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Ohlédnutí za rokem 2018 

Na začátku tohoto ohlédnutí je nutné připomenout, že Fokus v tomto roce oslavil již 25 let své 

existence. Z občanského sdružení s jednou kanceláří a terapeutickou dílnou se rozrostl 

v organizaci s cca 80 zaměstnanci, která poskytuje podporu 250 klientům ročně ve větší části 

Libereckého kraje.  

Vstup do individuálních projektů pro nás v tomto roce znamenal větší finanční jistotu, ale 

současně i zvýšení byrokratické zátěže, se kterým se naši zaměstnanci v terénních týmech 

museli vyrovnat.  S ohledem na rozšíření úvazků v přímé péči (zejména Tanvaldsko, 

Frýdlantsko, Českolipsko) došlo k posílení administrativní a personální agendy a přijetí nové 

personalistky, která nám po dlouhé době udělala skutečný pořádek v personálních složkách a 

vnesla řád do systému přijímání nových zaměstnanců.  

V sociální práci došlo k prohlubování FAKT modelu péče a multidisciplinární spolupráce mezi 

sociálními pracovníky, pracovníky sociálních služeb, peer konzultanty a zdravotními sestrami.  

V České Lípě se podařilo zapojit do spolupráce malým pracovním úvazkem i ambulantního 

lékaře, naše zdravotní sestřičky zahájily vzdělávání ve všeobecné fakultní nemocnici pro 

psychiatrické sestry. 

V rámci reformy psychiatrické péče pokračovala práce Krajské koordinační skupiny, v rámci 

seminářů a komunitních plánování byla s tématem reformy seznamována odborná i široká 

veřejnost. Proběhl kulatý stůl s poskytovateli sociálních služeb a dalšími subjekty z oblasti 

sociální a zdravotní, byla zahájena komunikace týkající se kapacit sociálních služeb a bydlení 

pro lidi odcházející z psychiatrických nemocnic. Zaměstnanci Fokusu se zapojili do dalších 

projektů  reformy- Destigmatizace (NUDZ) a  Deinstitucionalizace (MZ) – konkrétně do projektu 

Kvalita. Osobní vazby mezi všemi osobami zapojenými do reformy jsou velkou výhodou 

našeho kraje.  Na jednotlivých aktivitách spolupracujeme, domlouváme se a komunikujeme.  

Ve spolupráci s regionálním konzultantem a transformačními specialisty pro psychiatrické 

nemocnice Kosmonosy a Horní Beřkovice přechází do našich služeb stále více klientů, 

s rozvojem terénní péče se objevují i lidé, se závažnými problémy, kteří dosud nebyli léčeni. 

Před Fokusem stojí nezbytnost multidisciplinární spolupráce nejen na úrovni týmu, ale také na 

úrovni obcí, zdravotnických služeb, policie a dalších složek.  Právě k tomuto tématu byly 

v Týdnech pro duševní zdraví a u příležitosti 25 let od vzniku Fokusu uspořádány kazuistické 

workshopy ve městech Česká Lípa a Liberec, kterých se celkem zúčastnilo 180 profesionálů 

různých profesí a z různých obcí. Workshopy pouze nastartovaly cestu širší spolupráce, 

kterou  bude nutné v příštích letech dále prohlubovat.  

Přejeme Fokusu Liberec úspěšnou cestu dalšího čtvrt století.   

PhDr. Jana Horáková ředitelka Fokusu 
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Přehled soc. služeb a zaměstnávání 

Počet platných smluv uzavřených v roce 2018: 
 

STD - 44 
 

CHB - 23 
 
PSB - 77 

 
SR - 70 

Informace o zaměstnancích 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2018 : 
  
Všichni zaměstnanci: 49,82 osob 
  
zaměstnanci  OZP + OTZP 25,28 osob 
z toho: 
OZP 15,53 osob 
OTZP 9,75 osob 
  
personál 24,54 osob 
  
44,78 : 49,82 = 89,88 % osob se zdravotním postižením 

  
mzdové náklady v tis. Kč: 14.349 tis. Kč 
sociální pojištění 4.556 tis. Kč 
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Služba Sociálně terapeutická dílna v roce 2018 
 
Služba je poskytována v prostorách:  
1. Liberec: Nezvalova 662, Liberec 15 
2. Jablonec nad Nisou: Emílie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou 2 

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

 
Údaje o využití za rok 2018 

Během roku 2018 službu STD využilo 44 uživatelů, kterým bylo v programech poskytnuto 2908 
služeb v rozsahu téměř 5534 hodin péče v programech: 
 
Zácvik na chráněné místo v řemeslné dílně, jehož cílem je posilování pracovních 

dovedností a schopností uživatele v oblasti řemeslných dovedností. Uživateli umožní získat 
pravidelný režim, dále pracovní dovednosti a návyky k navrácení samostatností a sebejistoty, 
které jsou potřebné k získání pracovního místa na chráněném pracovišti. Přispívá k sociálnímu 
začleňování a pomáhá najít cestu do plnohodnotného života. 
 
Podpora na chráněném pracovním místě, která umožní uživateli lépe zvládnout zaměstnání 

na chráněných místech - podat přiměřený pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo a 
komunikaci v pracovním týmu a s veřejností. 
 
Rukodělné činnosti nabízí uživateli seznámení se škálou rukodělných aktivit a pomáhají 

uživateli najít smysluplnou činnost, které se mohou věnovat i po ukončení služby. 
Doprovodným efektem programu jsou aktivizace a posilování sociálních vazeb a kontaktů, 
které jsou důležité pro kompenzaci vlivu duševní nemoci. 
 
Zácvik na chráněné kavárně (CHK) Floriánka v Jablonci n. Nisou, jejímž 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. 
 
Edukační program je zaměřený na udržování kognitivních schopností a rozvoj měkkých 

pracovních kompetencí 
 
Ve službě STD je uživatelům poskytováno základní sociální poradenství formou 

individuálních schůzek. 
 
Poslání služby STD  
Služba sociálně terapeutické dílny Fokus Liberec usiluje formou pracovní rehabilitace o 
získání, obnovení, zdokonalení a zvýšení dovedností a schopností potřebných pro pracovní 
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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 16:30 hodin. Podpora na chráněné kavárně 
Floriánka 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.  

 
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 apod.).  
• Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, 

zdravotnickými službami, 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.  

 
Program zácvik a podpora na chráněném pracovním místě  
Program zácvik manuální zručnosti a řemeslné dovednosti v dílně STD probíhá již od roku 
2014. Cílem programu je posilování pracovních dovedností a schopnosti uživatele v oblasti 
řemeslných dovedností, uživatelům umožňuje nastavit pracovní režim, získat a posilovat 
dovednosti a návyky pro navrácení samostatnosti a sebejistoty. Přispívá k sociálnímu 
začleňování. Program STD spočívá zejména v seznamování se s ručními nástroji a práce s 
nimi při opracování dřeva jako materiálu pro ty účely nejvhodnějšího pro svou snadnou 
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zpracovatelnost a rychlé viditelné výsledky. Práce s kovy probíhá v menším měřítku. Se 
vznikem řemeslného programu bylo nutné navýšit personální zajištění služby. Uživatelé si 
v kolektivu trénovali také další řemeslné zručnosti – vyráběli a kompletovali výrobky na  
 
zakázku, pomáhali s montáží a opravami nábytku, renovací a výmalbou nových pronajatých 
prostor, pokládáním podlahových krytin apod. Mimo jiné se podíleli i na údržbě zahrady 
a zahradního skleníku, kde pěstovali zeleninu. 
V rámci dílčího programu řemeslných dovedností pokračovali klienti v nácviku výroby svíček a 
drobné keramiky. 
Uživatelům byla také poskytována podpora při zácviku na chráněných pracovních místech 
(zejména v oblasti úklidu) u jiných zaměstnavatelů. 
 
