nesprávnosti nezjistili. 

 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku  

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz  

v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za 

nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 

způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost 

schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající 

se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, 

s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení jej í činnosti, resp. 

kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 

(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 

výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v 

souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující 

významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a 
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považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu 

mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:  

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, 
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí 
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem. 

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.  

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky. 

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v 
této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z 
důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení. 

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu 

a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 

nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

_   _   _ 

 

Audit provedli auditoři Ing. Pavla Havlová, číslo auditorského oprávnění 1956, a Ing. Lumír Šubert, 
číslo auditorského oprávnění 1431, a  asistent auditora Ing. Vlastislav Cejnar, registrační číslo 713. 
Audit se uskutečnil ve dnech od 1. do 16. června 2018.  

Zpráva auditora se předává společnosti ve čtyřech vyhotoveních svázaných a v jednom vyhotovení 
nesvázaném. 
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V Liberci, dne 16. 6. 2018 zprávu auditora vypracoval jménem auditorské společnosti: 

AUDITEX, s.r.o.  

1. máje 97/25 

460 07 Liberec III - Jeřáb 

číslo auditorského oprávnění 9 

 

 _____________________________ 

 Ing. Lumír Šubert 

  jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 

č. 1 -  Výroční zpráva za rok 2017. 

č. 2 -  Účetní závěrka za rok 2017 obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu.  
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

za rok 2017 

 

 

Název účetní jednotky: FOKUS Liberec o.p.s. 

Sídlo: Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov  

IČ: 46749411 

Rozvahový den:  31. 12. 2017 

 

Obsah účetní závěrky: 1) Rozvaha k 31. 12. 2017 

 2) Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017 

 3) Příloha účetní závěrky za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu: 

 



 

33 
 

 11. 6. 2018 

 

 

      

 

 

 

 

R O Z V A H A 

   

ke dni 31. prosince 2017 

(v celých tisících Kč) 

 

FOKUS Liberec o.p.s. 

 



 

34 
 

 

Položka A K T I V A   Stav Stav 

k 1.1. k 31.12.

a 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 5.914 6.127

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 189 210

2.  Software  189 210

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 6.799 7.198

1. Pozemky 1.106 1.106

3. Stavby 4.833 4.833

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 797 1.196

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 63 63

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 10 6

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 10 6

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1.084 -1.287

2. Oprávky k softwaru -189 -190

6. Oprávky ke stavbám -381 -477

7. Oprávky ke hmotným movitým věcem a jejich souborům -451 -557

10. Oprávky drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -63 -63

B. Krátkodobý majetek celkem 2.188 2.331

I. Zásoby celkem 23 28

1. Materiál na skladě 2 2

7. Zboží na skladě a v prodejnách 21 26

II. Pohledávky celkem 155 141

1. Odběratelé 50 49

4. Poskytnuté provozní zálohy 102 74

5. Ostatní pohledávky 1

6. Pohledávky za zaměstnanci 2

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 18

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1.221 896

1. Peněžní prostředky v pokladně 288 276

3. Peněžní prostředky na účtech 933 620

IV. Jiná aktiva celkem 789 1.266

1. Náklady příštích období 6 33

2. Příjmy příštích období 783 1.233

AKTIVA CELKEM 8.102 8.458
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Položka P  A  S  I  V  A Stav Stav 
k 1.1. k 31.12.

b 3 4

A. Vlastní zdroje celkem 5.505 5.677

I. Jmění celkem 5.416 5.433

1. Vlastní jmění 5.606 5.626

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků -190 -193

II. Výsledek hospodaření celkem 89 244

1. Účet výsledku hospodaření x 244

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 89 x

B. Cizí zdroje celkem 2.597 2.781

II. Dlouhodobé závazky celkem 806 482

1. Dlouhodobé úvěry 806 482

III. Krátkodobé závazky celkem 1.090 1.718

1. Dodavatelé 99 -28

3. Přijaté zálohy 16 11

4. Ostatní závazky -10

5. Zaměstnanci 596 701

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 2

7. Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 278 337

9. Ostatní přímé daně 27 33

11. Ostatní daně a poplatky 1

17. Jiné závazky 19 654

22. Dohadné účty pasivní 65 7

IV. Jiná pasiva celkem 701 581

1. Výdaje příštích období 7 14

2. Výnosy příštích období 694 567

PASIVA CELKEM 8.102 8.458
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

za rok končící 31. prosince 2017 

(v celých tisících Kč) 

 

FOKUS Liberec o.p.s. 
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Položka N Á Z E V Hlavní činnost Hospodářská činnost

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 4.798 681

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskadovaných dodávek 1.869 293

