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Ohlédnutí za rokem 2019 

V tomto roce se zaměstnanci Fokusu naplno zapojili do reformy psychiatrické péče. Proběhlo 

vzdělávání veřejné správy v České Lípě a Jablonci nad Nisou, pokračovala setkání nad 

kulatými stoly pro  oblast dětské psychiatrie, setkali jsme se s libereckými opatrovníky nad 

některými problematickými oblastmi spolupráce, pokračovala setkání krajské koordinační 

skupiny, byla navázána spolupráce s Technickou universitou v Liberci.  Společně s kolegy 

jsme se účastnili i dalších akcí zaměřených na kvalitu péče v psychiatrické nemocnici nebo 

destigmatizaci psychiatrie a jejích uživatelů. 

V oblasti služeb se naplno rozběhla příprava nového domova se zvláštním režimem, který 

vzniká rekonstrukcí objektu komunitního chráněného bydlení v Krásné Studánce. Cílem nové 

služby bude poskytnout domov našim stávajícím klientům, kterým již nižší míra podpory 

nestačí z důvodů jejich somatických obtíží, případně nabídnout službu lidem z psychiatrických 

nemocnic, pro které dosud podobná služba v Libereckém kraji chybí.  Bylo třeba zajistit 

všechna potřebná povolení pro změnu užívání, řemeslníky, kteří provedou rekonstrukce, 

nákupy nového vybavení. Nová služba ale také vyžaduje přípravu nové metodiky, provozního 

a stravovacího řádu, personální zajištění nepřetržitého provozu a zajištění zdravotní péče.  

V každém případě je vznik malokapacitní pobytové služby pro 9 osob pro Fokus zcela novou 

výzvou. 

V České Lípě se ve spolupráci se soukromým investorem podařilo otevřít nový objekt 

v Dubické ulici pro deset klientů chráněného bydlení a s osmi garsonkami pro nájemní bydlení. 

Opět se tak Fokusu Liberec samostatně podařilo plnit zadání reformy – zvyšovat na trhu 

s bydlením počet míst finančně dostupného a důstojného bydlení pro lidi s duševním 

onemocněním. 

PhDr. Jana Horáková ředitelka Fokusu 
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Přehled sociálních služeb a zaměstnávání  

Počet uživatelů v roce 2019:  

Sociálně terapeutické dílny - 51 

Chráněné bydlení - 28 

Podpora samostatného bydlení - 67 

Sociální rehabilitace - 72 

 

Informace o zaměstnancích:  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2019 :  

Všichni zaměstnanci: 53,2 osob  

zaměstnanci OZP + OTZP 28,72 osob  

z toho:  

OZP 18,19 osob  

OTZP 10,53 osob  

 

personál 24,48 osob  

49,78 : 53,2 = 93,57 % osob se zdravotním postižením  

mzdové náklady v tis. Kč: 15 375 tis. Kč  

sociální pojištění 4 811 tis. Kč 
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Sociální služby v roce 2019: 

 

Všechny sociální služby vycházejí z těchto 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. 
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Služba Sociálně terapeutické dílny v roce 2019 

 

Služba je poskytována v prostorách:  
1. Liberec: Nezvalova 662, Liberec 15 
2. Jablonec nad Nisou: Emílie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou 2 
3. Jablonec nad Nisou: Jiráskova č. p. 4898/9, Jablonec nad Nisou 1   

      (Eurocentrum) 
 
Celková kapacita služby: 30 uživatelů (16 uživatelů v Liberci a 14 v Jablonci nad Nisou). 
 
Poslání služby STD  

Služba sociálně terapeutické dílny Fokus Liberec usiluje formou pracovní rehabilitace o 
získání, obnovení, zdokonalení a posílení 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 15 do 65 let s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji. 
Služba je poskytována od úterý do pátku od 8:00 do 16:30 hodin. Podpora v tréninkové 
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 program Rukodělných činností v Liberci a Jablonci nad Nisou a program 
Edukace a arteterapie v Liberci. 
 
Cíle služby STD 

• Podpora uživatele v jeho snaze nalézt a provozovat vhodnou formu činnosti, 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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Údaje o využití služby za rok 2019 

Během roku 2019 službu STD využilo 51 uživatelů, kterým bylo v programech poskytnuto 2846 
služeb v rozsahu téměř 5367 hodin péče v programech: 
 
Zácvik na chráněné pracovní místo, 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 samostatnosti 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 v tréninkové kavárně Floriánka v Jablonci n. Nisou, jejímž cílem je posilování 

pracovních dovedností a schopností uživatele v oblasti přípravy jídla, nápojů, obsluhy a práce 
na recepci k získání chráněného pracovního místa v oblasti pohostinství a cestovního ruchu. 
 
Podpora na chráněném pracovním místě v kavárně 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. 
 
Program edukace a arteterapie je zaměřený na psychoedukaci, udržování kognitivních 

schopností a rozvoj měkkých pracovních kompetencí 
 
Ve službě STD je uživatelům poskytováno základní sociální poradenství formou 

individuálních schůzek. 
 
Program pracovní nácvik a podpora na chráněném pracovním místě 

Program nácviku manuální zručnosti a řemeslné dovednosti v probíhá již od roku 2014. Cílem 
programu je posilování pracovních dovedností a schopností 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 spočívá zejména v seznamování se s ručními nástroji a práce s nimi při opracování 
dřeva jako materiálu pro tyto účely nejvhodnějšího pro svou snadnou zpracovatelnost a rychlé 
viditelné výsledky. Práce s kovy probíhá v menším měřítku. Řemeslný a pracovní nácvik 
probíhá ve dvou dílnách v Liberci. Uživatelé si v kolektivu trénují také další řemeslné 
dovednosti – vyrábějí a kompletují výrobky pro drobné zakázky, pomáhají s montáží a 
opravami nábytku, renovací a výmalbou prostor organizace, pokládáním podlahových krytin, 
údržbářskými pracemi apod. Mimo jiné se podílejí i na údržbě zahrady. 
V rámci dílčího programu pracovního nácviku pokračují klienti v nácviku výroby svíček a 
drobné keramiky, a také úklidových prací. 

 
Program zácviku a podpory na chráněném pracovním místě v tréninkové 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. 
 
 



 

7 

 

Program rukodělné činnosti 

Programu je zaměřen na osvojení základu ručních prací (šití ruční i na šicím stroji, opravy 
oděvů, lůžkovin apod.) mohou vyzkoušet i aktivity zaměřené na kreativní tvorbu (výroba 
textilních bytových doplňků, dárkových obalů, dekorativních předmětů aj.). 
 
Program edukace a arteterapie, je zaměřený na vzdělávací aktivity v oblasti získávání 

měkkých kompetencí (základní uživatelské dovednosti v práci na počítači, komunikační 
dovednosti), psychoedukaci umožňující získat náhled na duševní onemocnění a jeho 
důsledky, zdravý a bezpečný životní styl, schopnost aktivního vyhledávání zaměstnání 
a spolupráce s institucemi, plánování volného času, účast na vzdělávacích akcích, kreativní a 
imaginativní činnosti, udržování kognitivních schopností (kognitivní trénink, duševní hygiena) 
a posilování sebedůvěry a sebepojetí. 
 