Program zácviku a podpory na pracovišti v chráněné kavárně Floriánka 
Programy, které nabízí chráněná kavárna Floriánka, jsou směrovány k získání zkušeností v 
oblasti přípravy jídla, nápojů, obsluhy a evidence tržeb, práce na recepci s možností získat 
chráněné pracovní místo v chráněné kavárně. 
 
Program rukodělné činnosti 

Programu se účastní klientky ženy, které si vedle osvojování základu ručních prací (šití ruční i 
na šicím stroji, opravy oděvů, lůžkovin apod.) mohou vyzkoušet i aktivity zaměřené na kreativní 
tvorbu (výroba textilních bytových dekorací, dárkových obalů aj.). 
 
Nově zařazený program edukace nahrazující motivační program je zaměřený na vzdělávací 
aktivity v oblasti získávání měkkých kompetencí (základní uživatelské dovednosti v práci na 
počítači, náhled na duševní onemocnění a jeho důsledky, zdravý a bezpečný životní styl, 
schopnost aktivního vyhledávání zaměstnání a spolupráce s institucemi, plánování volného 
času, finanční plánování, účast na vzdělávacích akcích, kreativní a imaginativní činnosti), 
udržování kognitivních schopností (kognitivní trénink, duševní hygiena) a posilování 
sebedůvěry a sebepojetí. 
 
Workshopy 

I v roce 2018 uspořádala STD několik workshopů v CHK Floriánka a také pro uživatele CHB 
v Krásné Studánce, zaměřených na rozvoj kreativity a zručnosti uživatelů. 
 
Služba STD je od června 2018 zapojena do individuálního projektu „Zaměstnanost“ 
zaměřeného na zvyšování kvalifikace a šancí osob OZP na uplatnění na chráněném, případně 
volném trhu práce. 
 
Pracovníci služby se věnovali i dalšímu vzdělávání, účastnili se seminářů (zaměřených na 
rozšiřování povědomí o duševní nemoci, individuální plánování, dluhovou problematiku, 
timemanagement, prevenci vyhoření, řešení krizových situací), stáží v navazujících a 
spolupracujících sociálních službách a zdravotnických zařízeních a klientských supervizí.  
 
Zpracovala: Věra Šámalová, vedoucí služby STD 
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Služba Chráněného bydlení v roce 2018 

Místo poskytování:  

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

 Dubická 3322, Česká Lípa 1, 470 01 

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 2018: 

V Liberci byla během roku 2018 služba poskytnuta celkem 13 uživatelům z toho 8 uživatelům 
z Liberce a 5 lidem z Libereckého kraje (1 Harrachov, 1 Tanvald, 1 Jilemnice, 1 Nové město 
pod Smrkem, 1 Velké Hamry). V České Lípě byla během roku 2018 poskytnuta služba 10 

uživatelům (6 Česká Lípa a 4 lidi z jiného kraje - ORP Varnsdorf, Mladá Boleslav, Kladno, 
Litoměřice). V průběhu roku 2018 bylo poskytnuto ve službě chráněné bydlení v Krásné 
Studánce 13583 služeb, v součtu celkem 4614 hodin služby a v České Lípě 10048 služeb, 
v součtu celkem 3329hodin. V roce 2018 bylo přijato celkem 23 nových žádostí (v Liberci 17 a 

v České Lípě 6).  

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). 
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Cílem služby je pomoci uživatelům 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 
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.  

Příklady ze služby chráněné bydlení: 

Aktuálně jsou typickými uživateli naší pobytové služby lidé středního věku, případně vyššího 
středního věku s chronickým duševním onemocněním (často schizofrenií), kteří mají sníženou 
úroveň kognitivních funkcí, obvykle se stále produktivními symptomy – halucinace, bludy. 
Hospitalismus, významné narušení jejich volní složky, snížená aktivita a velmi nízká schopnost 
adaptace na změnu jim ztěžují samostatně zvládat běžné každodenní činnosti související s 
péčí o sebe, o svoje zdraví a o svoji domácnost. Většina z nich je navíc bez sociálního zázemí 
(rodinu už nemají nebo o uživatele neprojevuje zájem), mají přiznané invalidní důchody (někdy 
bez nároku na výplatu dávky nebo jim jsou přiznané velmi nízké dávky) a někteří z nich jsou 
omezeni ve svéprávnosti v určitých činnostech (nejvíce v oblasti hospodaření s penězi).  
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Průměrná doba hospitalizace před tím, než byli přijati do služby chráněné bydlení, je cca 5 let. 
Dále se může jednat o uživatele, kteří využívali terénní službu Fokusu Liberec, ale jejich 
psychický a fyzický stav se zhoršil a potřebují vyšší míru podpory. Z důvodů psychiatrického 
onemocnění nejsou schopni řešit běžné sociální situace a uspokojit své potřeby. Ve většině 
případů se k psychickému onemocnění přidávají i somatická onemocnění a z nich plynoucí 
omezení.  
 
Během roku 2018 jsme přijali do služby chráněné bydlení uživatele, který byl několik let 
umístěn v Domově pro seniory. Odtud byl vyloučen pro opakované porušování pravidel a skrze 
nevhodné až agresivní chování vůči ostatním. Vzhledem k tomu, že se jednalo o člověka ve 
věku 65 let, který spadá do naší cílové skupiny a neměl jiné možnosti bydlení, byla s ním 
uzavřena smlouva o službě v našem chráněném bydlení. Uživatel se zde celkem dobře 
zadaptoval a v rámci svých možností se zapojuje i do společných aktivit. U uživatele by byla 
ale vhodnější pobytová služba s 24 hodinovou péčí, kde by byl přítomný i zdravotní personál. 
Hůře se pohybuje, kromě psychiatrických potíží má i somatické potíže. Pokud se potřebuje 
někam přepravit, je nutné pro něho použít služební vůz, protože cestování MHD mu 
nevyhovuje. Rodina se od něho distancuje. Je to osamělý člověk, který je odkázán na pomoc 
druhé osoby. Z toho důvodu má přiznaný i příspěvek na péči druhého stupně, který každý 
měsíc využívá v plné výši. Pro tohoto uživatele by byla vhodná služba domova se zvláštním 
režimem. Zkoušeli jsme mu najít místo v několika pobytových zařízeních, ale všude ho odmítli 
kvůli psychiatrické diagnóze a lékařskému posudku.  

Ve službě se velmi dobře zadaptovala i nová uživatelka, která před tím byla více jak 10 let 
hospitalizována v psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Podařilo se nám u ní také navázat 
kontakt s rodinou, která ji začala v chráněném bydlení navštěvovat. Uživatelka vyžaduje vyšší 
míru podpory při zvládání každodenních činností a je potřeba ji více usměrňovat v dodržování 
pravidel spolupráce a v soužití s ostatními. Přesto je velký úspěch, že vůbec zvládla přechod 
z nemocničního prostředí do komunity, kde se postupně zotavuje ze své nemoci. U uživatelky 
se v chování projevuje syndrom hospitalismu z dlouholetého pobytu v Kosmonosech.  

Ve službě jsou dále 4 uživatelé z Liberce, kteří by už vzhledem ke svému věku měli nárok na 
Domov pro seniory. V rámci svých možností se snaží být soběstační, ale je hodně úkonů péče, 
kde potřebují  pomoc druhé osoby. Nedokáží se sami o sebe postarat. Navíc se u nich začínají 
projevovat i somatické potíže. Dva z nich mají dokonce soudem ustanoveného opatrovníka.  

