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Poslání a činnost sdružení 

Fokus Labe je nezisková organizace 

založená v roce 1992, jejímž posláním je 

podporovat lidi s dlouhodobým duševním 

onemocněním v rozvoji jejich osobních a 

pracovních dovedností. Za tímto účelem Fokus 

Labe poskytuje sociální služby, realizuje 

chráněné bydlení a provozuje chráněné dílny. 

 

Fokusu Labe 

1. Pomáhá lidem s duševním 
onemocněním v návratu a uplatnění 
ve společnosti 

2. Prosazuje zájmy a práva občanů 
s duševním onemocněním ve 
společnosti 

3. Zvyšuje kvalitu života a posiluje 
kompetence občanů s duševním 
onemocněním 

4. Realizuje služby komunitní péče pro 
dlouhodobě duševně nemocné klienty 

5. Poskytuje registrované sociální služby 
-     sociální poradenství, sociální 
poradenství, sociálně aktivizační 
služby, sociální rehabilitaci, sociálně 
terapeutické dílny, chráněné bydlení 

6. Poskytuje pracovního uplatnění 
občanům s duševním onemocněním 
v chráněných dílnách  

7. Vytváří prostředí pro sociální 
podnikání   

8.  Zvyšuje informovanost veřejnosti o 
problematice duševního zdraví 

9. Působí na veřejnost při 
„destigmatizaci“ duševní nemoci 

10. Podporuje svépomocné aktivity 
uživatelů péče 
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MOTTO: 

„… lidé nechtějí slyšet o této diagnóze, 

protože se jí moc bojí,“ 

     

   Ota Pavel 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

 

Duševní choroby patří podle údajů Světové 
zdravotnické organizace mezi nejčastější 
příčiny neschopnosti. Mezi prvními deseti 
příčinami ve světovém měřítku je pět právě z 
oblasti psychiatrie (deprese, bipolární 
porucha, závislost na alkoholu, schizofrenie, 
obsedantně kompulzivní porucha). Tato 
onemocnění postihují obyvatelstvo v 
produktivním věku, vedou k dlouhodobé 
pracovní i sociální neschopnosti, k vyměřování 
invalidních důchodů, a mají negativní 
psychologický i ekonomický dopad jak na 
rodiny a příbuzné postižených, tak na 
ekonomiku a důchodový systém naší 
společnosti.  
 
Fokus Labe udržel v roce 2012 jednu za svých 
zásadních změn, teritoriálně rozšíření svých 

služby do dalších dvou míst Ústeckého kraje 
okresu Litoměřice a okresu Děčín. Máme tedy 
služby v celé východní části Ústeckého kraje. 
Naše spádová oblast je pro 497 000 obyvatel, 
kde zhruba 2% z populace trpí vážnou duševní 
nemocí a 1% z klientů je pak celoživotně 
v plném invalidním důchodu z důvodu 
duševního onemocnění. Je to pro nás výzva 
pro následující období, kdy nás v České 
republice čeká transformace psychiatrické 
péče, kdy bude mnohem větší prostor pro 
rozvoj zařízení komunitního typu, jako je 
Fokus Labe. K tomu přispěla i otevření nového 
chráněného bydlení komunitního typu ve 
Všebořicích, které se otevřelo v září 2013 
v rámci Týdnů pro duševní zdraví a otevření 
nové Literární kavárny ve spolupráci 
s univerzitou J.E.P. v Ústí nad Labem, kde 
našlo práci dalších 10 klientů se zkušeností 
s duševní nemocí. 

 
 

 
 

 
 
 
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová 
Předsedkyně Rady sdružení Fokus Labe 
Květen 2013 
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ORGÁNY SDRUŽENÍ 

Valná hromada 

je nejvyšším orgánem sdružení. Sdružení má 

51 registrovaných členů. 

Rada sdružení 

je statutárním orgánem sdružení, řídí vlastní 

činnost sdružení a jedná jeho jménem. 

• PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, • Tomáš 

Krejčí, • Mgr. Ivana Vlčková, • Bc. Martin Lán,  

• Bc. Lenka Kocourková, • Mgr. Ivana 

Fujanová,  

• Petr Čálek,  

Předsedkyně sdružení 

• PhDr. Lenka Krbcová Mašínová 

Revizní komise 

dozírá na hospodaření sdružení a to zejména 

se zřetelem na dodržování obecně závazných 

právních předpisů, stanov a ostatních vnitřních 

předpisů. 