Workshopy 

I v roce 2019 jsme pořádali několik workshopů v nácvikové kavárně Floriánka, pro uživatele 
chráněného bydlení v Krásné Studánce a klienty hospitalizované v psychiatrické nemocnici 
Kosmonosy, zaměřených na rozvoj kreativity a zručnosti uživatelů a prezentaci činností služby. 
 
Služba 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 a specifika práce s cílovou skupinou, individuální 
plánování, dluhovou problematiku, prevenci vyhoření, řešení krizových situací, sociální 
problematiku), stáží v navazujících a spolupracujících sociálních službách (TULIPAN, Advaita, 
DSS, zdravotnických zařízeních (multidisciplinární týmy) a klientských supervizí. 
 
Zpracovala: Věra Šámalová, vedoucí služby STD 
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Služba Chráněného bydlení v roce 2019 

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 2019: 

V Liberci byla během roku 2019 služba poskytnuta celkem 13 uživatelům z toho 7 uživatelům 

z Liberce a 5 lidem z Libereckého kraje (1 Harrachov, 1 Tanvald, 1 Velké Hamry 1 Česká Lípa, 

1 Železný Brod) a 1 uživatelce z Jihočeského kraje, která má ale rodinu v Liberci. V České 

Lípě byla během roku 2019 poskytnuta služba 15 uživatelům (13 Česká Lípa a 2 lidi z jiného 

kraje).  

V průběhu roku 2019 bylo poskytnuto ve službě chráněné bydlení v Krásné Studánce 14.284 

služeb, v součtu celkem 4.858 hodin služby a v České Lípě 4.858 služeb, v součtu celkem 

3.370 hodin služby.  

V roce 2019 bylo přijato celkem 29 nových žádostí (v Liberci 16 a v České Lípě 13).  

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 18-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 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 
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g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 

 

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 dobré praxe v roce 2019 ve službě chráněné bydlení: 

Liberec: 

Fokus Liberec na podzim 2019 zahájil přípravy na novou pobytovou službu Domov se 

zvláštním režimem, která by se měla uvést do provozu během roku 2020 a bude poskytována 

v současném objektu chráněného bydlení. V Krásné Studánce probíhaly stavební úpravy, 

které snížily bariérovost prostor, a zvýšily komfort užívání.  

Jeden z uživatelů si začal hledat vlastní bydlení a díky dobré spolupráci s organizací Rytmus 

o.p.s. se mu podařilo na několik měsíců získat zaměstnání. Bohužel se nám nedaří obstarat 

pro něj vhodný podnájem. Několikrát jsme se setkali s tím, že ho majitelé bytu odmítli z důvodu 

jeho diagnózy anebo za byt chtěli tak vysokou kauci včetně provize RK, že to pro něj 

znamenalo nepřekonatelnou barieru.  

 Uživatelka, která k nám přišla z jiného kraje, se u nás stabilizovala natolik, že si našla 

zaměstnání a zlepšila si i její rodinná situace. Nyní je v pravidelném kontaktu se svými dětmi, 

které má v péči její matka. Uživatelka od té doby, co je v naší službě a daleko od původního 

domova, přestala mít problémy s užíváním drog a vyrovnala se i s úmrtím svého partnera.  

Ve službě se velmi dobře zadaptovala i uživatelka, která předtím byla více než 10 let 

hospitalizována v psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Podařilo se nám u ní navázat kontakt 

s rodinou, která ji v chráněném bydlení pravidelně navštěvuje. Uživatelka vyžaduje vyšší míru 

podpory při zvládání každodenních činností a je potřeba ji více usměrňovat v dodržování 

pravidel spolupráce a v soužití s ostatními.  

V chráněném bydlení je již druhým rokem uživatel, který žil několik let v Domově pro seniory. 

Odtud byl vyloučen pro opakované porušování pravidel a nevhodné až agresivní chování vůči 

ostatním. Uživateli je už více než 65 let, ale v rámci svých možností se zapojuje do společných 

aktivit. Tento uživatel už je s potřebou péče na hranici toho, co může zajistit služba chráněné 

bydlení. 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 

nezvládá. Rodina se od něho distancuje. Je to osamělý člověk, který je odkázán na pomoc 

druhé osoby.  

Ve službě chráněné bydlení jsou i další uživatelé, pro které by už vzhledem k věku a potřebě 

péče byla vhodnější služba Domov pro seniory. V rámci svých možností se snaží být 

soběstační, ale je hodně každodenních úkonů, které už bez pomoci druhé osoby nezvládají.  

Právě těmto lidem bude určená nová služba Domov se zvláštním režimem, kterou Fokus 

plánuje otevřít v roce 2020. 
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Česká Lípa: 

V České Lípě v roce 2019 služba spolupracovala s agenturou pro podporované zaměstnávání 

Rytmus Liberec, o.p.s., do které aktivně dochází jeden z uživatelů služby.  

Podařilo se nám také navázat dobrou spolupráci s organizací TULIPAN a zapojit do jejich 

projektu „Zaměstnání bez hranic“, tři uživatele z naší pobytové služby. Projekt byl založen na 

pravidelných tematických schůzkách s odborníkem, které probíhaly každý týden. Uživatelé se 

naučili pravidelnému režimu docházení, a získali zde mnoho informací potřebných nejen 

k výkonu zaměstnání, ale užitečných i pro běžný život. Všichni naši uživatelé dostali možnost 

zúčastnit se kurzu počítačů, všichni ho úspěšně dokončili a získali osvědčení. Jeden 

z uživatelů získal díky projektu zaměstnání, úspěšně prošel zkušební dobou a v zaměstnání 

dále pokračuje. Další dva uživatelé sice vhodnou práci zatím nemají, ale do konce roku chodili 

pravidelně, několikrát měsíčně, na pracovní nácvik na Katastrální úřad v České Lípě. Celkově 

projekt hodnotíme kladně, pro všechny naše uživatele byl velkým přínosem a jsme rádi, že se 

nám podařilo získat a udržet zaměstnání alespoň u dvou našich uživatelů, z toho jeden žil 

pouze na dávkách hmotné nouze.  

V roce 2019 se v České Lípě podařilo přestěhovat tři uživatele do podporovaného bydlení. 

V průběhu doby strávené v chráněném bydlení se zvládli osamostatnit natolik, že již 

nepotřebovali tak vysokou míru podpory a byli schopni samostatného života. Díky tomu, že ze 

služby chráněné bydlení odešli, mohli jsme dát příležitost dalším zájemcům o službu, kteří 

čekali v psychiatrické nemocnici na uvolnění kapacity. Aktuálně k nám jezdí na pravidelné 

zkušební pobyty uživatel, který je více než 20 let hospitalizovaný. 

Z pohledu naší služby vidíme jako velký problém Libereckého kraje nedostatek pobytových 

služeb a sociálních bytů pro lidi s duševním onemocněním. Více než polovina uživatelů služby 

chráněné bydlení dosahuje nebo už dosáhla věku 65 let a vyžadují vyšší míru podpory. 

Vzhledem k psychiatrické diagnóze jsou ale většinou odmítáni v Domovech pro seniory, a 

nedaří se se je přestěhovat ani do Domovů se zvláštním režimem, protože pro lidi s duševním 

onemocněním v Libereckém kraji chybí.  

