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JAKÝ BYL ROK 2020 (NEJEN) VE FOKUSU 

Jednoznačně byl rokem, který překvapil. Na jednu stranu velmi nepříjemně. Mám na mysli hlavně to, že se 
evidentně může takřka ze dne na den změnit všechno, na co jsme zvyklí. Věci, s nimiž počítáme jako s 
běžnými všedními, se najednou stanou vzácnými a nedostupnými. Na stranu druhou ale ukázal, že spoustu 
věcí jde dělat i jinak, mnohdy významně lépe. Ukázal, že lidé dokáží být velmi kreativní a ochotní navzájem 
se podporovat a pomáhat si. 

Ani nám se změny nevyhnuly. Proměnily se porady. Způsoby, jakými si předáváme informace. Do určité 
míry se změnila struktura dne, i to, jak se mezi sebou potkáváme. Něco se, doufám, vrátí zpět, tak jak to 
bývalo dříve, něco už ale ne. A není to špatně. 

Při této příležitosti bych znovu rád poděkoval všem Vám, kolegyním, kolegům a dobrovolníkům, dárcům, 
podporovatelům i všem Vám, na které jsem zapomněl, za to, jací jste a že jste! Díky!

Protože  KDYŽ CHCEŠ, TAK MŮŽEŠ … brát překážky jako příležitost

         Tomáš Trajer,

       odborný ředitel a statutární zástupce





SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE ZÁKONA 108/2006 SB. 

KOMUNITNÍ TÝM (podle zákona 108/2006 Sb. služba sociální rehabilitace) 

Poskytuje zejména individuální podporu klientům. Posláním služby je podpora osob s duševním onemocněním na 
jejich cestě k zotavení. 

Cílem služby je: 

• ·posilovat osobní kompetence (dovednosti a znalosti) klientů, které jim umožní dosáhnout samostatnosti a 
soběstačnosti,

• ·dodávat lidem s duševním onemocněním odvahu a naději a poskytovat praktickou podporu v jejich snaze žít 
běžný život (mít přátele, vhodnou práci, pěstovat koníčky a zájmy, mít přiměřené bydlení) a posilovat jejich 
schopnost udržet a rozvíjet běžné sociální kontakty (vycházet s blízkými, v zaměstnání, se sousedy apod.).  

• ·pomáhat klientům orientovat se v jejich životní situaci a podporovat je ve využívání dostupných zdrojů pro její 
řešení, poskytovat podporu v rozhodování (vědět, kam se obrátit o pomoc, dokázat o ni požádat, naučit se hledat 
cestu, jak situaci zvládnout apod.).  

• ·pomáhat lidem se zkušeností s duševním onemocněním orientovat se v nemoci (rozeznávat varovné příznaky 
nemoci, předcházet krizi, udržovat zdravý životní styl) 

• ·poskytovat emoční podporu a prostor pro sdílení informací, zážitků, vytváření sociálních kontaktů a přátelství

• poskytovat podporu a posilovat naději na cestě osobního zotavení 

Spolupráce s dalšími subjekty:  

Aktivní kontaktování potenciálních klientů pro nás znamená pravidelný kontakt (osobně/on-line) s Psychiatrickým 
oddělením Nemocnice České Budějovice.  Dále spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí v Písku, Psychiatrickou 
léčebnou ve Lnářích, Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr, Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech a s Dětskou 
psychiatrickou nemocnicí v Opařanech. 

Tréninkový program: 

V Českých Budějovicích jsme realizovali Tréninkový program – bydlení, zaměřený na získávání dovedností 
spojených se samostatným bydlením. V roce 2020 prošli tímto programem 2 osoby s různou mírou podpory.

Čísla za rok 2020: 

V roce 2020 jsme podpořili 449 osob. Celkem se uskutečnilo 14 356 kontaktů, tzn. 5 332 hodin přímé práce. V 
porovnání s rokem 2019 jsme poskytli vyšší míru podpory za srovnatelnou veličinu jednoho úvazku 
pracovníka v přímé práci. V minulém roce se nám také podařilo snížit hranici pro cílovou skupinu na 12 let a 
podpořit tak více mladších zájemců a klientů, kteří potřebovali podporu v oblasti duševního zdraví. 