• Zdeňka Englicová, • Eva Berlová, DiS., • 

Martina Pončíková 

Manažerský tým 

je výkonným orgánem sdružení, řídí vlastní 

činnost a jedná jménem sdružení. 

Kolegium uživatelů služeb 

je poradním orgánem Rady sdružení. 

• Robert Berzkowitsch, • Jan Bendl, • Alena 

Müllerová, • Milan Michal, • Vladimír Conk, • 

Luboš Kropáček, • Petr Balšánek, • Zbyněk 

Zahajský, • Ing. Martin Štajner 

Systém služeb Fokus Labe v roce 2012 

Systém služeb Fokusu Labe je poskytován 

klientům na principu komunitní péče, tj. 

v přirozeném prostředí co nejblíže místa 

bydliště klientů. Systém služeb Fokusu Labe 

tvoří sociální služby, služby zaměstnávání 

prolínající se s principy sociálního podnikání a 

svépomocných aktivit. Služby jsou v roce 2011 

poskytovány již v celém Euroregionu Labe. 
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Klienti Fokusu Labe  
Klienti či uživatelé služeb Fokusu Labe jsou 

dospělí lidé s dlouhodobou duševní nemocí 

převážně z okruhu psychóz, jako např. 

schizofrenie, bipolární porucha, hraniční stavy, 

těžká neuróza. Často přicházejí po 

opakovaných dlouhodobých hospitalizacích 

v psychiatrických léčebnách a v důsledku 

psychického onemocnění mají přiznaný 

invalidní důchod. Přichází často velmi uzavření 

do sebe, bojící se komunikace a cizích lidí, 

ztrácejí motivaci, zájem o své cíle, plány, 

zájmy… Mají pocit jako by jejich energie byla 

pryč a mají problémy se zvládáním základních 

aktivit svého každodenního života. 

U klientů dochází k ochuzení citového 

prožívání - jako by se klienta nic nedotýkalo, 

vše mu bylo jedno, klienti ztrácejí zájem o své 

přátele a preferují osamělé trávení volného 

času a časté nic nedělání. Klienti často mají 

pocit izolovanosti a osamělosti. Dochází k 

poruchám kognitivních funkcí-nejčastěji 

pozornosti, paměti a učení. Dochází u klientů k 

poruchám exekutivní - řídící funkce. Jejich 

poruchy vedou k tzv. kognitivnímu deficitu, 

což má u klientů za následek selhávání v 

každodenních činnostech, především práci, 

studiu i v kontaktu s ostatními lidmi v běžných 

situacích. Klient se nedokáže soustředit, odlišit 

podstatné od nepodstatného, pochopit 

informace a dále je zpracovávat, správně se 

rozhodnout a rozhodnout se vůbec. Klient má 

problém věci plánovat, strukturovat den, řešit 

problémy. Dochází k problémům s volním 

chováním, které často způsobuje klientovu 

neschopnost vstát, dodržet osobní hygienu, 

dojít do zaměstnání, či do jiných denních 

aktivit. Velkou kapitolou příznaků a potřeb z 

nich vyplývajících jsou afektivní příznaky - 

poruchy nálad. Časté jsou u klientů pocity 

beznaděje, zoufalství, pokleslé nálady - 

deprese, stavy vnitřního napětí, neklidu, 

nejistoty, strachu, obav a nepohody - úzkost. 

Vzácněji se může objevit i nadměrně veselá 

nálada, nepřiměřeně vysoké sebevědomí.  

Taková situace přináší vysokou zátěž pro 

klienta samotného i pro jeho rodinu a širší 

okolí.  Fokus Labe proto musí reagovat na 

klienta, jako na člověka v celé jeho 

komplexnosti a při tom spolupracovat s jeho 

rodinou a nejbližším okolím klienta. 