2. Prodané zboží 232

3. Opravy a udržování 134 15

4. Náklady na cestovné 38 1

5. Nákladyna reprezentaci 4

6. Ostatní služby 2.521 372

III. Osobní náklady 12.330

10. Mzdové náklady 9.403

11. Zákonné sociální pojištění 2.920

13. Zákonné sociální náklady 7

IV. Daně a poplatky 26

15. Daně a poplatky 26

V. Ostatní náklady 139 2

18. Nákladové úroky 29

20. Dary 7

21. Manka a škody 3

22. Jiné ostatní náklady 100 2

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 176 29

23. Odpisy dlouhodobého majetku 176 29

VII. Poskytnuté příspěvky 12

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 12

Náklady celkem 17.481 712

B. Výnosy

I. Provozní dotace 13.972

1. Provozní dotace 13.972

II. Přijaté příspěvky 346

3. Přijaté příspěvky (dary) 346

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 2.736 1.274

IV. Ostatní výnosy 109

10. Jiné ostatní výnosy 109

Výnosy celkem 17.163 1.274

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -318 562

D. Výsledek hospodaření po zdanění -318 562
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                                                              1.

  

Příloha účetní  závěrky  sestavené  k  31.12.2017 

(v souladu s § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.) 

 

Název a sídlo účetní jednotky: 

FOKUS Liberec o.p.s. 

Nezvalova 662/18 

Liberec 15 

IČ:  46749411 

 

Datum vzniku: 26.10.2013 

 

Společnost vznikla změnou právní formy podle zákona č. 68/2013 Sb. 

z občanského sdružení FOKUS Liberec občanské sdružení, s rozhodným dnem 

zápisu obecně prospěšné společnosti do rejstříku. 

 

Právní forma účetní jednotky: o.p.s. 

 

Druh obecně prospěšných služeb: 

 

Poskytování sociálních služeb, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 
a psychosociální rehabilitace duševně nemocných lidí. 
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a) zřizuje zařízení mimonemocniční komunitní péče, tj. chráněné dílny 

a tréninková pracovní místa, sociální centra, psychoterapeutická denní 

sanatoria, chráněné bydlení, kavárnu na půli cesty a jiná podobná zařízení, 

poskytuje terénní péči. 

b) v rámci pracovní a sociální rehabilitace se zabývá výrobou a prodejem 

keramiky, ručního papíru, drobných výrobků z papíru, dřeva a jiných 
přírodních materiálů, řemeslnými činnostmi. 

c) poskytuje vzdělání v arteterapii, vzdělání v řemeslech (keramika, 

drátování, tkaní apod.) edukace o životě s duševní nemocí, vzdělání ve 

standardech sociálních služeb, kurzech pro resocializační pracovníky. 

d) pořádá rekondiční pobyty a pobyty zaměřené na práci 

s arteterapeutickými technikami. 

e) obhajuje práva a zájmy duševně nemocných vůči státním orgánům, 

hospodářským organizacím a jiným institucím v rozsahu pracovních 
a sociálních problémů. 

f) účastní se na tvorbě a úpravách právních norem a jiných všeobecně 

závazných předpisů týkajících se občanů se zdravotním postižením 

v oblasti duševního zdraví. 

 

                                                                                                                              2. 

 

g) sdružuje a spravuje prostředky určené k rozvoji péče o duševně nemocné 

a o duševní zdraví a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním 

a zaměřením. 

h) podněcuje vytváření regionálního systému péče o duševně nemocné 

i) spolupracuje s odbornými psychiatrickými, psychosociologickými 

pracovišti, zařízeními sociální péče, občanskými a zájmovými sdruženími, 
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výrobními organizacemi, církvemi a zejména se sdruženími s  podobným 

posláním na území ČR a v mezinárodním měřítku. 

  

 

Ostatní činnosti účetní jednotky: 

Hospodářská činnost o.p.s.: 

Společnost nabízí nájem nebytových prostor a pronájem bytových prostor pro 

uživatele služeb. 

 

Statutární orgán - ředitel : 

JANA HORÁKOVÁ, dat. nar. 28. června 1964  

č.p. 147, 463 53 Rynoltice 

Ředitel jedná za společnost ve všech věcech samostatně. 

 

Správní rada: 

 

předsedkyně správní rady : 

RŮŽENA BERGMANOVÁ, dat. nar. 25. ledna 1960  

Na Bídě 565/8, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec  

den vzniku funkce: 26. října 2013  
den vzniku členství: 26. října 2013 
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členka správní rady : 

BOHUMILA HODNÁ, dat. nar. 14. února 1947  

5. května 39/30, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec  

den vzniku členství: 26. října 2013 

 

členka správní rady: 

JANA VOSLAŘOVÁ, dat. nar. 20. prosince 1968  

Vnější 1389, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec  
den vzniku členství: 26. října 2013 

 

                                                                                                                              3. 