Financování: 

Služba Komunitní tým byla financována účelovou a programovou dotací Jihočeského kraje, Statutárním městem 
České Budějovice, Městem Český Krumlov, Městem Kaplice, Městem Týn nad Vltavou. Částečně jsme službu 
financovali ze zdrojů získaných od dárců. 



Program denních aktivit

Program je realizován v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově, jedná se o skupinový program zaměřený na 
oblast podpory motivace, strukturování denních aktivit a navazování pracovních a mezilidských kontaktů. Smyslem 
programu je také vytvoření bezpečného prostředí pro setkávání se lidí s podobnou zkušeností, vzájemné sdílení 
zážitků, aktivní trávení volného času apod.). Součástí Programu jsou i tvořivé činnosti zaměřené na podporu rozvoje 
motoriky, soustředění. 

Ateliér Kočka – výroba vitráží technikou Tiffany

Program Ateliéru Kočka mohou klienti využívat ve středisku České Budějovice. Program je zaměřen na rozvoj 
stávajících schopností, dovedností a kompetencí spojených s pracovní činností, zejména na posilování schopnosti 
soustředění, udržení pozornosti, mapování výkonu.

Čísla za rok 2020: 

V roce 2020 jsme podpořili 105 klientů, dále jsme vyjednávali s 30 zájemci o službu. Celkem se uskutečnilo 
2229 kontaktů, tzn. 1550 hodin přímé práce. V porovnání s rokem 2019 došlo ke snížení počtu hodin práce s 
klientem, a to hlavně z důvodu pandemie a vládních opatření v tomto roce. 

Financování: 

Služba sociálně terapeutické dílny v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově byla od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
financována z prostředků ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu SR v rámci projektu „Podpora sociálních 
služeb v Jihočeském kraji V“. Další finanční podporu jsme získali od Města Český Krumlov a Statutárního města 
České Budějovice. Částečně jsme zajištění služby financovali ze zdrojů získaných od dárců.  

Cílem služby je

• ·obnovit, rozvinout, posílit sociální a pracovní 
dovednosti a návyky 

• ·usnadnit adaptaci klientů služby na nároky 
spojené se zaměstnáním

• ·umožnit klientům strukturovat a naplnit den 
smysluplnou činností 

• ·umožnit klientům navazování mezilidských 
kontaktů

Součástí služby sociálně terapeutické dílny jsou 
dva programy – Program denních aktivit a Ateliér 
Kočka.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 

Pro klienty, kteří preferují využívání docházkových programů, převážně skupinových, je určena služba sociálně 
terapeutické dílny, a to v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Jejím posláním je podporovat lidi s duševním 
onemocněním při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a návyků.



BYDLENÍ K – PAX (podle zákona 108/2006 Sb. služba chráněné bydlení)

Bydlení K-PAX poskytuje pobytovou službu osobám primárně z Jihočeského kraje formou skupinového bydlení. 
Služba je určena osobám, které potřebují pomoc a podporu v oblasti bydlení zejména proto, že v důsledku své 
nemoci nemají dostatečné kompetence. Služba má vést k získávání dovedností, které jsou k samostatnému bydlení 
potřebné. 

Cíle služby jsou: 

• podporou získání dovednosti potřebných k samostatnému bydlení umožnit klientům služby zvyšovat a zlepšovat 
kompetence potřebné k samostatnému bydlení (např. obvyklé stravovací návyky, zvládnutí péče o domácnost, 
finanční hospodaření – pravidelné splácení dluhů, rozpočet na měsíc)

• připravit klienty služby na samostatné fungování v běžném životě 

• motivovat klienty služby k aktivnímu využívání volného času a poskytnout jim při tom podporu

• pomoci klientům získat samostatné bydlení (počet klientů, kteří fungují v samostatném bydlení)

Čísla za rok 2020: službu využilo 26 klientů, celkem se uskutečnilo 14 836 kontraktů, tzn. 3 620 hodin přímé práce. 