 

sociální služby:  
poradesntví,sociá

lně aktivizační 
služby,sociální 

rehabilitace,terap
eutické dílny 

chráněné 
bydlení 

chráněné 
dílny, 

sociální 
podnikání 
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Mgr. Ivana Vlčková ředitelka sociálních 

služeb

Sociální služby Fokusu Labe   

Ústí nad Labem – vedoucí pobočky, Bc. Lenka 

Kocourková 

• Odborné sociální poradenství 

• Sociálně aktivizační služby  

• Sociální rehabilitace  

• Sociálně terapeutické dílny  

• Chráněné bydlení 

Teplice – vedoucí pobočky, Mgr. Ivana 

Fujanová    

• Sociální rehabilitace 

• Sociálně terapeutické dílny 

• Sociálně aktivizační služby 

Děčín – vedoucí pobočky, Mgr. Jana 

Walterová 

• Odborné sociální poradenství  

• Sociálně aktivizační služby 

Litoměřice – vedoucí pobočky, Mgr. Petra 

Smetanová 

• Odborné sociální poradenství  

• Sociálně aktivizační služby 

                                                                                               

Bc. Martin Lán, ředitel pracovní 

rehabilitace   

Služby Pracovní rehabilitace a služby 

zaměstnanosti  

I. stupeň. Zde si mají klienti možnosti 

vyzkoušet si přímo v pracovním prostředí dílen 

na tzv. bazálních místech, své dovednosti, 

poznat konkrétní nároky jednotlivých 
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programů, zvolit si rehabilitační cíle 

s podporou terapeutů, přičemž nejsou vázáni 

pracovně-právním vztahem. 

II. stupeň. V pracovních programech 

chráněného zaměstnání (které svým 

zaměřením nejsou tak náročné jako programy 

3. stupně) pracují klienti orientující se spíše na 

vykonávání řemeslných aktivit, a kteří zároveň 

potřebují podporu a dohled přímo na 

pracovišti ze strany vedoucích. Práce se svým 

charakterem blíží běžnějšímu zaměstnání. 

III. stupeň. Tento stupeň zaměstnávání 

klade nejvyšší nároky na pracovní dovednosti 

a výkonnost zaměstnanců. Často zde pracují 

klienti ve směnném provozu, mnohem více se 

setkávají s veřejností a pracují obvykle v 

gastronomických službách. Mají zde intenzivní 

terapeutickou podporu a asistenci. Pracovní 

pozice zde odrážejí běžné zaměstnání. 

1. stupeň 
Pracovní rehabilitace na bazálních 

místech  

2. stupeň 
Zahradnická dílna 

Šicí dílna 

Truhlářská dílna 

Recepce Vaňov 

Klub Iris 

3. stupeň 
Gastronomický program: 
Kuchařská dílna s rozvozy jídel 
Cateringový program s rauty 
Kavárna Fokus Kafe Ústí nad Labem 
Kavárna Fokus Kafe Teplice 
Prodejna Fokus La Buž 
Prodejna Fokus La Fud 

Sociální služby 

 Služby se zaměřují na podporu, pomoc a doprovázení uživatele při získávání, obnovování, 

rozvoji a udržování dovedností a schopností potřebných v běžném životě, které jsou často narušeny 

onemocněním uživatele. Služby jsou orientované na různé oblasti života uživatelů (bydlení, práce, 

vztahy, vzdělávání, volný čas) a směřují uživatele k co nejvyšší možné míře samostatnosti a 

soběstačnosti v přirozeném prostředí.  

V roce 2012 měl Fokus Labe dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. zaregistrováno 

12 sociálních služeb s místy poskytování v Ústí nad Labem, Teplice, Děčín a Litoměřice.

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ     
Odborné sociální poradenství je službou, která 

nabízí jak pomoc s vyhledáváním informací 

nezbytných pro vyřešení konkrétního 

problému, tak i aktivní podporu během jeho 

řešení, a to zejména v oblasti sociálně-právní. 

 

 

http://www.fokuslabe.cz/data/projekty/centrum-p-a/p1010028.jpg
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Služba nabízí 

• poradenství (mapování situace, možných 

způsobů řešení problémů a samotné 

poradenství) 

• nácvik dovedností (např. jak vyjednávat 

s věřiteli, jak sestavit a dodržet krizový 

finanční rozpočet, jak se bránit proti 

zneužívání zaměstnavatelem, jak se bránit 

v případě, že někdo ohrožuje má práva, apod.) 

• asistenci a doprovod (doprovod a praktická 

pomoc např. v případě zprostředkování 

kontaktu s poskytovateli služeb, jednání 

s úřady a institucemi apod.) 

       

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY   

     

  
Sociálně aktivizační služby nabízí volnočasové, 
zájmové a vzdělávací aktivity s cílem podpořit 
uživatele při vytváření a rozvíjení sociálních 
vztahů, při osobním rozvoji a organizaci 
volného času.  
 
