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HODNOTY, POSLÁNÍ, VIZE

FOKUS VYSOČINA

Hodnoty:
Respekt – Jako důležité vnímáme vzájemné ohleduplné chování a vztahy, které ctí  hranice, jinakost 
a možnosti  druhých. Jsme tolerantní k odlišným názorům vyjádřeným v otevřené debatě s cílem najít 
nejlepší řešení. 

Odbornost – Jsme přesvědčeni, že každý člověk na jakémkoli pracovním místě v organizaci je důležitý. 
Podporujeme rozvoj a osobní růst jednotlivců, ale i vzájemné uznání různých odborností , které se doplňují 
a tvoří tak smysluplný fungující celek.

Spolupráce – Je pro nás podstatný partnerský postoj – být vstřícní, tolerantní, dávat a přijímat emoční 
podporu. Klademe důraz na vyjasněné role, včasné a přesné předávání informací, časový rámec plnění 
úkolů s prostorem pro samostatnost a fl exibilitu. Věříme, že práce na společném cíli potřebuje ochotu jít 
nad rámec individuálního úkolu a přispět svou jedinečností  k práci celku.

Poslání:
Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich 
samostatnosti  a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Vize:
Jsme významnou součástí  dobře fungujícího systému péče o duševní zdraví ve společnosti , která nabízí 
stejné příležitosti  zdravým i handicapovaným.

Pomáháme lid
em

s duševním onemocněním, 

případně i ji
ným 

zdravotním handicapem. 
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FOKUS VYSOČINA

Úvodní slovo ředitelky

Milí čtenáři,  
právě se Vám do rukou dostává Výroční zpráva za rok 2014 naší organizace FOKUS Vysočina. Letošní Výroční 
zpráva nemá úplně tradiční vzhled ani formu. Rok 2014 toti ž ani pro nás nebyl zcela obvyklým rokem. Byl 
pracovně náročný, přesto plný překvapení, napětí  a úsilí. A proto Vám skrze hru chceme přiblížit naše 
zkušenosti , důležité momenty, zdary i nezdary.  

Byl to pro nás Rok jinak! Do každé naší činnosti  jsme se snažili zavést něco nového, něco prospěšného. Hned 
od začátku nového roku jsme vstoupili do projektu Nadace Vodafone Rok jinak. Profesionál z komerční 
sféry z oblasti  lean managementu u nás pracoval celý rok a aplikoval své nesporné znalosti  v chráněných 
dílnách. Výsledkem této spolupráce bylo zlepšení jejich hospodaření, zvýšení počtu pracovních míst pro lidi 
s posti žením i nová právní subjekti vita komplexu chráněných dílen, které od 1.7.2014 získaly status s.r.o..

V sociálních službách jsme se zaměřili na vzdělávání v oblasti  fi nanční gramotnosti  a zdravého životního 
stylu. Snažili jsme se o prevenci před dluhovými pastmi, které jsme u některých našich klientů ve zvýšení 
míře zaznamenali. Snažili jsme se o prevenci před zadlužeností  našich klientů, a to i nadále zůstavá naším 
důležitým úkolem.  

Po dlouhodobém sledování potřeb klientů jsme připravili vznik dvou nových sociálních služeb. V Chotěboři 
jsme na jaře otevřeli Sociálně terapeuti ckou dílnu pro lidi s mentálním a kombinovaným posti žením 
a vytvořili jsme pro tuto cílovou skupinu ucelený komplex služeb pod názvem Bludiště. V Havlíčkově Brodě 
jsme zase celý rok chystali podmínky pro vznik další zcela nové služby - Komunitního chráněného bydlení. 
To je určeno pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří doposud byli především v ústavní péči. 
Provoz této zatí m jediné služby v celém Kraji Vysočina bude zahájen v roce 2015. 

V našich dobrovolnických centrech se nám dařilo moti vovat naše spolupracovníky do té míry, že téměř 
44 procent z nich již můžeme nazývat dlouhodobými, stálými dobrovolníky. A toho si moc vážíme! Bez 
jejich ochoty a akti vity bychom nedokázali například vybrat tunu potravin v rámci Potravinové sbírky nebo 
poskytnout podporu v rozsahu téměř 11 511 hodin klientům sociálních služeb a veřejnosti .

Pokud Vás zajímají sociální služby, dobrovolnictví a zaměstnávání lidí s posti žením na Vysočině, pojďte si 
s námi zahrát hru a připomenout si důležité události  z naší bohaté činnosti  nebo zážitky našich klientů 
a spolupracovníků. Možná Vás při tom napadne myšlenka vyzkoušet si dobrovolnickou činnost nebo se 
třeba zamyslíte nad tí m, zda někdo z Vašich blízkých nepotřebuje pomoc a podporu. 