Financování: 

Služba BYDLENÍ K-PAX byla financována z účelové a programové dotace Jihočeského kraje a z dotace Statutárního 
města České Budějovice a také z úhrad od uživatelů služby. 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY (registrace zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním 
prostředí pacienta, domácí péče ošetřovatelská)

Služby zdravotní péče poskytují zdravotní sestry a od října 2019 máme možnost využívat i konzultace psychiatra. 
Zejména jde o výživové poradenství, lékový management, aplikaci depotních injekcí. Cílovou skupinou jsou primárně 
klienti našich sociálních služeb. 

Čísla za rok 2020: 53 klientů, s nimiž jsme realizovali 207 kontaktů. 

Financování: 

Zdravotní služby jsme v roce 2020 financovali z dotace Města Český Krumlov a z darů přijatých od fyzických 
a právnických osob (Nadace ČEZ, Československá obchodní banka, Tanby a další). 



SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA 

Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V. 

Doba realizace: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2022

Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022 realizujeme v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově dva sociálně terapeutické 
programy – Program denních aktivit a Ateliér Kočka.  

IPS II

Individual placement and support II – podpora lidí s duševním onemocněním na trhu práce 

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 10. 2020

Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnanosti lidí s duševním onemocněním na Českobudějovicku 
a Českokrumlovsku. Za celou dobu realizace projektu jsme spolupracovali s 55 klienty. Zaměstnání získalo 41 žen 
a mužů. Někteří za období trvání projektu vyzkoušeli více zaměstnání. Celkově jsme evidovali 25 pracovních smluv 
na chráněných pracovních místech a 17 na volném trhu. Pro 13 zaměstnavatelů jsme z dotace poskytli mzdový 
příspěvek na zaměstnání našich klientů (vč. zákonných odvodů) v celkové částce 598 250 Kč. 

Pomoc s hledáním a udržením zaměstnání obnášela např. podporu se sestavením životopisu a motivačního dopisu, 
společné hledání vhodných pracovních pozic podle možností, pracovních zkušeností a přání klientů, případně 
doprovod na pracovní pohovor, intenzivní podporu první dny v zaměstnání a průběžnou podporu klientů 
a zaměstnavatelů po uzavření prac. smlouvy.  

Kromě toho 10 klientů docházelo na dlouhodobou individuální terapii a 17 osob využilo nabídky setkání s peer 
konzultantkou, která má vlastní zkušenost s duševním onemocněním. 

BYDLENÍ JAKO PRVNÍ KROK K SOCIÁLNÍMU ZAČLEŇOVÁNÍ

Realizátorem projektu je Statutární město České Budějovice, FOKUS České Budějovice je partnerem 
projektu.

Doba realizace: 1. 8. 2019 – 30. 6. 2022

Cílem projektu je rychlé poskytnutí standardního bydlení nejpotřebnějším a nejzranitelnějším osobám nacházejícím 
se v bytové nouzi a podpora při jeho dlouhodobém udržení. Dále je cílem ověření přístupu a principů Housing First. 
V rámci projektu je jedincům, domácnostem či rodinám v bytové nouzi (účastníkům) přidělen vhodný byt a nabídnuta 
podpora při jeho udržení. To na základě podrobné analýzy potřeb a přání zabydlovaného účastníka. Zároveň platí, že 
účastníci projektu plní povinnosti nájemního vztahu. 

Projekt je realizován na území města Č. Budějovice jako jeden z nástrojů Koncepce bydlení v Českých Budějovicích.