Služba nabízí 

• možnost naučit se lépe organizovat svůj 

volný čas  

• příležitost seznámit se s druhými lidmi (v 

bezpečném prostředí za účasti terapeutů) – 

možnost účastnit se společných výletů, 

exkurzí, kulturních akcí a rehabilitačních 

pobytů 

• možnost zažít a naučit se něco nového, 

příležitost pěstovat své koníčky a nacházet 

nové záliby v rámci vzdělávacích, zájmových a 

volnočasových programů (např. kurzy PC, 

angličtina, břišní tance, kulturní odpoledne 

atd.) 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE    

 

Prostřednictvím služby sociální rehabilitace 

nabízíme dospělým lidem se zkušeností 

s duševním onemocněním podporu na cestě 

k co největší samostatnosti a soběstačnosti a 

pomoc v předcházení riziku relapsu nemoci. 

 

 Služba nabízí 

• odbornou pomoc a podporu v oblastech 

komunikace, vztahů s lidmi, péče o zdraví a 

zvládání nepříznivých důsledků onemocnění 

• tréninkové programy zaměřené na nácvik 

praktických dovedností nezbytných pro 

samostatný život (např. péče o domácnost, 

jednání s úřady, vyhledání informací, hledání a 

udržení si zaměstnání) 

• odbornou pomoc a podporu směřující 

k posilování zdravého sebevědomí uživatele a 

jeho vlastní seberealizaci 

• pomoc při přechodu z pobytu v léčebných 

zařízeních zpět do běžného života 

• poradenství a pomoc rodinám a blízkým lidí, 

kteří onemocněli psychózou 

 

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY     

  
Služba sociálně terapeutické dílny nabízí 

prostřednictvím pracovně rehabilitačních 

programů podporu při získávání, obnovení a 

rozvoji pracovních a sociálních dovedností 

nezbytných k získání a udržení si zaměstnání. 

 

Služba nabízí 

• možnost získání nových znalostí a 

pracovních dovedností, dovedností 

potřebných k soběstačnosti, možnost 

smysluplně trávit svůj volný čas 

prostřednictvím pravidelných pracovních 

činností, příležitost seznámit se s druhými 

lidmi v rámci bazálního pracovně rehabilitační 

programu 

• příležitost otestovat si své pracovní a sociální 

dovednosti a předpoklady potřebné pro 

získání a udržení si vhodného zaměstnání a 

tyto dovednosti dále rozvíjet prostřednictvím 

rehabilitačních míst ve strukturovaných 

pracovně rehabilitačních programech 

(kuchařský, zahradnický, šicí a kavárenské) 

• odborné poradenství při hledání a udržení si 

nového zaměstnání (v chráněné dílně nebo na 

otevřeném trhu práce)  
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ   

   
 

V roce 2012 jsme otevřeli nové chráněné 

bydlení komunitního typu pro 12 dlouhodobě 

duševně nemocných klientů. 

Prostřednictvím služby chráněného bydlení 

nabízíme dospělým lidem s duševním 

onemocněním dlouhodobou podporu a nácvik 

dovedností potřebných k samostatnému 

bydlení a pomoc na cestě k dosažení vlastního 

samostatného bydlení. 

 

Služba nabízí 

• dlouhodobou pomoc a podporu v budování 

a posilování dovedností nezbytných pro 

budoucí samostatné bydlení (např. 

samostatné užívání léků, nakupování, vaření, 

úklid, praní, vyřizování osobních záležitostí na 

úřadech, komunikace se sousedy a členy 

komunity apod.) 

• pomoc na cestě osamostatnit se od své 

rodiny a získat dovednosti a sebedůvěru 

nezbytnou k samostatnému a nezávislému 

životu• pomoc a podporu rodičům s duševním 

onemocněním, párům nebo samostatným 

rodičům s dětmi v tíživé sociální situaci na 

cestě k získání samostatného bydlení 

prostřednictvím dočasného bydlení 

v chráněném bytě za podpory pracovníků 

organizace 
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http://www.fokuslabe.cz/data/projekty/vystavba-chraneneho-bydleni-pro-dusevne-nemocne-v-usti-nad-labem/4.jpg
http://www.fokuslabe.cz/data/projekty/vystavba-chraneneho-bydleni-pro-dusevne-nemocne-v-usti-nad-labem/11.jpg
http://www.fokuslabe.cz/data/projekty/vystavba-chraneneho-bydleni-pro-dusevne-nemocne-v-usti-nad-labem/9.jpg
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SLUŽBY V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Cílem chráněného zaměstnávání je zaměstnat 

osoby s duševním onemocněním a jiným 

zdravotním postižením v důstojném prostředí, 

poskytnout jim zajímavou pracovní náplň, 

zvyšovat jim úroveň pracovních i sociálních 

kompetencí a jejich kvalifikace na trhu práce.  