Ráda bych poděkovala také všem našim donátorům z veřejné, komerční a soukromé sféry za podporu 
nejen fi nanční ale i emoční a odbornou. Děkuji všem našim zaměstnancům za dobře vykonanou práci a za 
akti vitu členům našeho spolku i přátelům FOKUS Vysočina. Všem chci popřát hodně zdraví a také to, abyste 
v žádné těžké chvíli nezůstali bez podpory a pomoci. 

         

                                                                                                 Anna Šimonová
                                                                                                 Ředitelka FOKUSU Vysočina



Počet dobrovolníků Počet přijímajících organizací Počet dobrovolnických hodin

 204  36 11.511:00
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Statistiky sociálních služeb

FOKUS VYSOČINA

Chráněné dílny 2014 - do 30.6.2014
počet zaměstnanců k 30.6. počet odpracovaných hodin

Havlíčkův Brod

Rukodělná  15 6290:15

Lesní četa 20 8933:18

Občerstvení Pod Lipami 9 1321:30

Pelhřimov

Rukodělná 10 7452:41

Šicí 8 3017:02

Opravárenská 11 4958:03

Chotěboř

Šicí 7 5574:00

Prádelna 7 2877:00

Celkem 87 40423:49

Stati sti ka sociálních služeb 2014
Komunitní týmy - sociální rehabilitace počet smluv počet služeb počet klientohodin

Pelhřimov 62 3 008 3 041:55

Havlíčkův Brod 83 3 177 2 596:55

Chotěboř 34 1 886 2 663:05

Hlinsko 51 1 581 2 600:50

Týmy podpory v zaměstnávání 
- sociální rehabilitace

počet smluv počet služeb počet klientohodin

Pelhřimov 61 1 646 1254:45

Havlíčkův Brod 44 1 362 891:55

Chráněné bydlení počet smluv počet služeb počet klientohodin

Pelhřimov 2 273 114:20

Havlíčkův Brod 4 299 203:15

Sociálně terapeuti cké dílny počet smluv počet služeb počet klientohodin

Pelhřimov 16 766 2 051:10

Havlíčkův Brod 35 1 124 2 522:25

Chotěboř 5 95 802:50

Denní stacionář počet smluv počet služeb počet klientohodin

Chotěboř 18 3 956 12 444:45

Osobní asistence počet smluv počet služeb počet klientohodin

Chotěboř 20 3 837 2 159:10

Počet klientů celkem (smluv) 435 23 010 33 347:20

Počet klientů celkem fyzických osob 363

Započítáni jsou pouze uživatelé s uzavřenou smlouvou o poskytování služby.

FOKUS Vysočina Dobrovolnická centra 2014



Středisko Havlíčkův Brod
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FOKUS VYSOČINA

V roce 2014 byla v prostorách FOKUSU Vysočina na ulici 5.května opět 
otevřena kavárna se zaměřením na zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Tým podpory v zaměstnávání poskytl provozovateli poradenství 
ke zřízení míst pro osoby s handicapem. Tým se podílel v rámci projektu 
Paralelní životy také na vytvoření brožury pro zaměstnavatele, kteří se 
rozhodnou dát šanci osobám s duševním znevýhodněním a uskutečnil  
v tomto roce i program finančního vzdělávání.   

Spolupráce s klienty byla v Komunitním týmu v roce 2014 zaměřena na 
podporu zdravého životního stylu, s aktivní účastí uživatelů byly realizovány 
dva rehabilitační pobyty v přírodě a beseda s dobrovolníkem na téma zdravá 
životospráva. Pokračovala spolupráce s psychiatrickou nemocnicí, byly 
realizovány tři vzdělávací bloky zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti. Dále 
se Komunitní tým podílel na přípravě nové služby - Komunitního chráněného 
bydlení a proběhl také další ročník Ceny Zdeny Pleskačové.

V Chráněné dílně Lesní četa se zvýšil počet zaměstnanců, rozšířily se výrobní 
programy. Četa už se nespecializuje pouze na práci v lese a nově rozvíjí svou 
činnost v montážní výrobě. Podařilo se navázat spolupráci s firmou Valeo 
Compressor Europe, s.r.o. Další zaměstnanci pracují při montáži kabelových 
svazků pro firmu Engeser, s.r.o. Práci zde nachází stále více lidí s postižením, 
díky rozmanitosti zakázek jsme schopni zaměstnat osoby s různými handicapy. 