PROJEKTY FINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO 
SOCIÁLNÍHO FONDU, OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST 



DALŠÍ PROJEKTY, FINANCOVANÉ Z RŮZNÝCH ZDROJŮ   

TERÉNNÍ PSYCHIATRICKÁ PÉČE 

IDoba realizace: 23. 8. 2019 – 30. 6. 2021 

Cílem je rozšíření týmu odborných pracovníků o terénního psychiatra a navýšení úvazku zdravotní sestře. Nadační 
příspěvky a dary slouží na mzdu zdravotníků a zajištění fungování terénního psychiatrického týmu. 

Projekt je financován z nadačního příspěvku od Nadace ČEZ, grantové řízení Pomáhej pohybem, z grantu 
Československé obchodní banky a z darů dalších právnických a fyzických osob. 

NOTEBOOKY A TELEFONY PRO PODPORU LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V 
DOBĚ COVIDU 

Doba realizace: 14. 12. 2020 – 31. 5. 2021

Nákup tří notebooků pro klienty na chráněném bydlení a pěti telefonů pracovníkům, aby mohli poskytovat průběžnou 
podporu klientům z terénu. 

Projekt financoval Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

PODPORA ČINNOSTI FOKUSU ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Doba realizace: 23. 3. 2020 – 23. 9. 2020 

Peníze jsme využili na nové webové stránky fokus-cb.cz a na supervize zaměstnanců. 

Projekt financoval Nadační fond Tesco s administrativní podporou Nadace rozvoje občanské společnosti 

 AKCE PRO VEŘEJNOST 

OSLAVA 30 LET FUNGOVÁNÍ KOMUNITNÍCH SLUŽEB V ČR PRO LIDI S OBTÍŽEMI V 
OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

Konalo se: 14. 9. 2020 na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých  Budějovicích 

Jsme hrdí, že součástí celorepublikové sítě je už skoro 15 let také náš FOKUS,“ řekl k oslavám Tomáš Trajer, odborný 
ředitel. Pro širokou veřejnost jsme připravili jízdy na dvojkolech k duševnímu zdraví, informace o našich službách, 
fotokoutek, divadlo Loveless/hikikomori, besedu po divadle a závěrečný koncert. 

TÝDEN OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ 

Tak jako do mnoha jiných plánů, činností a akcí, i do připravovaných “Týdnů” zasáhly opatření proti šíření covidu. 
Nemohlo se tak konat nic z toho, co jsme připravovali. Výstava, beseda, dny otevřených dveří atd. čekají na svou 
příležitost k realizaci v klidnější čas. Snad už brzy!  

„





VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZE ZAMĚSTNANCŮ   

Každý rok věnujeme velkou pozornost dalšímu profesnímu vzdělávání pracovníků. Odborní pracovníci se účastnili 
vzdělávání zaměřeného na práci s lidmi s duševním onemocněním a 2. české mezinárodní konference o zotavení, 
která se konala v Plzni. 

Důležitou součástí práce jsou supervize, intervize a odborné stáže v organizacích poskytujících služby lidem s 
duševním onemocněním.  