Charakterem výroby jsou dnes naše pracovní 

programy rozděleny do 2 segmentů:   

oblast gastronomických služeb ( catering, 

kuchyň, kavárny a prodejny na půl cesty) 

oblast řemesel (truhlárna, šicí dílna, 

zahradnická, mobilní a řemeslná dílna). 

 

Z DUŠE DOBRÉ - GASTRONOMIE FOKUSU 

LABE 

            

           Jiří Stehlík manažer gastronomických provozů 

CATERING  CHRÁNĚNÁ DÍLNA 

   
    

Kuchařská a cateringová dílna se svým 

zaměřením a cíli snaží co nejvíce přiblížit 

konceptu sociálních firem a sociálnímu 

podnikání, který je postupně rozvíjen v ČR. 

Dnes již standardní výroba nabízela svým 

zákazníkům široký sortiment výrobků studené 

i teplé kuchyně. Program se zaměřuje 

především na moderní a vyváženou kuchyni 

s širokou nabídkou zeleninových i ovocných 

salátů. Oblíbený je i pro výrobu tradičních 

moučníků. Své služby program poskytoval 

firmám, dalším organizacím i fyzickým 

osobám. 

• v roce 2012 program zajišťoval catering pro 

rauty a individuální objednávky v rozsahu cca 

dvaceti  akcí měsíčně 

• celkově tento program připravil občerstvení 

na 273 různých akcí pro 98 různých zákazníků, 

rozvezl 45 600 porcí jídel v rámci denních 

rozvozů pro celkem 25 organizací, upekl na 

280 různých moučníků, uvařil dále na 12 100 

teplých jídel 

• provoz v dílně je velmi náročný, a to 

především objemem výroby, pro část našich 

uživatelů a zaměstnanců rovněž i časným 

ranním vstáváním 

• cateringový program se v uplynulém roce 

rovněž podílel na výrobě a zásobování našich 

všech provozoven: prodejna Fokus La Buž, 

prodejna Fokus La FUD, kavárna na půl cesty 

Fokus kafe Teplice , kavárna na půl cesty Fokus 

kafe Ústí nad Labem. 
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KAVÁRNA FOKUS KAFE ÚSTÍ NAD LABEM

     

Svým zaměřením se rovněž snažila přiblížit 

konceptu sociálních firem. Obsluhu pro 

širokou veřejnost v této kavárně zajišťovali za 

asistence socioterapeutů občané s duševním 

onemocněním a jiným zdravotním postižením.  

• kavárna, bar, filmový salónek, internet (3 PC, 

WiFi free)   

• nekuřácké prostředí, denní tisk 

• výstavy, projekce dokumentů, setkávání s 

vědci (Science café) 

• výrobky z vlastních chráněných dílen (šicí 

výrobky a výrobky cateringového programu)  

• možnost rezervace a uspořádání oslav a 

večírků 

• kavárna se podílela na přípravě a vzdělávání 

nových uživatelů pro kavárnu Fokus kafe v 

Teplicích. 

 

Prokopa Diviše 5 (vedle bývalého kina 

Hraničář), Ústí nad Labem 
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KAVÁRNA FOKUS KAFE TEPLICE   

Tato kavárna byla slavnostně otevřena 8. 10. 

2010 za účasti kmotra – herce Romana Zacha. 

Svým zaměřením se v závěru roku snažila 

přiblížit konceptu kavárny v Ústí nad Labem 

(nekuřácké prostředí, místo přátelské rodině, 

pořádání kulturních akcí, prodej občerstvení z 

vlastní kuchařské dílny apod.). Obsluhu pro 

širokou veřejnost v této kavárně také 

zajišťovali za asistence socioterapeutů občané 

s duševním onemocněním.  