Rukodělná chráněná dílna v roce 2014 nevybočila ze svého programu. 
Nabízela šití a opravy oděvů, vyráběla keramiku, plnila zakázku v balení 
výrobků pro firmu Catus. Nově má prodejní místo v Okresní nemocnici 
v Havlíčkově Brodě, které je velmi atraktivní, zákazníci zde nachází pravidelně 
obměňovaný sortiment keramických a textilních výrobků, mohou si zde zadat 
i požadavek na zakázkovou výrobu. 

Chráněná dílna Občerstvení Pod Lipami, která se nachází v areálu brodské 
psychiatrické nemocnice, rozšířila svůj sortiment a zákazníci se nově mohou 
občerstvit přímo na místě a u stánku jsme renovovali venkovní posezení. 
Pracovali jsme i na zlepšení služeb pro pacienty Psychiatrické nemocnice, 
kterým dodáváme balíčky tak, aby byli všichni co nejvíce spokojeni. 

Během roku 2014 se podařilo dvěma uživatelkám Sociálně terapeutické 
dílny najít práci. Výrobní činnosti dílny byly rozšířeny o tři nové pravidelné 
programy, pokračovala spolupráce s psychiatrickou nemocnicí s cílem rozvoje 
dovedností práce s počítačem.

Chráněné bydlení je zaměřené na získávání praktických dovedností potřebných 
k samostatnému životu. Asistentka bydlení s uživateli navíc spolupracuje na 
možnostech zapojení se do běžného dění. V roce 2014 službu využili čtyři 
uživatelé, bylo pořízeno nádobí a v jednom bytu je nové linoleum.  

Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod se zapojilo do Národní 
potravinové sbírky, kde se nám podařilo vybrat více než tunu potravin pro 
potřebné. Dobrovolníci však byli aktivní v průběhu celého roku - věnovali nám 3902  
dobrovolnických hodin. Za jejich činnost jsme jim poděkovali na předávání ceny 
Křesadlo a také na Vánočním setkání, kde obdrželi děkovné listy a drobné dárky.
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Vedoucí střediska: Ing. Mgr. Eva Teclová
Adresa: Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, Mobil: +420 775 151 497, e-mail: stredisko.hb@fokusvysocina.cz



6   VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Středisko Pelhřimov

FOKUS VYSOČINA

V roce 2014 poskytl Tým podpory v zaměstnávání službu v individuální 
spolupráci celkem 61 uživatelům a 33 z nich získalo pracovní zkušenost. 
V několika lekcích proběhl také skupinový Job klub, ve kterém se uživatelé 
například učí psát životopisy, jednat na pracovních pohovorech a podobně. 

Do nabídky programů Sociálně terapeuti cké dílny byly nově zařazeny pletení 
ošatek z pedigu, výroba fi gurek z fi lcu, zdobení velikonočních kraslic, pletení 
pomlázek a tvorba vánočních dekorací. Uživatelé, kteří se pravidelně setkávali 
s evropskými dobrovolnicemi ze Španělska a Polska, se také akti vně zapojovali 
do tvořivých odpolední. 

Komunitní tým navýšil podíl individuální terénní práce. Klienti  se zúčastnili 
dvou rehabilitačních pobytů v přírodě a řady výletů. Velký úspěch zaznamenala 
edukační setkání zaměřená na zdravý životní styl, fi nanční gramotnost a setkání 
s člověkem se zkušeností  s duševním onemocněním publikující vlastní tvorbu.

Rok 2014 probíhal také v pelhřimovských chráněných dílnách ve znamení 
projektu Rok jinak. Dílny se zaměřily na zefekti vnění práce, šicí dílna rozšířila svoji 
výrobu o  montážní práce, kompletace výrobků, výrobu svíček a dostala také 
novou zakázku šití  dětského zboží pro fi rmu Beemy. Keramická dílna se úspěšně  
zúčastnila tradičních prodejů v Pelhřimově, dále pokračovala spolupráce 
s fi rmami FIA Pro Team, VDV-Nadace Olgy Havlové a nově s fi rmou Conteg, 
spol. s r. o.. Úspěšně byla navázána spolupráce s paní Grausovou z  projektu Rok 
jinak, která prodává výrobky z dílen.

V uplynulém roce byly obě místnosti  chráněného bydlení obsazené. Uživatelé 
si udrželi práci v chráněné dílně a asistentka s nimi spolupracovala na fi nančním 
hospodaření, nácviku vaření, práci s počítačem a na shánění následného 
bydlení.  Bylo doplněno také další potřebné vybavení.