Další dvě uživatelky středního věku jsou na tom velmi dobře a jsou schopné se zapojovat do 
aktivit i mimo službu. Pravidelně spolu chodí na zdravotní cvičení, samostatně si nakupují a 
zúčastňují se rády společenských akcí (workshopy, taneční zábavy, vernisáže apod.). Na akce 
je doprovází asistentka, ale na cvičení jezdí bez doprovodu. Obě uživatelky mají také dobré 
vztahy s rodinou.  

Na jaře 2018 musel náhle ukončit službu dlouholetý uživatel Fokusu Liberec. Při vstávání z 
postele upadl, zranil si rameno a skončil v Krajské nemocnici v Liberci. Zde se jeho zdravotní 
stav zhoršil a jeho opatrovnice se rozhodla ho umístit do Domova se zvláštním režimem v 
Ústeckém kraji. Do chráněného bydlení se nemohl vrátit, protože je u něho nutná celodenní 
péče vyžadující i zdravotní rehabilitaci. Přestože uživatel ukončil službu, zaměstnanci Fokusu 
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Liberec ho pravidelně 1x měsíčně navštěvují, a to z důvodu, že bývalý uživatel už nikoho 
nemá. Místo rehabilitace je odkázán na invalidní vozík a skoro vůbec nechodí ven. Snažíme  
se proto pro něho najít vhodnější službu, kde by ho zrehabilitovali a více se mu věnovali. Pokud 
by v Krásné Studánce vznikla služba domov se zvláštním režimem, budeme se snažit, ve 
spolupráci s opatrovnickým oddělením, přemístit uživatele zpět do Liberce.  

Jeden náš dlouholetý uživatel musel službu ukončit z důvodu udělení třetího písemného 
napomenutí, pro opakované porušování pravidel soužití. Tento uživatel odešel nejdříve na 
ubytovnu, ale během cca dvou měsíců se nám podařilo pro něho najít pronájem bytu. Aktuálně 
bydlí sám a je navázaný na terénní službu, kterou mu poskytuje Fokus Liberec. Uživatel je 
spokojený, že si může žít sám podle svých představ. Jeho finance mu pomáhá spravovat 
soudem ustanovený opatrovník.  

Na podzim 2018 jeden z uživatelů odešel do jiné sociální služby z důvodu naplnění 
dlouhodobého cíle a připravuje se na samostatné bydlení v pronajatém bytě. Má zájem se do 
budoucna zapojit i do pracovního procesu. 

Do chráněného bydlení v České Lípě se podařilo ve spolupráci s Fokusem Labe přijmout 
uživatele, který byl v nepříznivé sociální situaci. Bydlel na ubytovně s matkou a hrozilo mu 
vystěhování a ztráta přístřeší. Uživatel do služby přišel úplně bez finančních prostředků. 
Podařilo se nám vyřešit jeho finanční situaci - aktuálně pobírá dávky hmotné nouze a v prosinci 
2018 mu přiznali 1. stupeň příspěvku na péči. Zmapovali jsme i jeho dluhy, a podařilo se nám 
domluvit splátkové kalendáře. Zahájili jsme i spolupráci s organizací TULIPAN, která uživateli 
přislíbila od nového roku pomoc při hledání vhodného zaměstnání. Uživatele se nám podařilo 
zaregistrovat i u lékařů v České Lípě, takže nemusí dojíždět do původního bydliště. 

Zpracovaly Pavlína Prousková, DiS. a Mgr. Kateřina Čermáková  
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Služba podpora samostatného bydlení v roce 2018 

Místo poskytování: 

Nezvalova 662, Liberec 15 

Jiráskova  4898/9, Jablonec nad Nisou 

Protifašistických bojovníků 183, Tanvald  

Ruská 3332, Česká Lípa 

Kapacita služby je celkem 61 uživatelů, 30 uživatelů v Liberci a 16 uživatelů v Jablonci nad 

Nisou a Tanvaldu, a 15 uživatelů v České Lípě.  

V roce 2018 byla v Liberci poskytnuta služba 39 uživatelům. Službu začalo využívat 16 nových 
klientů, naopak 17 klientům byla služba ukončena a to z důvodu, že dále již podporu 
nepotřebovali, nebo se jim zabezpečila jiná návazní služba. Pracovníci poskytli celkem 8.939 
služeb během 3.182 hodin programu.  

Na pobočce Jablonec nad Nisou a Tanvald byla služba poskytnutá 16 uživatelům, přibilo 5 
nových klientů a ukončené byly 3 smlouvy.  

V České Lípě byla služba poskytnuta 15 uživatelům, uzavřelo se 5 nových smluv a 2 se 
ukončily.  Pracovníci všech poboček poskytli celkem 13 649 služeb v 6 586 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. 
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Služba vychází z 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 jako rovnoprávných partnerů 

 komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce           
 

Rok 2018 v Liberci  

Služba podpora samostatného bydlení je poskytována ve vlastních domácnostech uživatelů a 
v nájemném bydlení organizace. Nájemní byty slouží jako odrazový můstek pro návrat 
nemocných do běžného života a běžné společnosti. Toto bydlení je pro uživatele cenově 
dostupné a často jedno z mála řešení pro lidi s duševním onemocněním, kteří nemají podporu 
blízkého okolí a nemají se po hospitalizaci kam vrátit. Nájemní bydlení v roce 2018 využilo 31 
uživatelů služby. Z toho se nově nastěhovalo 12 uživatelů a 14 uživatelů nájemné bydlení 
opustilo. Přímo z nemocnice Kosmonosy a psychiatrického oddělení KNL se do bydlení 
nastěhovalo 9 uživatelů, což považujeme za velmi přínosné.  

Psychiatrická nemocnice a azylové domy jsou nejčastějším zdrojem našich uživatelů. 

Ve službě se s uživateli pracuje především na získání, obnovení, rozvoji dovedností pro 
samostatný život. Mezi hlavní činnosti patří podpora uživatelů při získání vlastního bydlení a 
schopnosti udržet se v něm, což zahrnuje nácviky aktivit a úkonů s tím spojených, jako je třeba 
pravidelnost plateb za služby spojené s bydlením, úklid a údržba domácnosti, zabezpečení 
stravy, komunikace s okolím.  

Za největší úspěch v roce 2018 považujeme získání bydlení pro 3 uživatele služby na 
komerčním trhu, jelikož je situace na trhu s realitami velice nepříznivá a pronajímatelé 
nemovitosti mají vysoké požadavky na nájemníky.   

Neméně důležité pro lidi s duševním onemocněním je zaměstnání. Proto naše služba 
navázala v roce 2018 intenzivní spolupráci s jinou sociální službou Rytmus Liberec, která se 
specializuje na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, tedy i osob s duševním 
onemocněním. V tomto roce jsme měli 4 společné klienty, přičemž jednomu z nich spřízněná 
organizace našla stálé zaměstnání. Další uživatelku služby se podařilo zaměstnat 
v chráněných dílnách Domova Harcov.  
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Velice podstatné pro duševně nemocné je i smysluplné trávení volného času. V této oblasti se 
snažíme aktivně spolupracovat s komunitním centrem sdružení TULIPAN, které v současnosti 
nabízí širokou paletu volnočasových i terapeutických aktivit pro zdravotně postižené lidi. 
Někteří naši uživatelé tam pravidelně dojíždějí na různé činnosti. Pro aktivní trávení volného 
času našim uživatelům nabízíme také služby naší sociálně terapeutické dílny, kde se kromě 
zájmových aktivit můžou v rámci sociálního nácviku připravovat na výkon zaměstnání a to 
v řemeslné dílně. Toto využilo v roce 2018 celkem 9 uživatelů naší služby.   

Pro plnohodnotné zapojení naších klientů do společnosti bychom rádi v roce 2019 víc využili 
služeb dobrovolníků. V roce 2018 jsme měli navázanou pouze jednu dobrovolnici pro aktivizaci 
jednoho uživatele.   