 

Dozorčí rada: 

 

předsedkyně dozorčí rady : 

LENKA SCHNEIDEROVÁ, dat. nar. 23. května 1980  

Klostermannova 883/8, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec  

den vzniku funkce: 26. října 2013  

den vzniku členství: 26. října 2013 

 

členka dozorčí rady: 

PETRA HANELOVÁ, dat. nar. 1. ledna 1980  

Na Bídě 565/8, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec  
den vzniku členství: 26. října 2013 

 

členka dozorčí rady : 
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MILENA LEŠÁKOVÁ, dat. nar. 17. dubna 1956  

Březová 1303, 464 01 Frýdlant  
den vzniku členství: 26. října 2013 

 

 

Zakladatel: 

 

BOHUMILA HODNÁ, dat. nar. 14. února 1947  
5. května 39/30, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 

 

JANA VOSLAŘOVÁ, dat. nar. 20. prosince 1968  
Vnější 1389, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 

 

RŮŽENA BERGMANOVÁ, dat. nar. 25. ledna 1960  
Na Bídě 565/8, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 

 

 

Vklady  do  vlastního  jmění : 

Nebyl vložen žádný vklad do vlastního jmění. 

 

Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: 

 

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2017. 

Rozvahovým  dnem  je  dle  § 19 odst.1 ZOÚ 31.12.2017. 
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                                                                                                                             4. 

 

Odměny funkční požitky členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů 

V účetním období nebyly členům kontrolních nebo jiných orgánů vyplaceny 
žádné odměny a nebyly sjednané žádné závazky ohledně funkčních požitků. 

                                                                                                                               

Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů. 

Členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů nebyly poskytnuty během 

účetního období žádné zálohy, ani úvěr. Společnost taktéž nepřijala během 
účetního období žádný závazek na jejich účet jakožto určitý druh záruky. 

 

Účasti v obchodních společnostech 

Z důvodu organizační změny v roce 2012 občanské sdružení založilo Fokus 

Liberec s.r.o. a je jeho 100 % vlastníkem. Výše základního vkladu – 200 tis. Kč.  

Jednatelem s.r.o. je PhDr. Jana Horáková. 

Hospodářský výsledek s.r.o. za rok 2017 je ztráta 4.000,- Kč. 

Majetkový podíl byl oceněn metodou ekvivalence. 

 

Pohledávky neobsažené v rozvaze 

Společnost nemá žádné. 
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Závazky neobsažené v rozvaze 

Společnost nemá žádné. 

 

Přijaté dotace a dary 

Od Krajského úřadu Liberec, Úřadu práce, Městského úřadu, Ministerstva práce 

a sociálních věcí a od Nadací, města Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, 
Mimoň, Nový Bor, Doksy, Frýdlant, Jilemnice, Hrádek nad Nisou – viz příloha. 

 

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech 

 

Stav účtu 32100 - Dodavatelé je k 31.12.2017  -28.269,78 Kč. 

Vykázaný záporný zůstatek vznikl z důvodů neuhrazení dobropisů z přeplatku 
vodného, energii, plynu a ostatních služeb za rok 2017. 

Jedná se o dodavatele: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská 
plynárenská, a.s., Statutární město Liberec, Město Jablonec nad Nisou. 

Všechny položky na účtu 32100 byly ke dni 31.05.2018 uhrazeny. 

   

         

                                                                                                                             5. 

Informace o zaměstnancích         

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 : 

 

Všichni zaměstnanci:                  44,45 osob 
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zaměstnanci  OZP + OTZP   24,67 osob 

z toho: 

OZP   15,34 osob 

OTZP               9,33 osob 

 

personál    19,78 osob 

 

43,33 :  44,45  =  97,48 %   osob se zdravotním postižením 

 

mzdové náklady v tis. Kč:  9.403 tis. Kč     

sociální pojištění             2.921 tis. Kč  

    

 

Použité účetní metody 

Účtování způsobem „ B „ u zásob. 

V souladu s § 18, odst. 7 vedeme odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, 

a příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou předmětem daně, ale jsou od 
daně osvobozeny. Stejně tak vykazujeme náklady. 

Dále vedeme odděleně výnosy a náklady připadající na hlavní a hospodářskou 

činnost. Celková výsledovka za společnost je dále rozčleněna na jednotlivé dílčí 

výsledovky dle druhu činnosti a služeb a zdrojů financování. Tyto jednotlivé 

výsledovky tak vypovídají o výnosech a čerpaných nákladech z přijatých dotací a 

příspěvků. 

 

Třída 0  -  k 31.12.2017 
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Společnost získala v roce 2006 od Statutárního města Liberec nemovitost 

v Nezvalově ulici v Liberci (tj. pozemky a budovu) na základě kupní smlouvy reg. 