Pelhřimovské Dobrovolnické centrum se opět zapojilo do akce Čistá Vysočina, 
kdy se podařilo v přírodě nasbírat 90 tun odpadků. Ve spolupráci s městem 
Pelhřimov jsme předali cenu Křesadlo. Také jsme třeba zdobili perníčky 
s pacienty Oddělení dlouhodobě nemocných v pelhřimovské nemocnici 
a zpříjemnili jim tak předvánoční čas. Další ocenění dobrovolníkům za jejich 
činnost a věnování 5 510 hodin jsme předali na příjemném vánočním setkání.
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Vedoucí střediska: Mgr. Marie Doudová
Adresa: Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov, Tel.: 565 323 239, Mobil: 725 893 485, e-mail: stredisko.pelhrimov@fokusvysocina.cz
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Středisko Hlinsko

Rok 2014 byl v Komunitním týmu v Hlinsku ve znamení realizace projektu 
Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné. Zaměstnání člověka 
se zkušeností  s nemocí, který může být pro klienty nadějí na zotavení, se 
osvědčilo. Naše peer konzultantka tak pokračuje v práci i po skončení projektu 
v říjnu. S projektem jsme průběžně seznamovali veřejnost formou článků v ti sku 
nebo na akci „Tady neziskovky – vítejte!“, kde se dne 3. října 2014 prezentovaly 
organizace působící v regionu. 

Středisko Hlinsko získalo od spolku PROVAS, který pořádá Benefi ční ples, část 
výtěžku tomboly. Finance nám pomohly s pokrytí m nákladů na ti sk a distribuci 
klientského časopisu Provázek. 

V rámci skupinových akti vit proběhly lekce trénování paměti  nebo například 
oblíbené kluby (debatní, fi lmový, velikonoční, vánoční).  

Za účelem podpory kontaktu se společenským prostředím probíhaly také 
rozmanité skupinové akti vity v terénu. S příznivým ohlasem se setkal dvoudenní 
rehabilitační pobyt ve Dvoře Králové. 

Úspěšně pokračovala spolupráce se ZŠ Ležáků v Hlinsku a ZŠ Krucemburk. 
Stávající přednášky završilo téma Psychohygiena. 

Za činnost jsme dobrovolníkům poděkovali na předávání ceny Křesadlo a na 
Vánočním setkání. Dvě naše dobrovolnice byly také vyznamenány zvláštní cenou 
Pardubického kraje. Za odměnu navští vily Senát, kam je pozvala senátorka 
Miluše Horská. Dobrovolníci pomáhali s organizací plesu a kaváren pro mentálně 
posti žené, se seniory vyráběli ptačí budky a rozšířili jsme dobrovolnictví do 
Skutče a okolí. Registrujeme 59 dobrovolníků a 2 908 dobrovolnických hodin. 

Vedoucí střediska: Bc. Michaela Růžičková
Adresa: Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko, Telefon: 777 151 497, e-mail: hlinsko@fokusvysocina.cz

Komunitní 
tým

Dobrovolnické
centrum
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Středisko Chotěboř

FOKUS VYSOČINA

BLUDIŠTĚ ZÍSKALO NOVOU SLUŽBU

V roce 2014 došlo k zaregistrování nové služby Sociálně terapeuti cké dílny, 
která byla otevřena 1. dubna a jejím posláním je pomoc uživatelům při udržení 
nebo získání základních pracovních návyků a dovedností . Tvoří přechod mezi 
sociální službou a chráněnými pracovními místy. Během roku 2014 využívalo 
tuto službu pět klientů. 

V dubnu proběhla oslava již deseti letého výročí  fungování služby Denní stacionář 
pod značkou FOKUSU Vysočina. Jedné z klientek se podařilo s podporou 
svojí klíčové pracovnice vyhledat byt a od července 2014 bydlí samostatně. 
V průběhu roku 2014 přibyli v Denním stacionáři dva noví klienti . U klientů 
jsou k vidění obrovské pokroky v začlenění se mezi ostatní a i v nácviku jejich 
samostatnosti . Proběhl také druhý ročník taneční soutěže pro handicapované 
Star Dance trochu jinak II. Tato soutěž je pro účastníky velmi presti žní a svá 
krásná vystoupení dlouho připravují. Zařadili jsme se také do projektu Sbírej 
toner, jehož výtěžek bude použit na rekondiční pobyt pro klienty Denního 
stacionáře.

V roce 2014 jsme zaznamenali vzrůstající zájem o službu Osobní asistence, 
a to převážně v přímé péči, která probíhá nejčastěji v domácím prostředí klienta.