Rok 2018 v Jablonci nad Nisou a Tanvaldu   

Terénní tým Tanvald poskytuje službu na Jablonecku a Tanvaldsku. Během roku proběhly v 
týmu drobné personální změny, na podzim se složení pracovníků ustálilo. Nastoupil peer 
konzultant (muž), úspěšně zvládl zkušební dobu a pro uživatele služby je velkým přínosem. 
Umí velmi dobře jako hlavní pracovní nástroj využívat svůj osobní příběh. Uživatelům služby 
tak pomáhá vlastní zkušeností. 

Zdravotní sestra si studiem v oboru ošetřovatelské péče v psychiatrii zvyšuje svoji odbornou 
kvalifikaci. Na malý úvazek (0,2) pracuje na psychiatrickém oddělení Liberecké nemocnice, 
kde získává odborné znalosti z akutní péče. Uživatelům služby i týmu poskytuje odborný 
náhled na řešení zdravotních problémů, motivuje ke zdravému životnímu stylu, pravidelným 
zdravotním prohlídkám apod. 

Každý týden probíhají volnočasové aktivity – relaxační cvičení, muzikorelaxace, trénování 
paměti, vycházky, výlety, návštěvy společensko-kulturních zařízení. 

V Jablonci n/N funguje pod/nájemní byt pro 3 uživatele služby, který byl v r. 2018 obsazen. 
Jednomu uživateli bytu se podařilo sehnat vlastní bydlení i zaměstnání.  Další zde bydlel pouze 
na přechodnou dobu. Jinak byl byt využíván zájemci z PNK a probíhaly zde zkušební pobyty. 

Pracovníci týmu jezdí na návštěvy do PNK a léčebny Sadská, kde kromě stávajících uživatelů 
navazují spolupráci s možnými zájemci o službu 

Rok 2018 v České Lípě  

Za největší úspěchy ve službě podpora samostatného bydlení na pobočce v České Lípě 
považujeme vytvoření stabilního multidisciplinárního týmu, včetně peer konzultanta. Takto 
postavený tým může reflektovat širokou škálu potřeb uživatelů, od zdravotní stránky, přes 
oblast uplatňování práv uživatelů, řešení bytové otázky a činností spojených s bydlením, až 
po kvalitní trávení volného času. Ve službě se na smysluplnou strukturu dne klade důraz a 
pořádají se kulturní, sportovní akce a výlety.  

Důležitým prvkem pro pracovníky a uživatele se stala pravidelná spolupráce s jinými 
organizacemi, které se zaměřují na zaměstnávání zdravotně postižených, jsou to sdružení 
Tulipán a firma Norwood s.r.o. Tuto spolupráci ve službě PSB zabezpečuje pracovní 
konzultant. 
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Za velice významné považujeme navázaní spolupráce s oddělením policie v České Lípě, jako 
i s poskytovateli zdravotních služeb, převážně z oblasti psychiatrie.        

 

Příběh ženy z Liberce 

Paní J. vyrůstala v kompletní rodině, má dva sourozence. Dětství prožila standardně, později 
pracovala dva roky v továrně. Postupem času si přestala rozumět s rodiči a z domova odešla.  

Skončila na ulici v Praze, kde se živila různě, i prostitucí. Užívala tvrdé drogy a alkohol v hojné 
míře. V zuboženém stavu a pod vlivem omamných látek jí na ulici sebrala policie a odvezla do 
psychiatrické nemocnice Bohnice, odkud se časem přesunula do nemocnice Kosmonosy.  

Paní J. využívá sociálních služeb již několik let. Spolupráce byla navázaná Kosmonosech, kde 
byla paní J. delší dobu hospitalizovaná.  Vzhledem k narušeným vztahům v rodině neměla 
žádné sociální vazby na příbuzné nebo kamarády. Nastoupila do zařízení chráněného bydlení 
a ze začátku téměř nekomunikovala. Postupně se pracovníkům podařilo s klientkou navázat 
vztah, a paní J. začala mluvit a rozvíjet se.  

Její schopnosti se v průběhu dvou let natolik zlepšily, že vysoká míra podpory ve službě 
chráněné bydlení již pro ni nebyla potřebná. Klientka se přestěhovala do nájemního bytu a 
přestoupila do služby podpora samostatného bydlení. Přechod mezi službou s vetší mírou 
podpory a službou s nízkou mírou podpory se neobešel bez komplikací. Klientka si musela 
začít organizovat strukturu dne sama a dál rozvíjet dovednosti v oblasti péče o svoji osobu 
jako jsou úprava zevnějšku, vaření, nakupování, uklízení pokoje i společných prostor 
v bydlení.  Ze začátku fungovala dobře, ale po pár měsících přišel relaps nemoci. Paní J. 
začala být dezorientovaná, mluvila bez kontextu, trpěla bludy. Psychiatr její stav (po konzultaci 
s klíčovým pracovníkem) vyhodnotil jako patřičný pro hospitalizaci, s kterou paní J. souhlasila. 
Následně byla hospitalizovaná na akutním lůžku a po zmírnění příznaků úpravou 
psychofarmak, asi po třech týdnech propuštěná. V té době jí tým sociální služby, nejenom 
klíčový pracovník, poskytnul velkou míru podpory. Na to, aby se paní J. dostala do psychického 
stavu jako před hospitalizací, byl potřebný nějaký čas. Klientka posléze nadále rozvíjela svoje 
kompetence, za podpory sociálních pracovníků a v současné době je zaměstnaná v chráněné 
dílně, dokáže si vyřizovat rutinní činnosti na úřadech bez doprovodu. Paní J. má velkou šanci 
postoupit zase dál, protože je rozjednaná možnost získat městský byt.  

Vlastní bydlení a práce umožňuje paní J. žít plnohodnotný život v komunitě, ať už s podporou 
sociální služby, nebo bez ní. To ukáže čas.      

Příběh ženy z Tanvaldu 

Žena, paní X, ročník 1976, rozvedená, základní vzdělání, diagnóza: Smíšená úzkostně – 
depresivní porucha, Emočně nestabilní porucha osobnosti, Posttraumatická stresová porucha. 

    Narodila se rodičům, kteří nadměrně požívali alkoholické nápoje a nedokázali se o ni ani o 
jejího o rok staršího bratra postarat. Obě dvě děti tak vychovávali prarodiče, které považovaly 
za své rodiče. To, že se nejedná o její biologické rodiče, zjistila až v sedmi letech, kdy jí 
navštívila její matka. Matka se odstěhovala do Polska, víckrát ji už neviděla. Otec je občas 
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navštívil, ale jeho návštěvy vzhledem k nadměrnému užívání alkoholu byly problematické. Oba 
dva rodiče již nežijí. S bratrem neměla dobré vztahy, v dětství měla pocit, že byl bratr 
protežován. S bratrem se nestýká a nic o něm neví.  

   Vystudovala základní školu, učila se dva roky na prodavačku, studium na učilišti na vlastní 
žádost ukončila, prý měla problém s mistrovou.  Od šestnácti let se živila jako dělnice.  

   Ve dvaceti letech se vdala, první dítě se jí narodilo v 25 letech, o dva roky později se jí 
narodila trojčata. Obě těhotenství byla po umělém oplodnění.  

    Na psychiatrii byla poprvé hospitalizována ve 32 letech. V té době jí umřela matka, přišla o 
zaměstnání a měla problémy v partnerském životě, poprvé se také pokusila o sebevraždu. Na 
psychiatrii byla hospitalizována dle jejích slov mnohokrát. O sebevraždu se pokusila celkem 
třikrát.  

    S bývalým manželem má napjaté vztahy, na čtyři děti neplatí výživné. Děti žijí s otcem, 
matku navštěvují nepravidelně. 