INTERNÍ A EXTERNÍ ZAMĚSTNANCI   

Veronika Babičová, DiS. - všeobecná sestra, 
Domácí ošetřovatelská péče
Mgr. Anna Balíková – pracovnice v sociálních 
službách, Komunitní tým 
MUDr. Jan Bečka – konzultující psychiatr  
Renata Grachová – uklízečka, středisko Český 
Krumlov, DPP
Ing. Lenka Hladíková, PhD. – peer konzultantka, 
Komunitní tým  
Veronika Hrušková – pracovnice v sociálních 
službách, Komunitní tým a STD, od 18. 9. 2020 
Bc. Adéla Ječmenová - odborná pracovnice, 
BYDLENÍ K-PAX h
Mgr. Iva Jersonová – odborná pracovnice, 
BYDLENÍ K-PAX a Komunitní tým, do 30. 6. 2020
Mgr. Janka Jurigová – odborná pracovnice, 
BYDLENÍ K-PAX, DPP
Ing. Martina Kačenková – ekonomka, do 30. 6. 
2020
Ing. Petra Hauptová – ekonomka, od 1. 6. 2020 
Mgr. Kateřina Kiglerová – sociální pracovnice, 
BYDLENÍ K-PAX, komunitní tým
Michaela Klimentová – uklízečka
Bc. Soňa Kolarová – sociální pracovnice, 
Komunitní tým a STD
Mgr. Lucie Kolářová – metodička, sociální 
pracovnice v Komunitním tým a pracovní 
konzultantka projektu IPS II
Lenka Kollerová, DiS. – sociální pracovnice, 
BYDLENÍ K-PAX a Komunitní tým, do 31. 8. 2020  
Mgr. Lucie Křistková – sociální pracovnice, 
Komunitní tým 
Bc. Renáta Křížová – pracovnice v sociálních 
službách, Komunitní tým a STD
Mgr. Michaela Kubatová – sociální pracovnice, 
Komunitní tým a STD 
Alice Kubičková – administrativní pracovnice
Bc. Charlie Kučera – pracovník v sociálních 
službách, BYDLENÍ K-PAX
Bc. Zdeňka Kuviková – provozní ředitelka
Mgr. Lenka Laugesen - sociální pracovnice 
Komunitního týmu, všeobecná sestra, do 30. 6. 
2020

Jan Marek Maněna – pracovník v sociálních 
službách, Komunitní tým a STD
Nela Mariňáková, DiS. - všeobecná sestra, DPP
Bc. Iveta Martinů – sociální pracovnice, Komunitní 
tým, STD a projekt Bydlení jako první krok k 
sociálnímu začleňování   
Mgr. Markéta Masopustová – vedení skupinových 
aktivit, DPP
Mgr. Věra Michalicová – fundraiserka, pracovní 
konzultantka IPS II a jiná odborná pracovnice 
Komunitního týmu
Mgr. Kristýna Möhwaldová – sociální pracovnice, 
BYDLENÍ K-PAX, projekt Bydlení jako první krok k 
sociálnímu začleňování    
Markéta Nováková – pracovnice v sociálních 
službách, BYDLENÍ K-PAX 
Mgr. Ivana Pilná – odborná pracovnice, BYDLENÍ 
K-PAX 
Bc. Dana Plášilová, DiS. – všeobecná 
sestra/odborný garant domácí ošetřovatelské péče 
do 31. 7. 2020
Lenka Pospíšilová – pracovnice v sociálních 
službách, Komunitní tým a STD, pracovní 
konzultantka IPS II od 2. 3. 2020
Bc. Lucie Přibylová Vaverová - všeobecná 
sestra/odborný garant domácí ošetřovatelské péče 
od 1. 8. 2020, 
Monika Soukupová - pracovnice v sociálních 
službách, BYDLENÍ K-PAX, od 14. 9. 2020
Mgr. Tomáš Trajer, DiS. – odborný ředitel, sociální 
pracovník 
Mgr. Lucie Troupová – sociální pracovnice, 
Komunitní tým
Stanislav Valach – pracovník v sociálních 
službách, BYDLENÍ K-PAX od 14. 9. 2020
Bc. et Bc. Aneta Vedralová – sociální pracovnice, 
Komunitní tým
Mgr. Barbora Vopelková – sociální pracovnice, 
Komunitní tým, na mateřské dovolené 
Mgr. Agáta Zajíčková – peer konzultantka, 
pracovní konzultantka IPS II, pracovnice v 
sociálních službách Komunitního týmu 