Uživatelé služeb, které poskytuje Komunitní tým v chotěbořském středisku 
FOKUSU Vysočina, se během roku účastnili mnoha volnočasových akti vit. 
Vyrazili třeba na rekondiční pobyt do Zderazi, navští vili Kuněti ckou horu nebo 
si podívali do Národního divadla. Největší podporu pak dostávali převážně 
v oblastech volného času, zdraví a fi nancí. A jak vypadal rok podle jejich 
slov? „V komunitním týmu jsme našli přátele a těšíme se, že se setkáme na 
dalších akcích. Pomáhalo nám, když nás sociální pracovnice navštěvovaly 
v havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici a podporovaly nás v zapojení se do 
běžného života,“ říká jeden z klientů. 

Projekt Rok jinak se výrazně promítl i do práce v chotěbořských chráněných 
dílnách FOKUSU Vysočina. Prádelna rozšířila v roce 2014 materiální vybavení, 
současně došlo i rozšíření pracovní doby. Díky tomu našli možnost pracovního 
uplatnění další lidé a podařilo se najít stálé zákazníky, díky nimž může prádelna 
stabilně fungovat. Rovněž v šicí dílně v Chotěboři došlo k zefekti vnění zakázek 
a prací. Podařilo se získat stabilního zákazníka fi rmu Forewear. Šicí dílna se 
svými výrobky velmi akti vně prezentuje na prodejních akcích pořádaných na 
Chotěbořsku.

Dobrovolníci se v Chotěboři akti vně zapojili při organizaci akce Star Dance. 
Pomáhali s přípravami a poté i s doprovodem klientů na akci. Na Křesadlo za 
rok 2013 byla nominována dobrovolnice, která dochází do komunitního týmu 
v Chotěboři a doučuje klientky angličti nu. V roce 2014 jsme také navázali 
spolupráci s Pečovatelskou službou v Chotěboři.

Komunitní 
tým

Bludiště
Chráněné 

dílny

Dobrovolnické
centrum

Vedoucí střediska: Mgr. Dagmar Ondráčková
Adresa: Kosmonautů 262, Chotěboř 583 01, Tel.: 569 641 351, Mobil: 777 151 499, e-mail: chotebor@fokusvysocina.cz
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Projektově se podařilo

• Komunitní chráněné bydlení v Havlíčkově Brodě pro osoby s duševním onemocněním
 – cílem unikátního projektu je dlouhodobé poskytování služby chráněné bydlení pro 12 klientů 
 v nově rekonstruovaném domě v Havlíčkově Brodě, a to od března 2015. V roce 2014 jsme se soustředili  
 na přípravné práce – materiální zajištění a vybavení prostor, personální obsazení, vytváření metodiky  
 poskytování služby. Projekt získal podporu jak města Havlíčkův Brod a Regionálního operačního   
 programu, tak i od nadací Bona a Výboru dobré vůle, fi rem Hartmann – Rico a Bosch Diesel Jihlava 
 a jednotlivců v rámci veřejné sbírky.

• Chráněné dílny - Rok jinak 
 - projekt byl zaměřen na Opti malizaci výrobních zdrojů Chráněných dílen Fokusu Vysočina. Podpořila 
 jej Nadace Vodafone, která po jeden rok fi nancovala personální náklady na odborníka působícího 
 v naší organizaci.

• Rekonstrukce Domu sociálních služeb II v Havlíčkově Brodě 

• Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné v Hlinsku

• „Sbírej–toner“ pro Denní stacionář Bludiště v Chotěboři 

• Pec pro chráněnou rukodělnou dílnu v Havlíčkově Brodě

• Dobrovolnické centrum - moje zázemí 

• Cestujeme, sportujeme, žijeme bez bariér! 
 – nákup bezbariérového automobilu pro denní stacionář v Chotěboři

• Za prací (nejen) do lesa 
 – nákup automobilu pro Chráněnou dílnu Lesní četa 

• Era pomáhá regionům 
 – sbírka fi nančních prostředků na vybavení Komunitního chráněného bydlení v Havlíčkově Brodě

• Evropská dobrovolná služba v Pelhřimově 

... mnoho dalších
projektů chystáme 

i do roku 2015
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Týdny duševního zdraví

FOKUS VYSOČINA

Týdny pro duševní zdraví v roce 2014
FOKUS Vysočina pro své zaměstnance, klienty i širokou veřejnost na podzim 
roku 2014 připravil bohatý program v rámci Týdnů duševního zdraví. Ty 
jsou osvětovou a kulturní akcí, která slouží k desti gmati zaci lidí s duševním 
onemocněním, prezentaci činnosti  FOKUSU Vysočina, pobavení klientů 
i veřejnosti  a v neposlední řadě i k představení dobrovolnické činnosti . A to 
vše se nám podařilo.  