   V roce 2013 začala spolupracovat s Fokusem, využívala služby chráněného bydlení a 
podpory samostatného bydlení do r. 2015, poté se odstěhovala, bydlela na faře. Spolupráce 
byla opětovně navázána v říjnu 2017, kdy o službu zažádal pan farář s tím, že paní X má četné 
dluhy a na faře již rok neplatí nájemné.  S paní X jsme začali intenzivně pracovat a řešit její 
nepříznivou situaci v oblasti bydlení, dluhů a zdraví. Finanční dluhy jsou v částce nad 500 
000,-Kč. Jedná se o dluhy na kreditních kartách, u různých úvěrových společností, mobilních 
operátorů.  Paní X není schopna hospodařit se svými finančními prostředky, neuváženě se 
zadlužuje, pořizuje si nepotřebné věci, kočky s PP, mobilní telefony, které pak nosí do 
zastavárny. Často nemá peníze na jídlo a na léky, tím pádem nedodržuje léčebný režim. 
Spolupráce s paní X je velmi náročná, dohody, plány často selhávají. Např. vytvoření 
finančního plánu, uložení peněz v hotovosti u svého klíčového pracovníka, doprovody na 
nákupy potravin, uložení OP, kterým je možné zabránit vyřizování dalších půjček.  

        V současné době hrozí, že paní X nebude prodloužena nájemní smlouva a přijde tak o 
nájemní bydlení v domě s pečovatelskou službou. Sousedé si stěžují na neustálý hluk z bytu 
a to zejména v noci.  Paní X nadměrně užívá léky proti bolesti. Vyvinula se u ní léková 
závislost, v noci nemůže spát, má problémy s motorikou, přes den spí, psychiatrické léky bere 
nepravidelně. Sebepoškozuje se pálením cigaretou nebo se řeže žiletkou. Doporučení lékařů 
nedbá.  

    Z těchto důvodů požádal Fokus o omezení svéprávnosti v nakládání s finančními 
prostředky, v nakládání s majetkem, uzavírání smluv, v rozhodování o nutnosti psychiatrické 
léčby a hospitalizace.  Její psychiatrická lékařka, vzhledem k diagnóze klientky, kdy se nejedná 
ani o mentální retardaci, ani o demenci či jiné organické postižení CNS, ani o schizofrenní 
onemocnění, netrpí ani bipolární poruchou nesouhlasí s omezením svéprávnosti.  

    Paní X si uvědomuje, že pokud přijde o byt, skončí na ulici. Na komerční nájemní bydlení 
nemá, vzhledem ke svým dluhům, finanční prostředky. Přislíbila, že bude lépe spolupracovat. 
Probíhají pravidelné návštěvy v bytě uživatelky, motivační pohovory, dále nápomoc s 
hospodařením, vedením domácnosti. Lékovou závislost řešíme společně s odborníky 
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(ambulance bolesti, Advaita). Zdravotní sestra v terénním týmu pravidelně kontroluje užívání 
medikace, doprovází paní X na vyšetření u ambulantního psychiatra.  

S paní X pracuje také peer konzultant. Pokud to její zdravotní stav dovolí, navštěvuje 
volnočasové aktivity Fokusu. 

 

Velmi pozitivní je, že paní X pracuje v chráněné dílně, kde ji vedoucí provozu chválí za dobrou 
práci. 

Soud omezení svéprávnosti v nakládání s finančními prostředky zamítl. 

Čas ukáže, zda tato kazuistika bude moci být zařazena mezi příklady dobré praxe. 

 

Zpracovala: Bc. Katarína Ondíková, Bc. Bohumila Poznarová, Mgr. Jitka Stránská  
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Služba sociální rehabilitace v roce 2018 
 
Služba sociální rehabilitace je poskytována již dva roky jako služba terénní a ambulantní. 
Terénně se poskytuje v přirozeném prostředí uživatelů, ambulantně pak na těchto místech:  
 

1. Máje 863/9, Liberec15,  
Ruská 3322, Česká Lípa,  
Protifašistických bojovníků 183, Tanvald,  
ul. Míru 1407, Frýdlant (vznik 1. 5. 2018) 

 
Služba byla za uplynulý rok poskytnuta v Liberci a Frýdlantě 42 uživatelům, v České Lípě 20 
uživatelům, v Tanvaldu 8 uživatelům.  Jde o mírné snížení vzhledem k počtu uživatelů, jimž 
byla služba poskytována v předešlém roce.  Pokles počtu je způsoben jednak tím, že jsme 
pracovali s lidmi kteří potřebovali více podpory. Zásadnější je ale to, že začínáme působit na 
nových místech, a než se nové týmy etablují a vytvoří si síť kontaktů, která pomáhá získávat 
nové klienty, trvá to nějakou dobu. Také jednání de zájemci, ze kterých se pak ale nestanou 
z různých důvodů klienti, zabírá terénním pracovníkům velké množství času. Tento čas se ale 
do počtu uživatelů nepromítne, protože dokud nemá člověk smlouvu o službě, není započítám 
jako uživatel. 
 
Cílovou skupinu tvoří duševně nemocní lidé z Libereckého kraje, starší 16-tilet, 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 motivováni 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.  
 
Služba nadále reaguje na potřebu zavádění multidisciplinárních týmů. Tři terénní týmy mají již 
ve svých řadách peer konzultanta (člověk s vlastní zkušeností s nemocí), všechny čtyři pak 
také zdravotní sestru (na pozici pracovníka v sociálních službách). Metodou případového 
sdílení se tak snaží poskytovat komplexní služby uživatelům svých služeb. Metoda 
případového sdílení umožňuje poskytování intenzivnější služby takovým uživatelům, kteří se 
ocitají v ohrožení krizí nebo v situaci, kdy procházejí složitých životním obdobím.  
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Úspěchy služby 

 
Konkrétní úspěchy služby v Liberci (dva terénní týmy) 
 

K pozici peer konzultantky, která již v týmu působí od poloviny roku 2017 a díky které se 
podařilo zapojit více uživatelů do volnočasových aktivit, jako jsou pravidelné procházky, 
návštěva knihovny nebo práce s počítačem, přibyla do týmu také zdravotní sestra. Ta se od 
samého počátku zapojila do řešení zdravotní situace uživatelů, mimo návštěvy psychiatra 
začala řešit také somatické problémy jako je cukrovka, obezita nebo pohybové problémy.  
V květnu pak byla otevřena pobočka ve Frýdlantu, kam byly přijaty dvě nové pracovnice.  
 
Konkrétní úspěchy služby v České Lípě 
 

 Začátkem roku 2018 se povedlo sestavit plnohodnotný multidisciplinární terénní tým v České 
Lípě. Uživatelé služby mají možnost využít práce sociálního pracovníka, zdravotní sestry, 
psychiatra, pracovního konzultanta a také peer konzultantky.  
Na podzim roku 2018 se také konal velice úspěšný workshop pro všechny profesionály, kteří 
se setkávají ve své práci s duševně nemocnými. Nechyběli zástupci z řad policie, lékařů a 
rodinných příslušníků uživatelů. Díky tomuto setkání jsme navázali s většinou složek velmi 
úzký vztah a můžeme tak efektivně spolupracovat ku prospěchu uživatelů služeb Fokusu 
Liberec. 
Velice si vážím práce pracovní konzultantky v týmu, která má zatím stoprocentní úspěch. 
Kolegyně preferuje přístup IPS (Individual placement support), velmi rychle využívá přání 
uživatelů najít si práci a díky kontaktům se ji daří umisťovat většinu z nich mimo chráněné dílny 
– tedy na volný pracovní trh. 
 