• kavárna, bar, galerie, internet (PC, WiFi free) 

• nekuřácké prostředí, venkovní zahrádka, 

výstavy, koncerty, další kulturní akce 

 (pravidelné páteční akce) 

• výrobky z vlastních chráněných dílen (šicí 

výrobky a výrobky cateringového programu) 

• vlastní domácí moučníky, palačinky, ječné 

lívance, vegeburgry, zelňáky, koktejly  

• možnost rezervace a uspořádání oslav a 

večírků 
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PRODEJNA FOKUS LA BUŽ     

V prodejně La Buž byl prodáván pestrý 

sortiment domácích moučníků, ovocných a 

zeleninových salátů, rozpékané pečivo a další 

výrobky studené kuchyně z cateringového 

programu sdružení. V prodejně jsou rovněž 

zaměstnáni lidé s duševním onemocněním a 

jiným zdravotním omezením. 

 

• francouzské speciality (např. quiche - 
tradiční slané koláče) 
• rozpékané pečivo  
• zeleninové a ovocné saláty  
• moučníky vlastní výroby  
• výrobky studené kuchyně (tortilly, palačinky, 
bagety ad.)  
•studené nápoje, káva a čaj s sebou

 

 
 

PRODEJNA FOKUS LA FUD NA U.J.E.P. 

Tato prodejna je určena pro studenty a 

pedagogy Fakulty umění a designu při 

univerzitě UJEP (a nemá k ní tak přístup běžná 

veřejnost). Otevřena byla dne 5. dubna 2011 

ve spolupráci právě s UJEP-FUD a funguje na 

podobném principu jako prodejna Fokus La 

Buž. Opět zde mají možnost nalézt pracovní 

uplatnění lidé, kteří mají ztížený přístup na trh 

práce, a opět se zde prodávají výrobky 

kuchařské a cateringové dílny Fokusu Labe. 

• zeleninové, těstovinové a ovocné saláty 

• domácí moučníky vlastní výroby z tradičních 

surovin 

• rozpékané pečivo (každou hodinu čerstvě 

rozpečené) 

• teplé nápoje s sebou, alko i nealko nápoje 

• bagety, toasty, vafle, tortilly, palačinky, 

zmrzliny... 

• možnost objednávek moučníků v rámci 

služby "pečení na víkend"
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LITERÁRNÍ KAVÁRNA NA U.J.E.P. 

 

 
Literární kavárna je dalším příkladem dobré 

praxe ve spolupráci university J.E.P a Fokusu 

Labe v oblasti gastronomie. Obě organizace 

tak vzájemně spolupracují v oblasti sociálního 

podnikání. Universitě přináší naše činnost 

kvalitní gastronomii, nám 10 nových 

pracovních míst a nové životní příběhy pro 

naše klienty. Děkujeme za ně paní ing. 

Janákové, které vše s námi rozjela a panu Ing 

Ulmanovi, který vše po jmenování kvestorem 

university podpořil a dotáhnul do úspěšného 

konce. 
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A Roman Zach, náš milý patron opět byl na 

místě. Je to patronace již naší 3 kavárny, 

děkujeme, Romane. 

 

 

ŠICÍ DÍLNA       

Dílna se zaměřovala na výrobu různých 

textilních zvířátek (celkem cca 120 druhů 

různých velikostí), dále různých bytových 

doplňků a dekoračních výrobků jako jsou 

polštáře, tašky, kapsáře apod. Do jejího 

sortimentu úspěšně zapadla výroba lidských 

figurín (žena i muž) s vyjímatelnými tělesnými 

orgány jako názornou, výukovou pomůckou 

pro různé školy a instituce. Této dílně je 

vlastní především originalita střihů, používání 

pestrobarevných látek (100% bavlna pravého 

českého kanafasu) a zhotovení nejen 

strojovou, ale i ruční výrobou (zapošívání, 

vkládání PES kuličkového vlákna). 

•zaměstnanci se v dílně podíleli na všech 

výrobních činnostech od stříhání vzorů až po 

samostatné šití na stroji 

•výrobky ze šicí dílny putovaly jak k 

individuálním zákazníkům, tak i do různých 

firem či sdružení z celé ČR: Cesta domů, o. s. z 

Prahy, Slunečnice, o. s. z Děčína, Člověk v tísni, 

o. s., Galerie F. Drtikola z Příbrami, Český 

telekomunikační úřad, prodejna Kotě v botě 

z Brna a mnohé další 

•K novým zákazníkům přibylo německé 

sdružení Lebenshilfe (Pirna-Sebnitz-Freital 

e.V.) 