Ohledně návazných služeb máme i opačný problém, a to s hledáním vhodného bydlení pro 

uživatele, jejichž potřeba péče se snížila, a 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 bydlení. Většinou odcházejí na ubytovnu nebo do našich 

fokusových bytů s terénní podporou. 

Zde je ale omezená kapacita a bydlení je pouze na rok, což nevyřeší jejich dlouhodobou 

bytovou situaci. Od roku 2020 se nám alespoň rozšíří služba chráněné bydlení v České Lípě, 

a v Liberci snad Fokus otevře Domov se zvláštním režimem přímo pro lidi s duševním 

onemocněním. 

Zpracovaly Pavlína Prousková, DiS., Mgr. Kateřina Čermáková 
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Služba Podpora samostatného bydlení v roce 2019 

 

Místo poskytování: 

Nezvalova 662, Liberec 15 

Jiráskova  4898/9, Jablonec nad Nisou 

Protifašistických bojovníků 183, Tanvald  

Ruská 3332, Česká Lípa 

 

Kapacita služby je celkem 60 uživatelů, 30 uživatelů v Liberci a 15 uživatelů v Jablonci nad 

Nisou a Tanvaldu, a 15 uživatelů v České Lípě.  

V roce 2019 byla v Liberci poskytnuta služba 37 uživatelům. Bylo uzavřeno 8 nových smluv a 

11 uživatelů službu ukončilo. Důvodem ukončení bylo především naplnění cíle uživatele, nebo 

dohoda, když potřeba podpory odezněla.  

Na pobočce Jablonec nad Nisou a Tanvald byla služba poskytnutá 17 uživatelům, přibyli 2 

noví klienti a nebyla ukončena žádná smlouva.  

V České Lípě byla služba poskytnuta 14 uživatelům. 

Pracovníci všech poboček poskytli celkem 10 217 služeb v 7 427 hodinách programu a to jako 

přímou práci face to face s klientem, nebo přímou práci ve prospěch klienta. 

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 dvoulůžkových pokojích. 

Služba uživatelům pomáhá získat (nebo udržet si) vlastní bydlení.  

Konkrétně služba poskytuje podporu v získávání dovedností při péči o domácnost, jako je 

například údržba bytu, úklid, praní, vaření, nákupy apod.  

Dále zajišťuje činnosti spojené s financováním bydlení, např. podpora při hospodaření s 

penězi, podpora při vyřizování dávek na úřadech, podpora při hledání vhodného zaměstnání, 

podpora při zajištění věcí souvisejících s užíváním bytu (elektřina, plyn, odpady) vyřizování 

invalidního důchodu, podpora při komunikaci při obhajobě práv a oprávněných zájmů.  
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V případě, že s klienty pracujeme na získání vhodného bydlení, společně pracujeme na 

hledání komerčních podnájmů, vytváření úspor na uhrazení počátečních nákladů, 

doprovázíme uživatele na prohlídky komerčních i městských bytů, podporujeme při jednání s 

pronajímateli a při právních náležitostech spojených s podepsáním nájemní smlouvy.  

Nedílnou součástí práce s uživateli služby je také péče o zdraví -  získání, udržení a rozvoj 

kompetencí a dovedností. Společně pracujeme na dodržování léčebného režimu a 

pravidelných návštěv u lékaře, případně poskytujeme podporu při řešení somatických obtíží. 

V případě zhoršení zdravotního stavu uživatelů aktivně spolupracujeme se zdravotnickou 

složkou péče o duševně nemocných, snažíme se o překonání krize, nebo relapsu nemoci, či 

předcházení hospitalizace. V tomto podporujeme téměř všechny naše uživatele.  

K činnostem pracovníků patří také pomoc s vyřizováním nárokových dávek. Nejvíce 

asistujeme klientům při žádostech o příspěvek na bydlení, protože jejich příjmy ve většině 

případů nestačí na uhrazení nákladů spojených s bydlením. Často pomáháme vyřizovat 

invalidní důchod, případně dávky hmotné nouze. 

Pro úspěšné zařazení se do běžného života a předcházení sociálnímu vyloučení je velmi 

důležité také podporovat naše uživatele v seberealizaci. Uskutečnění vlastních plánů, zájmů, 

ale i zaměstnání patří také k hlavním cílům našich uživatelů. Společně pracujeme na nalezení 

vhodného zaměstnání, nebo smysluplného trávení volného času za využití dostupných služeb 

v běžné komunitě.  

Do poskytované služby patří také komunikace s lékaři, opatrovníky, rodinou a blízkými 

uživatelů služby. Navštěvujeme naše uživatele hospitalizované v Psychiatrických nemocnicích 

Horní Beřkovice a Kosmonosy, také se prohlubuje a zintenzivňuje spolupráce s psychiatrickým 

odd. KN Liberec.   

V rámci organizace Fokus Liberec se snažíme o neustále zvyšování kvality služeb. Tento cíl 

jsme v rámci naší služby naplňovali intenzivním vzděláváním pracovníků v přímé péči. V rámci 

akreditovaných seminářů jsme absolvovali vzdělávání v oblasti motivace klientů a jejich 

zplnomocňování. Vytvořili jsme nové pracovní postupy, které byly zařazené do metodiky 

služby. Také máme pravidelné setkání s externí metodičkou, (která je mimo jiné inspektorkou 

kvality sociálních služeb), nad tématy ochrany práv uživatelů a dodržování standardů kvality. 

V roce 2020 bychom se ve službě rádi zaměřili především na destigmatizaci duševního 

onemocnění v očích veřejnosti, alespoň v takové míře, která je v našich silách, tedy mezi 

sousedy a širší komunitou, kde naši uživatelé trvale žijí.  

 

Rok 2019 v Liberci  

V roce 2019 jsme s uživateli pracovali především v již výše zmíněných oblastech. Nejvíce 

zakázek se týkalo nalezení vhodného bydlení trvalého charakteru.  

25 uživatelů mělo za cíl najít si vlastní bydlení, nebo změnit stávající bydlení. 15 uživatelů mělo 

v cílech zahrnutou podporu při vedení domácnosti a úkonech souvisejících se samostatným 

bydlením. V 10 případech jsme s klienty spolupracovali na nalezení vhodné práce, nebo 

podpoře při výkonu zaměstnání. Dluhová problematika byla řešena ve 3 případech a 3 

uživatelé za pomocí služby chtěli zlepšit vztahy s rodinou. Téměř všem uživatelům byla 

poskytnuta podpora v zachování stabilního zdravotního stavu, buď při dodržování léčebného 

režimu, nebo za pomoci terapeutických činností.  
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Za největší úspěchy v roce 2019 považujeme získání dvou komerčních pronájmů pro klienty. 

Také se podařilo získat dva městské byty pro klientky v Liberci. Jedna klientka se z nájemního 

bytu Fokusu přestěhovala do domova s pečovatelskou službou. Třem klientům se podařilo 

zlepšit vztahy s blízkými, a nastěhovali se k rodině. Díky spolupráci s organizací Rytmus 

Liberec v tomto období dva uživatelé získali zaměstnání na otevřeném trhu práce. 