Konkrétní úspěchy služby v Tanvaldu 
 

Terénní tým Tanvald poskytuje službu také v Jablonci n/N. Během roku proběhly v týmu 
drobné personální změny, na podzim se složení pracovníků ustálilo. Nastoupil peer konzultant 
(muž), který úspěšně zvládl zkušební dobu, lidsky zapadl do kolektivu týmu a pro uživatele 
služby je velkým přínosem. Umí velmi dobře, jako hlavní pracovní nástroj, využívat svůj osobní 
příběh. Uživatelům služby tak pomáhá vlastní zkušeností. 
Zdravotní sestra si studiem v oboru ošetřovatelské péče v psychiatrii zvyšuje svoji odbornou 
kvalifikaci. Na malý úvazek (0,2) pracuje na psychiatrickém oddělení liberecké nemocnice, kde 
získává odborné znalosti z akutní péče. Uživatelům služby i týmu poskytuje odborný náhled 
na řešení zdravotních problémů, motivuje ke zdravému životnímu stylu nebo k  pravidelným 
zdravotním  prohlídkám.  
Pravidelně každý týden fungují volnočasové aktivity – relaxační cvičení, muzikorelaxace, 
trénování paměti, vycházky, výlety, návštěvy společensko-kulturních zařízení. 
 
Příběh paní Hany z Frýdlantska:  
 
Na organizaci Fokus se obrátili Hanini rodiče s tím, že jejich dceři hrozí soudní vystěhování 
z bytu a žádali o pomoc. Dále sdělili, že paní Hana s nimi komunikuje jen zřídka, občas navštíví 
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své děti, o které se již několik let starají, nepracuje, nehradí nájemné ani služby, v bytě má 
vypnutou vodu i elektřinu. Rodiče informovali svoji dceru o tom, že jí budeme kontaktovat. 
Klientku jsme navštěvovali 2 x měsíčně a motivovali ji k řešení její situace. Paní Hana své 
problémy řešit nechtěla, přesto, že obdržela oznámení o soudním vystěhování z bytu a 
obávala se, že přijde policie, která ji vystěhuje.  
Vztah s klientkou se nedařilo navázat, paní Hana odmítala cokoliv řešit.  Přesto však nakonec 
souhlasila s tím, že si podá žádost o zvýšení invalidního důchodu. Zároveň jsme společně 
kontaktovali majitele bytu, ale na řešení dluhů bylo již příliš pozdě, protože soudní rozhodnutí 
o vystěhování již bylo vydáno. Paní Hanu asistentka doprovodila na úřad práce, kde získala 
informace o poskytnutí příspěvku tzv. hmotné nouze.  Předem bylo zřejmé, že pokud nezačne 
hradit stávající bydlení, není možné takové dávky poskytnout. Město, kde klientka bydlí, 
žádnými sociálními byty nedisponuje, a proto nenabídlo žádné řešení její bytové situace. Když 
klientka obdržela ještě zamítnutí zvýšení invalidního důchodu, usoudila, že stejně nelze situaci 
řešit a odmítla se službou nadále spolupracovat. 
 
Po dalším půl roce naši terénní službu znovu kontaktoval otec klientky s tím, že paní Hana 
byla policií vystěhována z bytu a skončila na ulici. S klientkou jsme proto znovu navázali 
telefonický kontakt a nabídli jí spolupráci při řešení situace. Pomoc paní Hana přijala. Situaci 
jsme řešili zároveň ve spolupráci s jejím otcem. Paní Haně jsme pomohli najít vhodnou 
ubytovnu, doprovodili ji na úřad práce ohledně zajištění hmotné nouze, kterou si pak již uměla  
Hana vyřídit sama. První nájemné zaplatil otec, následně pak již probíhaly platby ze sociálních 
dávek a invalidního důchodu.  Klientku jsme  motivovali k pokračování spolupráce, s cílem 
vyřešit i další problémy. Bohužel se jí zdála situace nyní uspokojivá a odmítla další řešení 
situace. 
Rodiče však se službou nadále spolupracovali a žádali radu v oblasti dluhů, které jejich dcera 
odmítala řešit. Doporučili jsme jim podat návrh na omezení svéprávnosti, a navázali jsme je 
na organizaci Člověk v tísni, která jim poskytla podporu v této oblasti.  
Sami jsme měli obavy, že Hana s námi nebude chtít spolupracovat, pokud zjistí, že rodičům 
pomáháme s žádostí o její omezení.  
Po půl roce byl opatrovníkem určen její otec. Ten nás znovu kontaktoval s tím, že paní Hana 
o ubytovnu přišla, protože nehradila nájemné. Znovu jsme otci poskytli podporu při hledání 
další ubytovny a vysvětlili jsme mu, jak žádat o sociální dávky pro svoji dceru. Jako opatrovník 
již zajistil pravidelné platby za ubytovnu a tím byla situace stabilizována.  Paní Hana má 
ustanoveného opatrovníka a je pravděpodobné, že její bytová situace bude nějakou dobu 
stabilní.  Otec nyní může řešit dluhovou situaci své dcery, v tom má podporu organizace 
Člověk v tísni, se kterou již spolupracoval.  

Zpracovaly: Ing. Ivana Kovářová, Mgr. Jitka Stránská, Bc. Bohumila Poznarová 
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Kavárna Floriánka 2018 

Naše kavárna v tomto roce nabízela zaměstnání 10 zdravotně znevýhodněným lidem, 
převážně s duševním onemocněním. Jednalo se o práci na recepci – dvě místa, na kavárně 
číšník/ servírka – dvě místa, v kuchyni – dvě místa. Dále to bylo jedno místo vedoucí kavárny, 
jedno místo provozní kavárny a jedno místo asistenta STD.  

Přímo na kavárně probíhá nácvik služby sociálně terapeutické dílny. Je určen pro uživatele, 
kteří by rádi do budoucna pracovali buď u nás na kavárně, nebo si našli podobnou práci jinde. 
Do sociální služby přicházejí i uživatelé, kteří chtějí jen někam docházet, naučit se 
komunikovat s veřejností, zjistit, co jsou schopní zvládnout po pracovní stránce. V tomto roce 
prošlo zácvikem na kavárně 7 uživatelů, dva nastoupili jako zaměstnanci (recepční, servírka), 
tři službu  ukončili, jeden uživatel měl podporu na pracovišti a práci si udržel.  

Kavárna Floriánka nabízí čerstvé občerstvení (různé druhy řezů, sladké nebo slané pečivo, 
záviny, čokoládové nebo ovesné sušenky…). 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. Pokud si zákazník přeje 
dovézt objednávku mimo kavárnu, připravit, upravit rautové stoly, nebo má zájem o naší 
obsluhu na jejích akcích, jsme schopni vše zajistit. 

K naší kavárně patří kuchyň, kde se každý den připravují obědy dle týdenní nabídky. 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. 

Součástí kavárny je recepce spolkového domu, kde se střídají dva zaměstnanci. Mají přehled 
o všech akcích ve spolkovém domě, i kde jaká organizace sídlí. Dokáží návštěvníky poslat 
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… A 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/a nebo pekař/a. 
Společně zkouší přípravu teplých nebo studených nápojů, pečení jednoduchých řezů, obsluze 
na kavárně, recepci. Nejdůležitějším úkolem je naučit se komunikovat se zaměstnanci, 
návštěvníky SD. 

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. 
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Volnočasové aktivity: workshopy – naše šikovné ruce, pohádková přehrada, velikonoční a 
vánoční dílničky, kočárky – běh, orient-shou Železný Brod, přednášky o zdraví… 

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

 

Kavárna V patře 2018 
Naše kavárna vznikla v dubnu roku 2017. Nabízí zaměstnání pěti osobám se zdravotním 
postižením, většinou s duševními problémy. 

Pracuje zde vedoucí (provozní) na jeden částečný úvazek a o čtyři částečné úvazky se dělí 
servírky.  

Kavárna je otevřena od 9.00 do 18.00 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. 