•její výrobky se prodávaly celkem na deseti 

jarmarcích a trzích 
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ZAHRADNICKÁ A MOBILNÍ DÍLNA 

   

Zahradnická dílna prošla organizačními 

změnami a rovněž náborem nových 

zaměstnanců, což souviselo především se 

vznikem a založením sociální firmy 

(www.cfsocialnifirma.cz), kterou sdružení 

Fokus Ústí nad Labem spoluzaložilo, a do které 

část zaměstnanců měla možnost odejít, 

mnohdy jako do svého prvního zaměstnání 

v soukromé firmě. 

• dílna realizovala jednodušší zahradnické 

práce a údržbu zeleně pro Energy Ústí nad 

Labem, a. s., České dráhy, a. s. a některá 

Společenství vlastníků bytů 

• zahradnická dílna byla oblíbená u našich 

uživatelů i kvůli možnosti práce ve venkovním 

prostředí 

• vedle údržby zeleně zajišťovala i některé 

malířské práce, stěhování apod

. 

  
 

http://www.cfsocialnifirma.cz/
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TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ  
     
 

Týdny pro duševní zdraví jsou 
celorepublikovou akcí, která si klade za cíl 
prostřednictvím kulturního a odborného 
programu upozorňovat veřejnost na 
problematiku duševních onemocnění a 
psychiatrické péče v České republice. 

Součástí programů Týdnů pro duševní zdraví 
jsou koncerty, výstavy, divadelní a filmová 
představení, přednášky, konference, dny 
otevřených dveří poskytovatelů sociálních 
služeb, umělecké projekty, workshopy a další. 

 

 

 

Divadelní představení: 
Jaroslav Dušek – Čtyři dohody v divadle v 
Děčíně 
Jana Krausová a Karel Roden - Otevřené 

manželství - Severočeské divadlo opery 
a baletu Ústí nad Labem 
Jaroslav Dušek – Pátá dohoda v divadle 
v Teplicích 
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22 
 

Veletrh sociálních služeb (OC Fórum), 54 
vystavovatelů, několik stovek návštěvníků 

filmy, dokumenty, výstavy, umělecké 
projekty, konference

 

 

 
 

EVROPSKÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ 

V ROCE 2012 

 

PROJEKT „CENTRA P_A“ NA ROZVOJ 

NOVÝCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI   

(Evropský sociální fond prostřednictvím OP 

LZZ a státního rozpočtu ČR) 

 

• Odborné sociální poradenství v Teplicích 

• Odborné sociální poradenství v Ústí nad 

Labem 

• Sociálně aktivizační služby v Ústí nad Labem 

• Odborné sociální poradenství v Litoměřicích 

• Sociálně aktivizační služby v Litoměřicích 

• Odborné sociální poradenství v Děčíně 

•Sociálně aktivizační služby v Děčíně 

 

Popis projektu 

Cílem je realizace komplexního rehabilitačního 

programu pro osoby se ZP, především duševně 

nemocné občany, osoby s jiným zdravotním 

postižením a dále osoby nad 50 let věku. 

Projekt je zaměřen na propojování 
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komplexního přístupu, který je realizován 

prostřednictvím balíčku aktivit, při nichž 

dochází k systematickému a dlouhodobému 

propojování sociální a pracovní rehabilitace. 

Projekt je zaměřen na velmi ohroženou 

skupinu na trhu práce, která potřebuje nejen 

specifický a komplexní přístup a vhodnou 

volbu pracovního programu, ale i dostatečně 

dlouhou přípravnou fázi a neustálou 

psychosociální podporu včetně pravidelných 

supervizí a podpory při stabilizaci zdravotního 

stavu.

 
PROJEKT VEN Z BLUDNÉHO KRUHU – 
ANEB POMOC LIDEM S DUŠEVNÍM 
ONEMOCNĚNÍM V NÁVRATU NA TRH 
PRÁCE. 

(Evropský sociální fond prostřednictvím OP 

LZZ a státního rozpočtu ČR) 

 

                                                                       
Popis projektu 
 
Cílem projektu je vytvořit systém přípravy na 
práci - výcvik a vzdělávání v oblasti 
gastronomických služeb a následné umístění 
ZP osob do gastronomických provozů Fokusu 
Labe. 
 
Specifické cíle projektu. 

1) Komplexně připravit ZP osoby na trh práce. 
Propojit diagnostické, motivační, vzdělávací, 
výcvikové metody, techniky a zvýšit teoretické 
a praktické dovednosti účastníků projektu pro 
práci v gastro provozech. 