V roce 2019 se klientům podařilo rozběhnout dvě insolvenční řízení. V jednom případě je vše 

již podané k soudu, a v druhém u insolvenčního správce. Na těchto případech je vidět, že 

nedílnou součástí práce pracovníků je dobré mapování nepříznivé sociální situace uživatelů, 

do kterého spadá i dluhová problematika. Jelikož se jedná o vysoce odborné sociální 

poradenství, ve kterém je nutná znalost aktuálních vyhlášek, spolupracujme v této oblasti s 

dluhovou poradnou Člověka v tísni. 

Také dále rozvíjíme spolupráci s ostatními sociálními službami na území Liberce, jak již bylo 

výše zmíněno. S organizací Rytmus Liberec pokračuje spolupráce při zaměstnávání našich 

uživatelů. Dluhovou problematiku řešíme v kooperaci s organizací Člověk v tísni. Nově se 

snažíme také o intenzivnější komunikaci s organizací Dolmen, protože někteří naši uživatelé 

mají kombinované onemocnění a kromě duševního, trpí také mentálním postižením. Pro 

smysluplné trávení volného času, využíváme aktivit v komunitním centru sdružení TULIPAN, 

kde našli čtyři uživatelé pravidelné volnočasové aktivity. 

 

Rok 2019 v Jablonci nad Nisou a Tanvaldu   

Tým Tanvald poskytuje službu také v Jablonci nad Nisou. 

V Jablonci  funguje pod/nájemní byt pro 3 uživatele služby, který byl v r. 2019 obsazen. 

S jedním uživatelem se řeší prodej pražského bytu a následná koupě vlastního bytu. S druhým 

uživatelem se zatím vyřešily dávky, aby se finančně stabilizoval a sepsal se finanční plán. 

Vlastní bydlení hledá, ale zatím žádné nevyhovuje jeho finančním možnostem.  

Další uživatel zde bydlel pouze na přechodnou dobu. Jinak byl byt využíván zájemci 

z psychiatrických nemocnic, a probíhaly zde zkušební pobyty. 

 

Rok 2019 v České Lípě  

Tým monitoruje širokou škálu potřeb uživatelů, od zdravotní stránky, přes oblast 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.  

Spolupráce funguje i s jinými organizacemi a to již několik let v rámci zaměření se na 

zaměstnávání zdravotně postižených, jsou to sdružení Rytmus a firma Norwood s.r.o. Tuto 

spolupráci ve službě zabezpečuje pracovní konzultant. 

Za velice významné považujeme navázaní spolupráce s oddělením policie v České Lípě, jako 

i s poskytovateli zdravotních služeb, převážně z oblasti psychiatrie.   

Tým se vzdělává v rámci krizové intervence. Má možnost nově zprostředkovat nájmy u 8 

zrekonstruovaných bytů. 
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Příběh muže z Liberce 

P. L. pochází z normální rodiny, z obce nedaleko Liberce. Rodina byla kompletní, spořádaná, 

rodiče pracovali. Dohromady měli 4 děti. P. L. byl do adolescentního věku bezproblémové dítě, 

sportoval - dělal výkonnostně zápasení. Základní školu zvládal průměrně a na učilišti patřil 

k lepšímu průměru. Problémy nastaly asi v druhém ročníku na střední škole, kdy začal být 

„divný“. Výuku přestal zvládat, začal chodit za školu. Když se o záškoláctví dověděli rodiče, 

měl vynechanou docházku už několik měsíců a jeho zdravotní (celkový) stav byl natolik špatný, 

že do školy již nenastoupil. V rodině začaly vznikat problémy mezi rodiči a P. L., které se 

stupňovaly natolik, že P. L musel z domu odejít.   

P. L. do služby Fokusu Liberec přešel z azylového domu Speramus. Kontaktoval nás sociální 

pracovník s tím, že P. L. není jejich cílová skupina a tedy nesplňuje podmínky poskytování 

služby. P. L. se do azylového domu dostal z rodičovského domu, kde v důsledku jeho nemoci 

(paranoia vůči rodičům) došlo k narušení vztahů. V té době P. L. neměl ještě psychiatra a 

s onemocněním se pravidelně neléčil.  

Z azylového domu se přestěhoval do nájemního bydlení ve Fokusu Liberec. Následovalo 

postupné zhoršování zdravotního stavu. P. L. nekomunikoval, toulal se po okolí, dle informací 

od spolubydlících a pracovníků organizace okusoval stromy, měl bludné projevy, šel z něho 

strach. Vůbec se s ním nedalo spolupracovat. Léčbu odmítal. Právě z toho důvodu (přivést 

klienta k léčbě – i za cenu nedobrovolné hospitalizace) byl podán rodiči návrh na omezení 

svéprávnosti – především kvůli rozhodování o zdravotním stavu. Nakonec se P. L. podařilo 

hospitalizovat již před omezením. I když matka po čase podala návrh na soud o stažení návrhu 

na omezení, na základě posudku odborného lékaře, P. L. způsobilost omezili.   

Po zaléčení (cca 6 měsíců v psychiatrické nemocnici Beřkovice) se P. L. vrátil zpátky do 

nájemního bytu organizace, opět s ním byla ztížená komunikace, klient neměl potřebu 

kontaktu, sociálních vazeb, upřednostňoval samotu. Potřeboval především bydlení a o další 

spolupráci nejevil zájem. 

Vzhledem k charakteru nájemního bydlení v organizaci, P. L mohl využívat bydlení jenom po 

nějakou dobu. Klíčová pracovnice a klient museli vyřešit, co bude dál. P. L. si situaci 

neuvědomoval, chtěl bydlet jak doposud. U P. L. bylo velmi těžké odhadnout, jestli zvládne 

samostatné bydlení, nebo potřebuje větší podporu v rozsahu chráněného bydlení. Nakonec 

klíčová pracovnice a klient, po poradě s  opatrovníkem a rodinou, začali pracovat na nalezení 

komerčního bydlení (klient na to měl finance). Po několika měsících prohlídek se podařilo 

sehnat samostatné bydlení, i když v bytě s nízkým standardem pro bydlení.  

Začátkem roku 2019 se P. L nastěhoval do komerčního pronájmu. Bylo to poprvé, co začal 

bydlet sám. Za pomoci klíčové pracovnice si P. L bydlení vybavil a přizpůsobil svým potřebám. 

Po zabydlení mu klíčová pracovnice navrhla společné vaření, aby klient postupně zvyšoval – 

rozvíjel dovednosti a aby měl dle individuálního plánu pravidelný režim a náplň dne. Postupně 

si P. L začal vyplňovat a organizovat týden. V pondělí s klíčovou pracovnicí plánují, co by chtěl 

ve středu vařit, co na to potřebuje a kolik to bude stát. Klient sám, nebo za pomoci pracovnice, 

nakoupí suroviny na vaření. V  úterý navštěvuje P. L sociálně terapeutické dílny, kde se učí 

novým dovednostem, především pracuje v řemeslném programu. Ve středu vaří s klíčovou 

pracovnicí a také provádí nácvik úklidu bytu. Ve čtvrtek má P. L. znovu dílnu a nácvik řemesel. 

V pátek je krátká schůzka s klíčovou pracovnicí a výdej kapesného. P. L. se tedy daří plnit plán 

na organizaci času a také na rozvoj dovedností – vaření a úklid. P. L spolupracuje s klíčovou 

pracovnicí, na schůzky se těší, vaření ho baví. Nicméně pořád potřebuje vysokou míru podpory 

při plánování a také podporu při samotném vaření i úklidu. PL se posouvá, ale mírnými krůčky. 