 

Zpráva za chráněnou řemeslnou dílnu, a dílnu keramickou 2018: 

Řemeslná dílna zaměstnává 5 pracovníků. Je určena převážně mužům, kterým jsou bližší 
řemeslné práce. V minulém roce dílna realizovala 82 zakázek v různých odvětvích řemesla, 
jako stavebnictví, renovace nábytku, instalatérství, malířské a natěračské práce, ale také 
stěhování nábytku a další služby dle požadavku zákazníka. Tyto zakázky byly jak od 
soukromých osob, tak i od města Liberce (MŠ Jizerka, MŠ Sedmikráska). Všechny tyto 
zakázky byly realizovány ke všeobecné spokojenosti zákazníků i našich pracovníků, kteří se 
nadále zdokonalují a učí novým věcem. 

 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 
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bychom dle možností rozšířili strojní vybavení dílny a celkově tak vylepšili kvalitu, pracovní 
podmínky a rychlost výroby díky technologickým postupům. 

 

Přehled prodejních a propagačních akcí 2018 

21. 3. Velikonoční dílničky v PKO Liberec 

23. 3. Velikonoční trhy na Krajském úřadu v Liberci 

5. 4.  Výstava obrazů Arte klubu - slavností zahájení činnosti klubu v Tanvaldu 

26. 5. Účast na Rychnovských slavnostech 

1. 6 – 3. 6. Účast na Chrastavských slavnostech 2018 

12. 6 – 16. 6. Účast na výtvarné soutěží O cenu Modrého slona 2018 

14. 11. Vánoční trhy na Krajském úřadu v Liberci 

24. 11. Vánoční dílničky v PKO Liberec 

Periodické workshopy výtvarných činností v kavárně Floriánka v Jablonci n. N. 

Pravidelné dílny rukodělných činností pro klienty CHB v Krásné Studánce 

 

Zpráva o aktivitách My Klubu Liberec za rok 2018  

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 sociálních službách Fokusu Liberec.  

V roce 2018 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 2018 kromě pravidelných setkání navštívil klub cirkus, několikrát kino, také sportovní 
vyžití bylo na programu – návštěva bazénu Liberec, dále potom i společenské akce – koncert 
Sebastiana ve Vratislavicích a oblíbený koncert kapely JELEN v domě kultury Liberec. Letos 
MY klub podnikl i výlet na zámek Sychrov. Zúčastnil se plavby parníkem po Vltavě, navštívil  

 

Petřínskou rozhlednu s celodenním programem. Dále se klienti účastnili vernisáží v jablonecké 
kavárně Floriánka a liberecké kavárně V Patře, které jsou našimi chráněnými pracovišti. 
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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.  

Do roku 2019 si přejeme, aby klub pokračoval dále, a že pro činnost klubu se najdou sponzoři, 
abychom mohli podniknout další výlety a různé společenské akce, stejně tak, jak tomu bylo 
v letošním roce.  

 

Jablonecký Arteklub v roce 2018: 

Od roku 2018 došlo v rámci jabloneckého Arte k podstatné změně, a sice k transformaci z 
původní služby na volnočasovou aktivitu. 

Znamenalo to pro nás značné odlehčení, co se administrativní složky práce týče a více 
prostoru pro tvorbu jako takovou. Ve své činnosti jsme se začali více soustředit na nejrůznější 
experimentální výtvarné techniky, časově náročnější úkoly, i úkoly, ze kterých plyne nějaký 
„užitek“ – tzn. návštěvník Arte si z něj domů odnáší nějaký „hmatatelný“ výsledek své práce. 

Časově Arteklub funguje stejně, jako v časech sociální služby – tzn. v úterý a ve čtvrtek od 
10h do 12h + ještě úterní odpolední skupina od 13h do 15h. Vzhledem k narůstajícímu počtu 
zájemců uvažujeme do budoucna o časovém rozšíření Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 

Evropské projekty 2018 

V roce 2018 jsme dokončovali realizaci dvou projektů z prostředků Evropské unie, konkrétně 

z Operačního programu zaměstnanost, a Integrovaného regionálního operačního programu, 

které začaly už v roce 2017. 

A zahájili jsme dlouho očekávané individuální projekty. 

IROP – Terénní týmy pro osoby s duševním onemocněním 

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie 

Zahájení 1. 1. 2017, 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 úspěšně 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 

Beze zbytku jsme naplnili cílové indikátory, a to vybavit v obou ORP kanceláře pro dva 
pracovníky, rozšířit úvazky a zajistit týmům mobilitu zakoupením automobilů.  
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OPZ – Profesionalizace vnitřního fungování organizace Fokus 
 

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie 
Zahájení – 1.1.2017, ukončení – 31.12.2018 

    
Realizací tohoto projektu jsme chtěli zvýšit důvěryhodnost organizace Fokus Liberec o.p.s. 
ve vztahu k veřejnosti a také ke státnímu a veřejnému sektoru.  
Tohoto cíle se nám podařilo dosáhnout posílením nejproblematičtějších oblastí vnitřního 
fungování organizace, konkrétně strategického plánování, marketingu a PR a práce 
s kvalitou služeb a produktů. 
 
Výstupem projektu jsou zpracované strategie v jednotlivých oblastech, a vzdělaní pracovníci, 
kteří tyto strategie realizují v praxi. 
 
Projekt jsme naplnili prostřednictvím těchto klíčových aktivit (KA) : 
KA č. 1: Marketing a PR 
KA č. 2: Strategie organizace 
KA č. 3: Kvalita služeb/produktů 
 
Podařilo se nám úspěšně naplnit všechny cíle projektu i monitorovací indikátory 

Individuální projekty Libereckého kraje 

 

 

V roce 2018 začala dlouho očekávaná realizace projektu  „Podpora a rozvoj služeb v 
komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ pod číslem 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862 
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V tomto projektu Liberecký kraj vyhlásil výběrová řízení na dodávku sociálních služeb. Fokus 
Liberec o.p.s jakožto poskytovatel sociálních služeb čtyři výběrová řízení  vyhrál. 

Projekt poběží do března 2020  

Vysoutěžené zakázky Fokusu Liberec o.p.s. pro cílovou skupinu osoby s chronickým 
duševním onemocněním: 

 

 

Zpracovala: Bc. Lenka Schneiderová, DiS. - vedoucí ekonomického úseku. 

 

 

 

 

 

 

Název region číslo smlouvy 
maximální 

částka. 

Zajištění soc. služby Podpora 

samostatného bydlení v Libereckém 

kraji 

Liberec, Frýdlant, Jablonec n. N. , Tanvald OLP/1900/2017 10 560 000 

Zajištění soc. služby Podpora 

samostatného bydlení v Libereckém 

kraji 

Česká lípa, Nový Bor OLP/1902/2017 3 600 000 

Zajištění soc. služby Sociálně 

terapeutické dílny v Libereckém kraji 
Liberec OLP/1884/2017 2 640 000 

Zajištění soc. služby Sociální 

rehabilitace  v Libereckém kraji 
Liberec, Frýdlant, Jablonec n. N. , Tanvald OLP/1896/2017 5 280 000 
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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 Tanvald 

Nadační fond LASVIT  

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  

Nadace ČEZ  

Nadace PRECIOSA  

Potravinová Banka 

Liberec ČSOB – Pomáháme regionům 

Lesy ČR 
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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. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 

31. 12. 2018 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. 2018, nákladů, výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 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 
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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. 

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 její činnosti, resp. 

kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
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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 

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. 

_   _   _ 
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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 3. do 25. června 2019.  

Zpráva auditora se předává společnosti ve dvou vyhotoveních svázaných a v jednom vyhotovení 
nesvázaném. 

 

 

V Liberci, dne 25. 6. 2019 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 2018. 