Návštěvnost na všech akcích, které pořádají naše čtyři střediska, byla velmi 
dobrá a všichni si z nich snad odnesli nejen dobrý pocit, ale i nový náhled na 
duševní onemocnění. 

Běhali jsme, tančili, hráli si, zkrášlovali se, mohli jsme vidět divadelní představení, 
poslechnout si dobrou živou hudbu, podívat se na výrobky našich chráněných 
dílen, na vlastní kůži si vyzkoušet, jaké pocity prožívá handicapovaný, zahráli 
si bowling, besedovali se studenty, pořádali zábavné akce pro děti  a mnoho 
dalšího…

Zahrajte si s námi 

i letos a připojte se 
k programu 

Týdnů pro duševní zdraví 

i v roce 2015!
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Dárci a partneři

DĚKUJEME všem, kteří podporují naší činnost – individuálním i firemním dárcům, všem, kdo s námi 
spolupracují. Zaměstnavatelům, kteří dávají našim klientům práci a děkujeme i dobrovolníkům, kteří věnují 
obrovskou část svého volného času ostatním. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Úřad práce ČR, krajská pobočka Jihlava
Nadace Vodafone
ČSOB
LMC s.r.o.

STŘEDISKO PELHŘIMOV:

Agentura  Dobrý den  Pelhřimov
Benti me
Bouti que Piccolo
Ciret
ČSOB Pojišťovna – Ing. M. Dvořáková
Divadelní spolek  Hralous
GOLD SERVICE, s.r.o.
Kulturní zařízení města Pelhřimova
Lahůdky Svobodová
Město Humpolec
Město Kamenice nad Lipou
Město Pacov
Město Pelhřimov
Městská knihovna Pelhřimov
MIKO KENNEL
Nakladatelství U Jakuba
Obec Černov
Obec Mezná
Obec Puti mov
Obec Těchobuz
Obec  Zachotí n
Papírnictví Iva Krpálková
Pelhřimovské noviny
Pelhřimovský obchodník
Quatt ro IFC, s.r.o.
Realitní kancelář Emil Kovář, RAKO Reality
Rozvojový fond Města Pelhřimova
Sport Club U Dubů
SWISS product
Trafi ka Mádlová
Velkoobchod papírem, Ing. Jan Mikolášek
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Za spolupráci s Chráněnými dílnami děkujeme našim 
partnerům
BIOOBCHOD.CZ, s.r.o.
Bouti que Piccolo
CONTEG, s.r.o.
FARMA POŘÍČÍ, s.r.o.
Fia ProTeam, s.r.o.
Marti na Jiráková
Město  Pelhřimov
NOVOBAL, s.r.o.
Občanské sdružení Zelené srdce
VDV - Nadace Olgy Havlové
Spojené kartáčovny, a.s.
Technické  služby města Pelhřimova

Za podporu uživatelů služeb Týmu podpory 
v zaměstnávání děkujeme těmto organizacím:
Městský úřad Humpolec, SU-servis, PCO hlídací služba s.r.o.

STŘEDISKO HAVLÍČKŮV BROD:

Jihlavské potraviny, s.r.o.
Chládek& Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
COOP družstvo HB
Hartmann Rico a.s.
Město Havlíčkův Brod
Město Světlá nad Sázavou
Město Přibyslav
Obec Kámen
Městys Štoky
Městys Úsobí
Obec Okrouhlička
Catus, spol. s.r.o.
GE Money Bank
Nadace Bona
VDV – Nadace Olgy Havlové
Čerpací stanice Mark Oil Havlíčkův Brod

Hrají s námi 
a spolu nám to jde 

mnohem lépe!
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Dárci a partneři

FOKUS VYSOČINA

STŘEDISKO CHOTĚBOŘ:

Kraj Vysočina, Město Chotěboř, Obec Maleč, Město Golčův 
Jeníkov, Obec Sobíňov, Obec Rušínov, Obec Dolní Sokolovec, 
Obec Ždírec nad Doubravou, Obec Žižkovo Pole, Pivovar 
Chotěboř, TENEZ Chotěboř, PharmDr. Alena Myjavcová 
Chotěboř, Danone, Cukrárna Fontána Přibyslav, Svačinka 
Chotěboř, Hotel Vysočina Chotěboř, Pekárna Vilém Havlíčkův 
Brod, COOP Družstvo HB Praha 3, Sodo duo s.r.o. Nová Ves 
u Chotěboře, Prodejna Klas Chotěboř, Papírnictví, hračky 
Mgr. Mifková, EMCO, Řeznictví  Stejskal s.r.o. Chotěboř, Josef 
Nejedlý Chotěboř, Autoškola M3 Ing. Milan Melechovský 
Chotěboř, SOLAR SOLUTION s.r.o. Chotěboř, SBOR CÍRKVE 
BRATRSKÉ v HORNÍ KRUPÉ, Restaurace Panský Dům 
Chotěboř, VESA a.s. Česká Bělá, MUDr. Jaroslav Nejedlý