Přesto je velký úspěch, že bydlí sám a že za pomoci to velice dobře zvládá.  
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Příběh muže z Jablonce nad Nisou 

Muž, věk 32 let, vzdělání základní, jeho diagnóza F60 – specifické poruchy osobnosti.  

Jeho diagnóza ovlivňovala jeho život již od útlého dětství.  

 Narodil se duševně nemocné matce, která ho již jako batole odložila do ústavu. Otec 

je neznámý. Vzhledem k tomu, že o něj nejevil žádný zájem, dá se předpokládat, že se jednalo 

o nechtěné dítě, o které se jeho matka nemohla, či nechtěla starat. Své dětství trávil pouze 

v ústavní péči, to se významně podepsalo na jeho vývoji.  Duševní poruchu pravděpodobně 

umocnily genetické předpoklady.  

Školní anamnéza bohužel není známá. Zvládá jednoduché počty, umí psát, se čtením má 

problém. Vzhledem k nízkému IQ se nechá snadno zmanipulovat, do práce nikdy nechodil, 

nemá žádné přátele. Trpí projevy své nemoci, jako je například nadměrná citlivost vůči své 

osobě, vztahovačné představy, silné emoce a impulsy, které neumí zvládnout (hněv, 

agrese…), překrucování skutečností apod.  

 Spolupráce s Fokusem začala již v r. 2011, kdy z psychiatrické nemocnice vstoupil do 

služby podpora samostatného bydlení. V té době spolupráce netrvala dlouho, jelikož se brzy 

vrátil zpět na psychiatrické oddělení. Další navázání spolupráce proběhlo v roce 2014 a trvá 

dodnes.  

 S uživatelem služby se řešilo primárně bydlení. V městském bytě ale, kvůli svým 

hlasitým a agresivním projevům, nevydržel dlouho. Poté se učil žít v cvičném bytě, kde mu 

byla poskytována větší míra podpory.  Měl pravidelný kontakt a vedení pracovníků Fokusu. 

Důležité bylo navázání spolupráce s lékaři a opatrovníkem. Uživatel využíval také služby 

sociálně terapeutické dílny, kde se učil základním sociálním dovednostem (naplánování 

nákupu, základní finanční gramotnost, vaření)  

 Systematicky byl veden k tomu, aby zvládl samostatně vést domácnost. Pracovalo se 

na komunikaci s pracovníky i ostatními lidmi, s kterými přicházel do styku. Bohužel ale ani 

intenzivní spolupráce s uživatelem nepomohla k tomu, aby byl schopen žít v domácnosti s více 

lidmi. Jeho časté hlučné chování, hádky a překrucování situací vedly k tomu, že se musel ze 

cvičného bytu odstěhovat. Dnes žije v samostatném pokoji na ubytovně, kde je převážně 

romská komunita, zde odpadly veškeré stížnosti na jeho chování. Na této ubytovně žije již 

několik let.  Intenzivní práce a spolupráce s lékaři a opatrovníkem vedla k dobrému ukotvení 

uživatele.  

 Nyní se v rámci dlouhodobých a krátkodobých plánů pracuje převážně na cílech 

spojených s chodem domácnosti, péčí o vlastní osobu a hospodaření s penězi. Pracovníci 

dbají na to, aby bydlel v čistém prostředí, měl pořádek v osobních věcech a dostatečně se 

staral o vlastní osobu. Základní věci uživatel zvládá, pravidelně se s ním dochází na nákupy a 

fungují doprovody k lékařům. Mnoho času se věnuje také chování, komunikaci a snažíme se 

ho vést k efektivnímu naplnění volného času.  

 Výsledkem je, že za roky spolupráce zvládá již samostatně bydlet a v případě potřeby 

se na nás obrací. V rámci svých možností zapadl do společenského žití v obci a je motivován 

být pro společnost prospěšný tím, že vykonává jednoduché práce.  

  

Zpracovaly: Mgr. Katarína Ondíková, Bc. Nikol Špráchalová, Mgr. Jitka Stránská  
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Služba Sociální rehabilitace v roce 2019 

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  

1. Máje 863/9, Liberec  
Ruská 3322, Česká Lípa,  
Protifašistických bojovníků 183, Tanvald,  
ul. Míru 1407, Frýdlant  

 
Služba byla za uplynulý rok poskytnuta v Liberci 34 uživatelům, v České Lípě 25 uživatelům, 
v Tanvaldu 9 uživatelům, a je nadále zapojena do projektu IP „Podpora a rozvoj služeb 
v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, do kterého služba sociální 
rehabilitace vstoupila 1. června 2018.  
 
Cílovou skupinu tvoří duševně nemocní lidé z Libereckého kraje, starší 16-ti let, ochotni 

spolupracovat 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.  
 
Služba pracuje multisciplinárně, to znamená, že tým je složen z odborníků s různým 
zaměřením. Tři terénní týmy měly v roce 2019 ve svých řadách peer konzultantky a 
konzultanta (člověk s vlastní zkušeností s nemocí), všechny čtyři pak také zdravotní sestru (na 
pozici pracovníka v sociálních službách), terénní tým v České Lípě také tzv. IPS (Individual 
Placement Support), tedy odbornici na vyhledávání zaměstnání na volném pracovním trhu, a 
také na částečný úvazek zaměstnává psycholožku a psychiatra.  
Metodou případového sdílení týmy sociální rehabilitace poskytují komplexní služby uživatelům 
svých služeb tak, aby pokryly vícečetné problémy svých uživatelů. Metoda případového sdílení 
umožňuje poskytování intenzivnější služby takovým uživatelům, kteří se ocitají v ohrožení krizí 
nebo v situaci, kdy procházejí složitým životním obdobím.  

 
 
Úspěchy služby 

 
Konkrétní úspěchy služby v Liberci (spolupráce sociální rehabilitace a podpory 
samostatného bydlení) 
 

Vzhledem k tomu, že v roce 2019 byla kancelář terénního týmu umístěna ve středu města 
Liberce, byla pro uživatele služeb dostupnější. Díky aktivnímu zapojení zdravotní sestry se 
podařilo řešit somatické problémy uživatelů, za úspěch lze například považovat zařízení 
lázeňského pobytu pro klientku. Zrovna tak lze vyzdvihnout navázání spolupráce dlouhodobě 
hospitalizované klientky s chráněným bydlením, kde již absolvovala několik zkušebních 
pobytů.  
Terénní tým v Liberci má také svoji pobočku ve Frýdlantě, kterou se již podařilo stabilizovat. 
V současné době přibývají na Frýdlantsku noví uživatelé, kteří většinou spolupracují na 
zvládání samostatného bydlení, hledání zaměstnání a na náplni volného času.  
Tým aktivně spolupracuje především s psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy, a 
s psychiatrickým oddělením v Liberci.  
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Konkrétní úspěchy služby v České Lípě 
 

Za úspěch lze považovat skutečnost, že se tým rozrostl o psycholožku, jejíž práce je pro tým i 

uživatele služeb značným přínosem.  Úspěchy také zaznamenáváme v umísťování klientů na 

volný trh práce, a to především díky odborným znalostem naší IPS specialistky.  Abychom 

zvýšili šanci klientů na zaměstnání, začali jsme také aktivně spolupracovat s organizací 

Rytmus. Intenzivní spolupráce je navázána s nemocnicí v Beřkovicích, zlepšila se také 

komunikace s ambulantními psychiatry, a to díky spolupráci s psychiatrickou sestrou, která je 

také součástí našeho týmu (jako pracovník v sociálních službách).  