č. 2604/04/0293. Nemovitosti jsou v účetnictví vedeny v hodnotě kupní ceny 

2.197 tis. Kč. Dle uzavřené smlouvy se výše závazku snižovala o jednu desetinu 

kupní ceny za každý rok splnění podmínek sjednaných ve smlouvě. Hodnocené 
období skočilo 6.4.2015, tímto dnem zanikl smluvní závazek. 

 

 

                                                                                                                             6. 

V roce 2015 bylo provedeno technické zhodnocení budovy Nezvalova č.p. 662 

v rámci projektu „Energetická úspora objektu občanské vybavenosti – Občanské 
sdružení FOKUS“. 

                                                                                                                            Celková 
hodnota technického zhodnocení podle jednotlivých faktur:  

F2012030  ČECHÁK & spol. s.r.o                   146 850,00 Kč 
F2014080  ČECHÁK & spol. s.r.o                   150.816,88 Kč 
F2014209  ČECHÁK & spol. s.r.o                     36.300,00 Kč 
F2014210  ČECHÁK & spol. s.r.o                     66.066,00 Kč 
F2015117  CORRIDOR PROJECT s.r.o.      3 225 240,00 Kč   
F2015125  Ing. Michal Schneider                       50 000,00 Kč 
F2015266  ČECHÁK & spol. s.r.o                     66.550,00 Kč 

Celkem                                                             3 741 822,88 Kč           
 
V rámci projektu „Energetická úspora objektu občanské vybavenosti – Občanské 

sdružení FOKUS“ společnost obdržela investiční dotace od MŽP a SFŽP ve výši 

2.233.351,80 Kč. Zbývající část financuje účetní jednotka z vlastních zdrojů.  

 

Společnost uzavřela smlouvu o úvěru ve výši 1.293.841,-Kč s Komerční bankou, 
a.s. a tento úvěr řádně měsíčně splácí.   
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Závazky, které nejsou evidovány v účetnictví (neuvedené v rozvaze) : 

Účetní jednotka nemá žádné závazky, které by neevidovala v účetnictví. 

 

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku nezaměstnanosti a přehled splatných závazků veřejného zdravotního 

pojištění: 

Účetní jednotka eviduje na účtech pouze závazky splatné v lednu 2018. 

 

V tis. Kč závazek Vznik závazku Druh závazku vypořádání 

OSSZ 

 

256.238,- Prosinec 2017 Odvod z mezd 

Za 12/2017 

08.01.2018 

Zdravotní 

Pojištění 

  80.712,- Prosinec 2017 Odvod z mezd 

Za 12/2017 

08.01.2018 

Celkem Kč 336.950-    

 

 

 

                                                                                                                             7. 

 

Evidované nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu 

( částka, datum, vznik ) 
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V tis. Kč závazek Vznik závazku Druh závazku vypořádání 

Finanční úřad 

 

33.411,- 

 

  

         0,-     

Prosinec 2017 

 

 

Prosinec 2017 

Záloha na daň 

z příjmů FO 

 

Srážková daň 
z příjmů FO 

 

 

08.01.2018 

 

 

 

celkem 33.411,-    

 

Tvorba a použití rezerv 

O rezervách ze zákona neúčtujeme. 

 

Způsob zpracování účetních záznamů 

Účetní záznamy jsou zpracovávány na účetním programu Software „STEREO“, 
od firmy KASTNER Software s.r.o. 

Pokladní knihy vedeme i ručně, pro kontrolu s pokladními knihami z PC. Interní 
doklady vystavujeme v účetním programu. 

 

Úschova účetních záznamů 

Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s paragrafy 31 a 32 ZoÚ v příručním 

archivu účetní jednotky. 

 

Výsledek  hospodaření  v daňovém  přiznání 
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Výsledek hospodaření na ř. 10 obsahuje všechny výnosy a náklady za celou 

společnost včetně dotací a příspěvků.   

Z důvodu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a uplatnění slev podle 

§ 35 odst. 1 písm. a) a b) společnosti nevznikla daňová povinnost na daň z příjmů 
právnických osob.   

 

 

 

 

             

                                                                                                                         

           8. 

 

 

Způsob  vypořádání  výsledku  hospodaření  z předcházejících účetních období 

  

Účetní jednotka převedla zisk z roku 2016 na základě rozhodnutí Správní rady 

o.p.s. na účet vlastního jmění. 

 

 

 

V Liberci 1. 6. 2018                                              vypracovala: Marie Niševová 
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                                                        podpis osoby statutárního orgánu: 

     PhDr. Horáková Jana – statutární zástupce   
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Příloha: Výkaz přijatých dotací a příspěvků 

 