Na sociální automobil přispěli:
NADACE CHARTY 77 Praha 1, Antonín Mrtka Česká Bělá, 
PROFLEX s.r.o. Ledeč nad Sázavou, Jaroslav Doležal – 
sdružení TRITEX Lučice, ELKO Elektro s.r.o. Krucemburk, 
Jaroslav Křišťan Chotěboř, Miloslav Korejtko Veselý Žďár, 
Jan Krov Humpolec, Kovolak s.r.o. Ledeč nad Sázavou, 
Potraviny Vysočina s.r.o. Holetín, Jan NOVOTNÝ Havlíčkův 
Brod, ISB GENETIC s.r.o. Havlíčkův Brod, Jiří Červinka 
Haberská pekárna, DOMIN Humpolec s.r.o., J.B.TRYTON s.r.o. 
Humpolec, LAKUM – GALMA a.s. Frýdlant n.O., ENVIREX 
spol. s r.o. Chotěboř, GLOBAL SERVIS s.r.o. Chotěboř, Michal 
Žák Chotěboř, FEROPLAST spol. s r.o. Chotěboř, Karel TECL 
Chotěboř, Alan Les s.r.o. Plzeň, Marie Vašíčková Ždírec nad 
Doubravou, Roman Nový Chotěboř, Martin Kachlíř Havlíčkův 
Brod, KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA a.s. Praha 8, TPK, spol. s r.o. 
Hodonín, OPTIKA FIBINGER s.r.o. Havlíčkův Brod, Sdružení 
ambulantních lékařů s.r.o. Havlíčkův Brod, HRADECKÁ 
SPOLEČNOST s.r.o. Ledeč nad Sázavou, M.A.D. spol. s r.o. 
Chotěboř, EMKOMETER s.r.o. Praha 3, KF-NOVODUR s.r.o. 
Praha 15, Jaroslav Kopecký Chotěboř, PharmDr. Alena 
Myjavcová Chotěboř, Elektro SPEKTRUM s.r.o. Ledeč nad 
Sázavou, K&H pneu s.r.o. Praha 8, SVAROS s.r.o. Chotěboř, Be 
Ho spol. s r.o. Krucemburk, Jindřich Chlad Světlá nad Sázavou, 
STATEK DOUBRAVKA s.r.o. Chotěboř,  ELASTA-VESTIL spol. 
s r.o. Krucemburk, TISK HERMANN & spol. s r.o. Havlíčkův 
Brod, DESIGN s.r.o. Chotěboř,  CWS s.r.o. Ústí n.L., TeS, spol. 
s r.o. Chotěboř, HARTMANN – RICO a.s. Veverská Bítýška, 
PharmDr. Jaromír WEBER Havlíčkův Brod, Jaroslav Ulrich 
Světlá nad Sázavou, Jiří TRACHTULEC Havlíčkův Brod, Jan 
KRUNTORÁD Chotěboř, Vlastimil DRAHOŠ Chotěboř, STUREL 
spol. s r.o. Chotěboř, G a H s.r.o. Ždírec n.D., Jiří Choutka 
Havlíčkův Brod, Stanislava ADAMOVÁ Chotěboř, CHEOPS 
spol. s r.o. Chotěboř, Chotěbořské strojírny služby a.s. 
Chotěboř, METAL – SYSTÉM s.r.o. Chotěboř, AUTOTECH – VT 
s.r.o. Chotěboř, RNDr. Dagmar Bílková Chotěboř, Libor Trtík 
Chotěboř, Jan Veselý Chotěboř, MV Technik s.r.o. Chotěboř, 
NATE – nápojová technika a.s. Chotěboř, Stora Enso Wood 
Products Ždírec s.r.o., AUCON spol. s r.o. Chotěboř, PAS 
SERVIS, s.r.o. Chotěboř, Ja Bo s.r.o. Praha10, Slévárna  
a modelárna Nové Ransko s.r.o., COOP Družstvo HB Praha 3, 
VEFLEX HB TRADE s.r.o. Brno, TEKIS s.r.o. Chotěboř, KH Tech 
s.r.o. Chotěboř, RAVECO s.r.o. Chotěboř, Solar Solution s.r.o. 
Chotěboř, I.Partner CZ s.r.o. Praha, Jaroslav Doležán Horní 
Sokolovec, MVDr. Roman Myška Víska, Obec Horní Krupá, 
Řeznictví Stejskal s.r.o. Chotěboř, Vladislav Houfek Chotěboř