V České Lípě bylo otevřeno několik bytů určených pro naše uživatele za dostupnou výši 

nájemného.  

Konkrétní úspěchy služby v Tanvaldu 

Za velký úspěch roku 2019 považujeme stabilizaci multidisciplinárního týmu. V říjnu nastoupila 

nová vedoucí terénního týmu, která úspěšně zvládla zkušební dobu, proběhly ještě další 

menší personální změny. Odešla kvalifikovaná zdravotní sestra v oblasti psychiatrie. Byla 

přijata nová zaměstnankyně na tuto pozici, zkušební dobu zvládla a nyní se věnuje vzdělávání, 

jelikož s uživateli s psychiatrickým onemocněním nemá mnoho zkušeností. Uživatelům služby 

poskytuje odborný náhled na řešení zdravotních problémů, motivuje je ke zdravému životnímu 

stylu, pravidelným zdravotním prohlídkám apod. 

Pracovníci úzce spolupracují s psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy a psychiatrickým 

oddělením Liberecké nemocnice, kde probíhají pravidelné schůzky. Spolupráce je velice 

prospěšná. Pracovníci, také pravidelně navštěvují stávající uživatele, ale také navazují 

spolupráci s možnými zájemci o službu.  

Příběh ženy z Tanvaldu 

Žena, paní X, ročník 1976, svobodná, diagnóza: paranoidní schizofrenie. 

Narodila se do kompletní, fungující rodiny. Má dva sourozence. O jejím dětství nevíme mnoho, 

pouze z vyprávění otce. Ve škole se dobře učila. Vystudovala střední jazykovou školu, uměla 

několik světových jazyků a měla velké plány pracovat v zahraničí. Již od dětství se ve škole i 

v rodině chovala zvláštně, ráda byla sama, nebyla motivována k různým aktivitám a měla 

občas agresivní projevy, které se většinou projevovaly pouze křičením.  

Mezi její hlavní záliby patřilo závodění na koni. Rodiče ji podporovali, a koupili jí vlastní dva 

koně. Při jednom tréninku, kdy se připravovala na další závod, se ale kůň splašil, a při rychlé 

jízdě žena narazila do větve stromu, poté spadla, a byla několik minut v bezvědomí. Tato 

nehoda byla spouštěčem ataky její nemoci.  

Rodina klientku po pádu podporovala ve všech směrech, hlavně v tom, aby se dala zdravotně 

co nejdříve do pořádku. Navštěvovali různé specialisty, motivovali ji k různým aktivitám apod. 

Postupně ale nemoc přestala žena zvládat, odešla z domu, trpěla bludy a postupně se na ni 

začali vázat podvodníci, kteří ji využívali. Začala užívat alkohol a zadlužila se. Jelikož se její 

zdravotní stav zhoršil natolik, že již nebyla schopná bydlet samostatně, byla hospitalizovaná 

v psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Kontakt přerušil otec i sourozenci. Jediný, kdo s ní 

zůstal v kontaktu, je matka, která ji podporuje i finančně.  

V Kosmonosech byla před navázáním spolupráce s Fokusem Liberec hospitalizována 

několikrát, a navázala se na aktivity Fokus Mladá Boleslav, který nám o ní po stěhování do 

Tanvaldu, předal informace. Navázání spolupráce proběhlo v březnu roku 2018.  
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Ze začátku se s paní intenzivně pracovalo, především na hledání vhodného zaměstnaní a 

naplnění volného času. Vzhledem k jejím úzkostným stavům, bylo potřeba ženu doprovázet 

na úřady a k lékařům.  

Nyní žena pracuje v chráněných dílnách v TULIPANu. Každý týden dochází na různé aktivity 

- na arteterapii do Jablonce nad Nisou, pravidelně se zúčastňuje volnočasových aktivit 

pořádaných v Tanvaldu. Vzhledem ke kladnému vztahu ke zvířatům nyní pracujeme na tom, 

aby za nimi mohla někam docházet. Žena se stále cítí osaměle, a tak je v častém kontaktu 

s pracovníky, jedná se o kontakt telefonní i osobní.  

V roce 2019 již nebyla ani jednou hospitalizovaná. V rámci zdraví je stabilizovaná, probíhají 

pravidelné návštěvy u ambulantního psychiatra. Je schopná samostatného bydlení a navázání 

nových sociálních vztahů.  

 

Zpracovaly: Ing. Ivana Kovářová, Mgr. Jitka Stránská, Bc. Nikol Špráchalová 
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Kavárna Floriánka 2019 

Kavárna Floriánka je chráněným pracovištěm pro osoby se zdravotním postižením, a zároveň 

tréninkovým pracovištěm pro lidi s duševním onemocněním. V naší kavárně v roce 2019 bylo 

9 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Jednalo se o vedoucí kavárny, 

provozní, dvě místa na recepci, dvě místa v kuchyni na pozici cukrář/kuchař, dvě místa na 

pozici číšník/servírka.  

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, 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. V létě se připravují obědy pro 

příměstské tábory nebo různé vzdělávací programy. K tomu si zákazníci mohou objednat i 

minutky. 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.  

Přehled prodejních a propagačních akcí 2019 kavárna Floriánka 

7. 2. Výstava obrazů „ MOJE MALOVÁNÍ“ vystavoval pan Jiří Nevěčný 

8. 3. Oslava MDŽ v DPS  

20. 3. Workshop „MOTÝLCI Z PEDIGU“ Tvoření motýlků pod vedením paní Aleny Matějkové 

23. 3. Velikonoční trhy na Krajském úřadu v Liberci  

25. 3. Pečení beránků, jidášů, perníčků – prodejní akce 

4. 4. Vernisáž „DÍVČÍ MALOVÁNÍ“  

10. 4. Velikonoční dílničky v PKO Liberec  

24. 4. Workshop „PROVÁZKOVÉ KYTIČKY“  

21. 5. Přednáška “DETOXIKACE ORGANISMU“ 

26. 5. Rychnovské slavnosti – prodejní akce 

3. 6. Pohádková přehrada – malování perníčků – propagační akce 

6. 6. Vernisáž koláží „CASEIDAE“ – PŘIPOMÍNAJÍCÍ STARÉ ČASY 

17. 6. Rýnovické slavnosti – prodejní akce 

25. 6. Workshop „PRENÍKOVÉ CHALOUPKY“ 

8. 8. Vernisáž malování Dominika Šipra 

4. 9. Den otevřených dveří – propagační akce 

16. 9. Podzimní slavnosti – prodejní akce 

10. 10. Vernisáž „Mezi námi anděly“ – Simona Kaclovcová 

16. 11. Vánoční dílničky v PKO Liberec – propagační a prodejní akce 
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Kavárna V Patře 2019 

Kavárna je součástí programu  zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a je jedním ze 

tří chráněných pracovišť, Fokusu Liberec.       