DOBROVOLNÍCI  

Michaela Bílková – zájemkyně o dobrovolnictví, 
proškolena koncem roku 2020
Jan Brádka – volnočasové aktivity v BYDLENÍ K-
PAX
Beáta Bredlová – zájemkyně o dobrovolnictví, 
proškolena koncem roku 2020
Aneta Brůžková – volnočasové aktivity v BYDLENÍ 
K-PAX 
Kristýna Bursíková – zájemkyně o dobrovolnictví, 
proškolena koncem roku 2020
Barbora Čížková – zájemkyně o dobrovolnictví, 
proškolena koncem roku 2020
Eliška Davidová – výtvarná setkání s klienty v 
STD, skupinová aktivita 
Eliška Dítětová – zájemkyně o dobrovolnictví, 
proškolena koncem roku 2020
Jana Ďuricová - volnočasové aktivity s klientem, 
individuální setkávání 
Iveta Filipová – volnočasové aktivity s klientem, 
individuální setkávání
Anna Fragnerová – zájemkyně o dobrovolnictví, 
proškolena koncem roku 2020
Marie Gloserová – volnočasové aktivity s klientem, 
individuální setkávání
Marek Habán – zájemce o dobrovolnictví, 
proškolen koncem roku 2020
Kateřina Horníková – volnočasové aktivity s 
klientem, individuální setkávání
Adéla Ječmenová – volnočasové aktivity v 
BYDLENÍ K-PAX
Romana Kelblová – zájemkyně o dobrovolnictví, 
proškolena koncem roku 2020
Natálie Kozlová – volnočasové aktivity s klientem, 

individuální setkávání
David Krejcar – volnočasové aktivity s klientem, 
individuální setkávání
Nikola Lněničková – volnočasové aktivity s 
klientem, individuální setkávání 
Evelína Marková – zájemkyně o dobrovolnictví, 
proškolena koncem roku 2020
Hynek Klimek – lektor tvůrčího psaní 
Jakub Mařík – volnočasové aktivity s klientem, 
individuální setkávání
Lucie Prošková – volnočasové aktivity s klientem, 
individuální setkávání
Natálie Přibylová – zájemkyně o dobrovolnictví, 
proškolena koncem roku 2020
Kryštof Josef Rázek – zájemce o dobrovolnictví, 
proškolen koncem roku 2020
Veronika Schiesslová – volnočasové aktivity v 
BYDLENÍ K-PAX
Matyáš Strašík – zájemce o dobrovolnictví, 
proškolen koncem roku 2020
Barbora Sýkorová – individuální setkávání s 
klientem 
Alice Pešlová – individuální setkávání s klienty v 
terénu 
Jana Převrátilová – volnočasové aktivity s 
klientem, individuální setkávání 
Štěpánka Tučková – zájemkyně o dobrovolnictví, 
proškolena koncem roku 2020
Kateřina Ulejová – volnočasové aktivity s klientem, 
individuální setkávání
Denis Veselý – volnočasové aktivity s klientem, 
individuální setkávání

STATUTÁRNÍ ORGÁN 

Mgr. Tomáš Trajer, DiS., odborný ředitel 

SPRÁVNÍ RADA

Mgr. Ivana Pilná – předsedkyně Správní rady

MUDr. Lenka Fiedlerová – členka Správní rady

Bc. Katarína Korbelová – členka Správní rady 

Ing. Bianka Machová – revizorka





 



 



























DONÁTOŘI, DÁRCI A PODPOROVATELÉ. DĚKUJEME   

Děkujeme všem, kteří dali důvěru naší organizaci a poskytli finanční či nefinanční dar, pomoc či podporu, bezplatnou 
službu či radu ve prospěch lidí s obtížemi v oblasti duševního zdraví. 

Děkujeme klientům našich služeb za podněty a připomínky, které jsou pro nás velmi cenné, jejich rodinným 
příslušníkům a přátelům za zkušenosti, pomoc a důvěru. 

Děkujeme zaměstnancům za nasazení, s jakým se věnují své práci, bez které bychom nedosáhli toho, co je 
předmětem textu výroční zprávy. 

Děkujeme dobrovolníkům, kteří část svého volného času věnují práci v naší organizaci. 