STŘEDISKO HLINSKO:

Automaty Servis Selecta s.r.o.
Autoškola Doležán
COOP Jednota, spotřební družstvo Hlinsko
Dremo, spol. s r.o.
Gamas, v.o.s.
Gastro AZ s. r. o.
Hlinecké noviny – Turistické informační centrum Hlinsko
Chrudimský deník
Instav, a.s.
Jindřich Kosina - Řeznictví a výroba lahůdek
KIS Hlinsko
Město Hlinsko
Minibazar
Mlékárna Hlinsko a. s.
Nadace ADRA
Ovoce a zelenina Karel Novotný
Pekařství Vacek a spol., v.o.s.
Petr Čihák – Grafik-Ross
Pivovar Rychtář, s.r.o.
PROVAS Hlinsko
Příhoda s.r.o.
PZP Merlin s.r.o.
Restaurace Rychtář (U Mašlů)
TTC Medovinka Hlinsko – klub stolního tenisu
Květinářství u Vlčků
Obchod nástroji hudebními
Papírnictví Propkopův dům
Cukrárna „Na kamenném schodě“
Cukrárna a kavárna Na Betlémě

...a bez VÁS 
bychom hru do zdárného 

konce nedohráli...
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Finanční zpráva

Finanční zpráva za rok 2014 - náklady
Provozní náklady celkem 13 618 079,42 Osobní náklady celkem 19 568 161,00

Spotřebované nákupy 10 764 790,88    Mzdové náklady 14 744 158,00

DDM 472 607,58 hrubé mzdy zaměstnanci 12 236 539,00

výrobní materiál a zboží 8 628 062,62 hrubé mzdy OZP 2 372 390,00

ostatní materiál 944 209,33 OON 82 089,00

energie 719 911,35 náhrady za nemoc 53 140,00

Služby 2 607 929,07 ostatní náhrady -

opravy a udržování 367 722,13 Odvody na sociální a zdravoní 
pojištění

4 824 003,00   

cestovné 199 440,00 pojistné na SP 3 612 812,00

náklady na reprezentaci 38 368,70 pojistné na ZP 1 152 592,00

ostatní služby 2 002 398,24 ostatní sociální náklady 58 599,00

Daně a poplatky 26 777,69 Odpisy DNM a DHM 245 332,40

Ostatní náklady celkem 218 581,78 Poskytnuté členské příspěvky 21 840,00

úroky z prodlení, pokuty a penále, 
ostatní

2 747,85

Náklady celkem 33 453 412,82  
pojistné 188 149,43

bankovní poplatky 27 684,50

Finanční zpráva za rok 2014 - výnosy
Tržby za výkony a zboží celkem  12 353 359,18    Provozní dotace celkem 23 297 548,98

tržby za vlastní výrobky a prodej zboží 9 765 193,08 Státní správa 4 589 000,00

tržby z prodeje služeb 763 893,30 MPSV 4 339 000,00

tržby za poskytování sociálních služeb 640 559,77 MV 170 000,00

ostatní tržby 250 691,12 MZ 80 000,00

Aktivace materiálu a služeb 17 925,06 Kraje 12 744 755,98

Ostatní výnosy celkem  64 158,67   Kraj Vysočina IP 8 267 150,98

úroky 77,36 Kraj Vysočina 2 581 900,00

jiné ostatní výnosy 64 081,31 Pardubický kraj IP 1 811 705,00

Tržby z prodeje majetku, opravné položky 202 314,80 Pardubický kraj 84 000,00

tržby z prodeje majetku 1 652,80 Úřady práce  4 340 561,00

zúčtování opravných položek 200 662,00 Města a obce 1 623 232,00

Přijaté příspěvky 1 437 238,50   

Výnosy celkem  36 439 523,28
finanční a věcné dary 212 273,50

členské příspěvky 1 200,00

nadace, ostatní 1 223 765,00

Hospodářský výsledek 2 986 110,46

Vlastní jmění organizace k 31.12.2014 3 146 330,17 Kč 

Finanční zpráva obsahuje vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka je ke stažení na www.fokusvysocina.cz.
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Zpráva auditora

FOKUS VYSOČINA
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Výrobky chráněných dílen
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Zapojte se také do hry 
a pomáhejte s námi. Podpořte nás 
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