Na našich chráněných pracovních místech pracují lidé, kteří prožili náročnou životní situaci. 

Kavárna V Patře nabízí zaměstnání 5 osobám se zdravotním postižením. Pracuje zde vedoucí 

(provozní) a o čtyři částečné úvazky se dělí pozice číšník/servírka. Zapojení do práce nepřináší 

našim zaměstnancům se zdravotním postižením jen pracovní zkušenosti, nýbrž také možnost 

opětovného sociálního kontaktu a mezilidské komunikace.  

Kavárna je otevřena od 9.00 do 17.00hod. a dle požadavků i o víkendu. V kavárně nabízíme 

domácí palačinky, lívance, řezy, koláče, chlebíčky. Připravujeme rauty a občerstvení pro 

organizace, ale i pro soukromé osoby. Na klidné posezení k nám chodí maminky s dětmi, pro 

které máme skvělý dětský koutek plný hraček. Každé 2 měsíce zde probíhá vernisáž, 

několikrát měsíčně Country večer a v neposlední ředě besedy o výchově dětí, kosmetice, aj. 

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.   

Přehled prodejních a propagačních akcí 2019 kavárna V Patře 

24. 1. Zpívání s Brigitou Černou 

14. 3. Výstava fotografií Petra Štoska „TOLIK HUDBY A JEN DVĚ NOHY“ 

28. 3. Zpívání s Jirkou Zadákem 

25. 4. Zpívání s Brigitou Černou 

27. 6. Country dýchánek 

3. 10. Vernisáž „OLDSKOOL“ – Michal kuře Fleischmann 

3. 10. – 24. 10. Přednášky „TÝDEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ“ 

23. 10. Beseda – „ŠMEJDI“ – Bc. Lukáš Poruba 

31. 10. Zpívání s Jirkou Zadákem 

14. 11. Zpívání s Brigitou Černou 

21. 11. Vernisáž „OKOLO NÁS“ – Petr Štosek 

 

Řemeslná dílna 2019 

V roce 2019 řemeslná dílna zaměstnávala 5 pracovníků. Vedoucí dílny a čtyři zaměstnance 

na částečný úvazek. 

V roce 2019 bylo realizováno 76 zakázek, jak od soukromých osob, tak i od organizací. 

V říjnu 2019 byla řemeslná dílna převedena na údržbářskou z důvodu navýšení počtu 

objektů naší společnosti, ale menší zakázky byly zachovány. Od října 2019 se údržbářská 

dílna věnuje stěhování, výmalbě, opravám a zajišťování potřeb FOKUS o.p.s. 

Keramická dílna 2019 

Zde jsou 2 pracovníci, kteří 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. 

 

Zpracovala: Jitka Ďuračková, vedoucí zaměstnávání 
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Zpráva o aktivitách My Klubu Liberec za rok 2019 

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 662/18 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 2019 proběhlo 94 setkání klubu. S koordinátorkou klubu členové řeší 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 2019 kromě pravidelných setkání navštívil klub zámek Zákupy, několikrát kino, také 
sportovní vyžití bylo na programu – návštěva bazénu Liberec, dále potom i společenské akce. 
Jako každý rok, tak i letos se klub vydal na cestu parníkem po Vltavě, navštívil i Pražský hrad. 
I v tomto roce klub navštívil IQlandii a její nové expozice. Závěrem roku proběhla tradiční akce 
-  „tancovačka“ v restauraci Neptun, kterou si uživatelé velice oblíbili. Dále se klienti účastnili 
vernisáží v jablonecké kavárně Floriánka a liberecké kavárně V Patře, které jsou našimi 
chráněnými pracovišti. I zde proběhlo několik koncertů a s policií ČR zde byla vedena osvěta 
na téma „Šmejdi a jejich praktiky“, která byla pro naše uživatele velice přínosná. 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 2020 si přejeme, aby klub pokračoval dále, a aby se pro činnost klubu našli sponzoři, 
abychom i v roce 2020 mohli podniknout další, pro nás tak zajímavé a přínosné výlety a různé 
společenské akce, stejně tak, jak tomu bylo v letošním roce.  

Vypracovala: Jana Puchová (Iveta Hlaváčková, koordinátorka MY KLUBU) 

 

Jablonecký Arteklub v roce 2019 

V roce 2019 byl jablonecký ARTEklub posílen o jedno odpoledne. Jeho uživatelé se tak mohli 
scházet každé úterý a pátek v dopoledních i odpoledních určených časech. 

Pravidelných výtvarných setkání využívalo v loňském roce 12 návštěvníků. Nabídka byla 
opravdu pestrá a zajímavá. Kromě individuální kresby a malby, inverzní kresby – autoportrétů, 
malby na dřevo či textil, koláží a kolážových komiksů, malby autoportrétů či andělů na plátna, 
abstraktní stříkané malby, sypaných mandal… si mohli uživatelé také vyzkoušet výrobu 
různých dekorací. S velkým ohlasem se setkalo aranžování podzimních a vánočních věnců, 
výroba glycerinových mýdel, výroba papírových krabiček a dárkových tašek… Práci ve skupině 
si užili při tvoření společného betlému. Pro návštěvníky ARTEklubu byly uspořádány i čtyři 
výtvarné workshopy kde se mohli seznámit a zároveň si vyzkoušet zdobení perníčků, práci 
s pedigem, skládaní origami nebo si vyrobit kytičky z provázků. Část vzniklých obrazů a 
obrázků poslouží v roce 2020 k uspořádání společné výstavy v kavárně Floriánka a tím i 
k prezentaci jabloneckého ART klubu. 

Vypracovala: Eva Lejsková, koordinátorka Arteklubu 
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Evropské projekty 2019 

Individuální projekty Libereckého kraje 

 

 

V roce 2019 pokračovala 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 

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 Nový Bor  

Město Frýdlant v Čechách  

Město Hrádek nad Nisou 

Město Tanvald 

Nadační fond LASVIT  

Nadace PRECIOSA  

Nadace EURONISA 
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Finanční část: náklady a výnosy 2019, přehled darů, příspěvků a 
dotací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijaté příspěvky Přijaté dotace 

název 
Kč (zaokrouhleno 
na celé 100) 

název Kč 
(zaokrouhleno 
na celé 100) 

Dar města Nový Bor (z 
roku 2018) 20 000 Dotace MPSV 5 937 700 

Dar město Nový Bor 20 000 
ÚP na zaměstnávání 
OZP 6 622 700 

Nadace Preciosa 15 000 Lib. Kraj soc. služby 402 000 

Příspěvek Lasvit 13 000 Dotace - ÚP na VPP 56 300 

Dar upgrade Stereo 2 500 Obce na soc. služby 795 200 

  Dotace Lib. kraj - klub 13 400 

  Dotace Lib. kraj na CHB 404 100 

Celkem 70 500 Celkem  14 231 400 

 
Náklady 

Kč 
(Zaokrouhleno 

na celé 100) 

Mzdové náklady 
                                        Z toho mzdové náklady ředitelka  779 300 20 196 200 

Spotřebované nákupy (PHM, DDHM, materiál, zboží) 1 744 400 

nákup zboží kavárny 371 200 

Spotřeba energie 798 600 

Opravy a udržování 889 300 

Cestovné 93 700 

Ostatní služby  (nájemné, telefony, odpady, BOZP, IT služby, audit...)  4 570 000 