Děkujeme všem, kteří svojí činností přispívají k tomu, aby se postupně měnil postoj veřejnosti k lidem s duševním 
onemocněním.

agentes IT s.r.o (crm systém pro fundraising) 
Applová Markéta 
Bartošek Jan 
Burian Tomáš 
Contia Trading s.r.o. 
Coufalová Markéta 
Čáp Radek 
Československá obchodní banka, a.s. 
ČEVAK a.s.
Dobrovolnické centrum Diecézní charity ČB
Eliášková Jitka 
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost a Státní rozpočet ČR 
Farní charita Kamenice nad Lipou 
Finovo s.r.o. (Hrdá Zdeňka) 
Foktová Hana 
Formánková Veronika 
Fórum dárců z.s. 
GIVT.cz s.r.o. 
Chladová Jiřina 
Jihočeský kraj 
Kavárna Matice s.r.o. 
Klíma Tomáš 
Král Josef
Krejcarová Ivana 
Krejčová Dominika
Kus Jiří 
Kusová Pavlína 
Kuviková Zdeňka 
Kyncl Daniel 
Lion Mobile s.r.o. 
Ludvík Blaha (DEVCRAFT) 
Město Český Krumlov 
Město Kaplice 
Město Týn nad Vltavou 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
MUDr. Marie Heřmanová s.r.o. 
Müllerová Tereza
Nadace ČEZ 
Nadace Divoké husy 
Nadační fond Tesco 
Paurová Nikola 
Post scriptum imprimatur (tiskárna Pavel 
Chrášťanský) 
Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. 
Pravoslavná církevní obec v Českých Budějovicích 
Propom s.r.o. 
Pytlová Michaela
RECNROLL s.r.o. 
SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o 
Sdružení VIA, z. ú. (TechSoup)
Soukup David
Statutární město České Budějovice 
SUBCULTURA z.s. (Doležal Lukáš) 
Šťastný Josef
Štěpánová Eliška a festival Literatura žije 
Tanby s.r.o. (Bulava Alan) 
Tělocvičná jednota Sokol Ledenice 
Trajerová Ivana
Trendová Pavla 
Truhlář Jakub
Vališová Kateřina 
Vaverka reality s.r.o. 
Vinický Tomáš 
Vitek Pavel 
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 
Ziffreinová Ludmila 
… a další dárci



449 

klientů
/Komunitní 

tým

2020

105 

klientů
/Soc. terap.

dílny 26 
klientů 

/Bydlení
K-PAX

53 
klientů 

/Zdravotní 
služby

29 
přímých 

pracovníků 
/na různé 
úvazky 33 

dobrovolníků

Z Á K L A D N Í  I N F O R M A C E , 
KONTAKTY   

Sídlo:  FOKUS České Budějovice, z. ú. 

 Novohradská 1058/71
 370 08 České Budějovice 
IČ: 270 23 583 
Číslo účtu: 573 112 309 / 0800 
 
Webové stránky: www.fokus-cb.cz 
Facebook: @fokus.budejovice
Instagram: #fokuscb 

Kontaktní pracoviště České Budějovice: 
Novohradská 1058/71 
Telefon (služba): 383 136 220 
E-mail: fokus@fokus-cb.cz 

Kontaktní pracoviště Český Krumlov: 
Nad Nemocnicí 424 
Telefon: 732 126 340 
E-mail: ckrumlov@fokus-cb.cz 

O FOKUSu

FOKUS České Budějovice, z. ú. FOKUS vznikl 

z iniciativy lidí se zkušeností s duševní nemocí. 

Je poskytovatelem sociálních a zdravotních 

služeb. Působí na území těchto obcí s rozšířenou 

působností: Týn nad Vltavou, České Budějovice, 

Trhové Sviny, Kaplice a Český Krumlov. 

POSLÁNÍ 

Podporuje jak osoby s vážným duševním 

onemocněním, tak i osoby duševním onemocně-

ním ohrožené, při zvládání jejich života. 

Vytváříme příležitosti pro jejich uplatnění ve 

společnosti. Diskutujeme s veřejností a dlouho-

době prosazujeme moderní formy péče o 

duševní zdraví. 





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