2) Vytvořit nové Tréninkové gastronomické 
centrum, kde se pod vedením a podporou 
pracovního asistenta a odborného mistra 
budou ZP osoby připravovat na odbornou 
práci v gastro výrobě. 

3) Vytvořit pro ZP osoby 12 nových pracovních 
míst v gastronomických provozech Fokusu 
Labe. 

4) Vytvořit důstojné zaměstnání pro duševně 
nemocné klienty, kde budou motivováni 
dlouhodobě pracovat. 

 

 

PROJEKT NA VÝSTAVBU CHRÁNĚNÉHO 

BYDLENÍ PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V ÚSTÍ 

NAD LABEM 

(Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský 

sociální fond a Fond soudržnosti 

prostřednictvím Regionálního operačního 

programu NUTS II Severozápad) 

 

Popis projektu 

Projekt je financován z prostředků 

Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti Severozápad, podporováno 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj "Vize 

přestává být snem".  

V rámci projektu bude vytvořena služba 

chráněného bydlení, která umožní deseti 

osobám z řad dlouhodobě duševně 

nemocných, které jsou v současné době 
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umístěny v psychiatrických lůžkových 

zařízeních z důvodů tzv. sociální hospitalizace, 

zajistit důstojné bydlení a jejich začlenění do 

běžného života v komunitě. Cílem projektu je 

rozšířit infrastrukturu sociálních služeb 

v oblasti chráněného bydlení pro klienty 

z Ústeckého regionu cestou vybudování 

novostavby chráněného bydlení pro duševně 

nemocné, která bude disponovat pěti 

bytovými jednotkami pro celkem 10-12 

klientek a klientů. 

 
VEŘEJNÁ SBÍRKA VILLA 

Popis projektu 

Projekt byl realizován prostřednictvím Ústecké 

komunitní nadace, jehož cílem bylo získat 

finanční prostředky na zajištění vybavení 

objektu nově postaveného chráněného 

bydlení pro osoby s duševním onemocněním a 

jejich rodiny. Od října 2011 do října 2012 

přispěla nejen široká veřejnost formou 

dárcovských smluv a DMS částkou 373.814,09 

Kč, která bude použita na nákup běžného 

bytového vybavení v novostavbě chráněného 

bydlení a pomůže tak osobám s duševním 

onemocněním zapojit se do společnosti a žít 

plnohodnotný a důstojný život. 

 

 

Poděkování donátorům a sponzorům 

Donátoři a přispěvatelé, kteří v roce 2012 
podpořili naší činnost: 

 

Dotace 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České 

republiky 

Evropský sociální fond 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Fond soudržnosti 

Operační program lidské zdroje a 

zaměstnanost 

Regionální operační program NUTS II 

Severozápad 

Ústecký kraj,  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Statutární město Teplice 

Úřad práce České republiky 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Město Litoměřice 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

Sponzoři 

Obchodní Centrum Forum v Ústí nad Labem 
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Dárci 

PhDr. Lenka Krbcová Mašínová 

Andrea Sahulová 

Ústecká komunitní nadace 

Nadace ČEZ 

David Sklenář 

 

 

 

   Petr Čálek finanční manažer 

 

Hospodářský výsledek za rok 2012 v tis. Kč 

NÁKLADY 
 

VÝNOSY 

Spotřeba materiálu 5436 
 

Tržby za vlastní výrobky 164 

Spotřeba energie 1178 
 

Tržby z prodeje služeb 7841 

Prodané zboží 361 
 

Tržby za prodané zboží 202 

Opravy a udržování 189 
 

Úroky 4 

Cestovné 54 
 

Jiné ostatní výnosy 1023 

Náklady na reprezentaci 13 
 

Tržby z prodeje DNM a DHM 75 

Ostatní služby 14454 
 

Provozní dotace 28867 

Mzdové náklady 10837 
 

Výnosy celkem 38176 

Sociální a zdravotní pojištění 3417 
   Zákonné sociální náklady 23 
 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

Ostatní sociální náklady 81 
 

Hospodářský výsledek před zdaněním 1254 

Ostatní daně a poplatky 1 
 

Daň z příjmů 136 

Úroky 240 
 

Hospodářský výsledek po zdanění 1118 

Kursové ztráty 1 
   Jiné ostatní náklady 507 
   Odpisy DNM a DHM 116 
   Poskytnuté příspěvky 14 
   Náklady celkem 36922 
    

 

 