Náklady na reprezentaci 27 300 

Preventivní prohlídky  9 900 

Odpisy 240 100 

Poskytnuté členské příspěvky 19 400 

pojištění, daně, poplatky, ostatní náklady 170 600 

Náklady celkem 29 130 800 

Z toho náklady na sociální služby celkem 20 851 500 

  

Výnosy 

Kč 
(zaokrouhleno 

na celé 100) 

Provozní dotace 14 231 400 

Tržby z prodeje služeb (soc. služby, řem. dílna, pronájmy, recepce JBC) 3 263 700 

Tržby za prodané zboží - kavárny 1 027 900 

Tržby za vlastní výrobky 93 300 

Přijaté příspěvky (dary) 70 500 

individuální projekty  10 302 500 

Ostatní výnosy (odpisy, bank. úroky, úhrady za škodu...) 135 600 

Výnosy celkem 29 124 900 

Z toho výnosy na sociální služby celkem 20 851 500 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA FOKUS Liberec o.p.s. 

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. 2019, výkazu zisku a ztráty za 

rok končící 31. 12. 2019 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. 2019, nákladů, 

výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 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. 

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) 
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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 

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 
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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 11. do 25. června 2020.  

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

V Liberci, dne 25. 6. 2020 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 
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

za rok 2019 

 

 

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

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

IČ: 46749411 

Rozvahový den:  31. 12. 2019 

 

Obsah účetní závěrky: 1) Rozvaha k 31. 12. 2019 

 2) Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 

 3) Příloha účetní závěrky za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu: 

12.6.2020  
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R O Z V A H A 

   

ke dni 31. prosince 2019 

(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 5.887 5.647

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 -1.528 -1.768

2. Oprávky k softwaru -197 -204

6. Oprávky ke stavbám -574 -671

7. Oprávky ke hmotným movitým věcem a jejich souborům -694 -830

10. Oprávky drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -63 -63

B. Krátkodobý majetek celkem 4.708 6.801

I. Zásoby celkem 30 28

1. Materiál na skladě 2 2

7. Zboží na skladě a v prodejnách 28 26

II. Pohledávky celkem 257 77

1. Odběratelé 38 9

4. Poskytnuté provozní zálohy 219 56

6. Pohledávky za zaměstnanci 5

17. Jiné pohledávky 7

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3.028 5.178

1. Peněžní prostředky v pokladně 267 287

3. Peněžní prostředky na účtech 2.761 4.891

IV. Jiná aktiva celkem 1.393 1.518

1. Náklady příštích období 36 43

2. Příjmy příštích období 1.357 1.475

AKTIVA CELKEM 10.595 12.448
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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 6.241 6.102

I. Jmění celkem 5.942 6.108

1. Vlastní jmění 6.136 6.302

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

II. Výsledek hospodaření celkem 299 -6

1. Účet výsledku hospodaření x -6

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 299 x

B. Cizí zdroje celkem 4.354 6.346

III. Krátkodobé závazky celkem 2.787 4.233

1. Dodavatelé 154 226

3. Přijaté zálohy 21 17

4. Ostatní závazky 658

5. Zaměstnanci 1.256 1.175

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 2

7. Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 655 584

9. Ostatní přímé daně 135 100

11. Ostatní daně a poplatky 10

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 479 1.434

22. Dohadné účty pasivní 75 39

IV. Jiná pasiva celkem 1.567 2.113

1. Výdaje příštích období 72 15

2. Výnosy příštích období 1.495 2.098

PASIVA CELKEM 10.595 12.448
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

za rok končící 31. prosince 2019 

(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 7.501 993

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskadovaných dodávek 2.214 329

2. Prodané zboží 371

3. Opravy a udržování 782 107

4. Náklady na cestovné 94

5. Nákladyna reprezentaci 27

6. Ostatní služby 4.013 557

III. Osobní náklady 20.196

10. Mzdové náklady 15.375

11. Zákonné sociální pojištění 4.811

13. Zákonné sociální náklady 10

IV. Daně a poplatky 24 11

15. Daně a poplatky 24 11

V. Ostatní náklady 146

22. Jiné ostatní náklady 146

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

23. Odpisy dlouhodobého majetku 240

VII. Poskytnuté příspěvky 19

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 19

Náklady celkem 28.126 1.004

B. Výnosy

I. Provozní dotace 14.231

1. Provozní dotace 14.231

II. Přijaté příspěvky 70

3. Přijaté příspěvky (dary) 70

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 13.471 1.216

IV. Ostatní výnosy 134 2

10. Jiné ostatní výnosy 134 2

Výnosy celkem 27.906 1.218

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -220 214

D. Výsledek hospodaření po zdanění -220 214
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FOKUS Liberec o.p.s., Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15 

IČ: 46749411 

 

 

 

 

 

 

Příloha účetní závěrky 

sestavené ke dni 31.12. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

Příloha účetní závěrky sestavené k 31.12.2019 

(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. 

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.                                                                                                                             

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, výrobními organizacemi, církvemi 
a zejména se sdruženími s podobným posláním na území ČR a v mezinárodním 
měřítku. 
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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: 12.6.2020 

Statutární orgán - ředitel : 

JANA HORÁKOVÁ, dat. nar. 28. června 1964  
č.p. 147, 463 53 Rynoltice 

Ředitel jedná za spoečnost 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 

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 

 

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 

člen dozorčí rady: 

PŘEMYSL HOLEŠ, nar. 23.6.1980  

Josefa Hory 4079/21 Jablonec nad Nisou 

den vzniku členství: 29. června 2018 
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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 2019. 

Rozvahovým  dnem  je  dle  § 19 odst. 1 ZOÚ 31.12.2019. 

  

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. 

                                                                                                                      

mzdové náklady     15.375 tis. Kč     

sociální pojištění               4.811 tis. Kč  

Použité účetní metody 

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. 
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Třída 0  -  k 31.12.2019 

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:  

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 financovala z vlastních zdrojů.  

V roce 2019 nebyly na účtech dlouhodobého majetku zaúčtovány žádné přírůstky ani úbytky. 
Snížení 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 2020. 

V tis. Kč závazek Vznik závazku Druh závazku vypořádání 

OSSZ 

 

437.143,- Prosinec 2019 Odvod z mezd 

Za 12/2019 

10.01.2020 

Zdravotní 

Pojištění 

 146.475,- Prosinec 2019 Odvod z mezd 

Za 12/2019 

10.01.2020 

Celkem Kč  583.618,-    
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Evidované nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu 

(částka, datum, vznik) 

V tis. Kč závazek Vznik závazku Druh závazku vypořádání 

Finanční úřad 

 

100.007,- 

 

          0,-     

Prosinec 2019 

 

Prosinec 2019 

Záloha na daň 

z příjmů FO 

Srážková daň 
z příjmů FO 

10.01.2020 

 

 

 

celkem 100.007,-    

 

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. 

                                                                                                                            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 2018 na základě rozhodnutí Správní rady o.p.s. na účet 
vlastního jmění. 

 

V Liberci 12. 6. 2020                                              vypracovala: Marie Niševová 

                                                    

 

Příloha: Výkaz přijatých dotací a příspěvků 