č. 2 -  Účetní závěrka za rok 2018 obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu. 
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

za rok 2018 

 

 

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

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

IČ: 46749411 

Rozvahový den:  31. 12. 2018 

 

Obsah účetní závěrky: 1) Rozvaha k 31. 12. 2018 

 2) Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 

 3) Příloha účetní závěrky za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu: 
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 5. 6. 2019 

 

 

      

 

 

 

 

R O Z V A H A 

   

ke dni 31. prosince 2018 

(v celých tisících Kč) 

 

FOKUS Liberec o.p.s. 
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Položka A K T I V A   Stav Stav 

k 1.1. k 31.12.

a 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 6.127 5.887

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 210 210

2.  Software  210 210

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 7.199 7.199

1. Pozemky 1.106 1.106

3. Stavby 4.833 4.833

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 1.197 1.197

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 63 63

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 6 6

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 6 6

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1.288 -1.528

2. Oprávky k softwaru -190 -197

6. Oprávky ke stavbám -477 -574

7. Oprávky ke hmotným movitým věcem a jejich souborům -558 -694

10. Oprávky drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -63 -63

B. Krátkodobý majetek celkem 2.331 4.708

I. Zásoby celkem 28 30

1. Materiál na skladě 2 2

7. Zboží na skladě a v prodejnách 26 28

II. Pohledávky celkem 141 257

1. Odběratelé 49 38

4. Poskytnuté provozní zálohy 74 219

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

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 896 3.028

1. Peněžní prostředky v pokladně 276 267

3. Peněžní prostředky na účtech 620 2.761

IV. Jiná aktiva celkem 1.266 1.393

1. Náklady příštích období 33 36

2. Příjmy příštích období 1.233 1.357

AKTIVA CELKEM 8.458 10.595
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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 5.676 6.241

I. Jmění celkem 5.432 5.942

1. Vlastní jmění 5.626 6.136

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků -194 -194

II. Výsledek hospodaření celkem 244 299

1. Účet výsledku hospodaření x 299

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 244 x

B. Cizí zdroje celkem 2.782 4.354

II. Dlouhodobé závazky celkem 483

1. Dlouhodobé úvěry 483

III. Krátkodobé závazky celkem 1.718 2.787

1. Dodavatelé -28 154

3. Přijaté zálohy 11 21

5. Zaměstnanci 701 1.256

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 2 2

7. Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 337 655

9. Ostatní přímé daně 33 135

11. Ostatní daně a poplatky 1 10

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 479

17. Jiné závazky 654

22. Dohadné účty pasivní 7 75

IV. Jiná pasiva celkem 581 1.567

1. Výdaje příštích období 14 72

2. Výnosy příštích období 567 1.495

PASIVA CELKEM 8.458 10.595
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

za rok končící 31. prosince 2018 

(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 6.079 776

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskadovaných dodávek 2.148 287

2. Prodané zboží 332

3. Opravy a udržování 404 78

4. Náklady na cestovné 69 1

5. Nákladyna reprezentaci 13

6. Ostatní služby 3.113 410

III. Osobní náklady 18.919

10. Mzdové náklady 14.349

11. Zákonné sociální pojištění 4.556

13. Zákonné sociální náklady 14

IV. Daně a poplatky 19 14

15. Daně a poplatky 19 14

V. Ostatní náklady 180 32

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 2

17. Odpis nedobytné pohledávky 25

18. Nákladové úroky 19

21. Manka a škody 5

22. Jiné ostatní náklady 129 32

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 240

23. Odpisy dlouhodobého majetku 240

VII. Poskytnuté příspěvky 21

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 21

Náklady celkem 25.458 822

B. Výnosy

I. Provozní dotace 17.752

1. Provozní dotace 17.752

II. Přijaté příspěvky 515

3. Přijaté příspěvky (dary) 515

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 6.841 1.332

IV. Ostatní výnosy 139

10. Jiné ostatní výnosy 139

Výnosy celkem 25.247 1.332

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -211 510

D. Výsledek hospodaření po zdanění -211 510
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                                                              1. 

Příloha účetní závěrky sestavené k 31.12.2018 

(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. 

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. 
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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. 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 5.6.2019 

 

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 : 

MILENA LEŠÁKOVÁ, dat. nar. 17. dubna 1956  

Březová 1303, 464 01 Frýdlant  

den vzniku členství: 26. října 2013 
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Nahrazena z důvodu úmrtí členem: 

PŘEMYSL HOLEŠ, nar. 23.6.1980  

Josefa Hory 4079/21 Jablonec nad Nisou 

den vzniku členství: 29. června 2018 

 

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 2018. 

Rozvahovým  dnem  je  dle  § 19 odst.1 ZOÚ 31.12.2018. 

  

Odměny funkční požitky členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů 
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V účetním období nebyly členům kontrolních nebo jiných orgánů vyplaceny 

žádné odměny a nebyly sjednané žádné závazky ohledně funkčních požitků.  

 

                                                                                                                              4.                                                                                                                                      

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 2018 je 0,- Kč. 

Majetkový podíl byl oceněn metodou ekvivalence. 

 

Pohledávky neobsažené v rozvaze 

Společnost nemá žádné. 

 

Závazky neobsažené v rozvaze 

Společnost nemá žádné. 

 

Přijaté dotace a dary 
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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 31.12.2018  154.131,89 Kč. 

Všechny položky na účtu 32100 byly ke dni 31.05.2019 uhrazeny. 

   

Informace o zaměstnancích         

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2018 : 

Všichni zaměstnanci:                  49,82 osob 

zaměstnanci  OZP + OTZP   25,28 osob 

z toho: 

OZP   15,53 osob 

OTZP               9,75 osob 

personál    24,54 osob 

 

44,78 :  49,82  =  89,88 %   osob se zdravotním postižením 

                                                                                                                           5. 

mzdové náklady     14.349 tis. Kč     

sociální pojištění               4.556 tis. Kč  

            

Použité účetní metody 
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Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovacími cenami, které zahrnují i vedlejší 

náklady související s pořízením. Movité věci jsou v rámci dlouhodobého majetku 

evidovány od pořizovací ceny převyšující 40 tis. Kč, nehmotný majetek od 

pořizovací ceny převyšující 60 tis. Kč. Odpisy jsou účtovány ve výši stanovené pro 

daňové účely. 

Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, společnost při účtování zásob používá 

variantu „ B „. 

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 31.12.2018 

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.  

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:  
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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           
                                                                                                                        6. 

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 financovala z vlastních zdrojů.  

V roce 2018 nebyly na účtech dlouhodobého majetku zaúčtovány žádné 

přírůstky ani úbytky. Sníženy účetní hodnoty je představováno zúčtovanými  

odpisy. 

 

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 2019. 

V tis. Kč závazek Vznik závazku Druh závazku vypořádání 

OSSZ 

 

486.541,- Prosinec 2018 Odvod z mezd 

Za 12/2018 

08.01.2019 
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Zdravotní 

Pojištění 

 168.262,- Prosinec 2018 Odvod z mezd 

Za 12/2018 

08.01.2019 

Celkem Kč 654.803,-    

 

Evidované nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu 

(částka, datum, vznik) 

V tis. Kč závazek Vznik závazku Druh závazku vypořádání 

Finanční úřad 

 

134.646,- 

 

          0,-     

Prosinec 2018 

 

Prosinec 2018 

Záloha na daň 

z příjmů FO 

Srážková daň 

z příjmů FO 

08.01.2019 

 

 

 

celkem 134.646,-    

 

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. 

 



 

48 
 

                                                                                                                             7. 

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 

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.   

            

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

  

Účetní jednotka převedla zisk z roku 2017 na základě rozhodnutí Správní rady 

o.p.s. na účet vlastního jmění. 

 

 

 

V Liberci 5. 6. 2019                                              vypracovala: Marie Niševová 
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Příloha: Výkaz přijatých dotací a příspěvků 

 


