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Vážení přátelé a kolegové, 

v loňském roce se opět událo mnoho více či méně příjemných udá-
lostí. V únoru jsme museli oficiálně ukončit úspěšnou několikaletou spo-
lupráci s firmou Beads 4U, která nám dodávala práci do chráněné dílny. 
I přes probíhající hospodářskou krizi se nám povedlo získat jiné pracovní 
programy, aby mohla chráněná dílna zůstat zachovaná. 

Během roku se velmi intenzivně hledaly nové prostory, které jsme 
chtěli využít na rozšíření služeb, o které je stále obrovský zájem.

 Probíhaly jednání s Krajským úřadem a Charitou Opava ve věci 
Vyhlášení Veřejné zakázky na Individuální projekt, který se nám po něko-
likaměsíčních přípravách podařilo úspěšně zahájit v lednu 2009. 

V červnu jsme úspěšně zakončili EU projekt financovaný NROS 
- Posílení finančního řízení organizace. I nadále se nám daří udržovat 
a rozvíjet aktivity tohoto projektu.

V srpnu jsme získali od Seniorcentra Opava do pronájmu dva byty 
a v září jsme zde již mohli nastěhovat naše klienty v rámci služby podpo-
ra samostatného bydlení. 

Během roku jsme úspěšně prošli několika kontrolami mezi jinými 
z ÚP v Bruntále. Povedlo se nám ve spolupráci s ÚP v Opavě zřídit nové 
chráněné pracovní místo.              

V říjnu jsme připravili v rámci celorepublikového TDZ týden ote-
vřených dveří. Také jsme se zúčastnili Dne sociálních služeb, kde jsme 
prezentovali naší organizaci. Výrobky našich klientů jsme se prezentovali 
také na Vánočních trzích a na Konferenci v PL Opava.

Řadu našich zaměstnanců jsme rozšířili o sociální pracovnici a pra-
covní terapeutku.

Děkujeme všem klientům za jejich svědomitou práci, děkujeme 
sponzorům a donátorům, kteří nás podpořili a prosíme, aby nám zacho-
vali přízeň i v dalších letech. 

FOKUS – Opava

Úvodní slovoPodekování
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Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropský sociální fond

Moravskoslezský kraj

Statutární město Opava 

Úřad práce v Bruntále

Úřad práce v Opavě

Beads 4U

Nadace Preciosa

Nadace OKD 

Fokus Praha

DĚKUJEME VŠEM, 
KTEŘÍ V ROCE 2008 JAKKOLIV PODPOŘILI NAŠE PROJEKTY.



Finanční zprávačinnost sdružení

3 12

Občanské sdružení FOKUS – Opava je dobrovolným a nepolitic-
kým sdružením, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost v oblasti 
péče o duševně nemocné. Sdružení vyvíjí svou činnost od 2. 3. 2005 a to 
především v regionech Opavsko, Bruntálsko a Hlučínsko. 

Cílem jeho činnosti je podílet se na budování mimonemocničních 
zařízeních, poskytovat základní sociální péči osobám s dlouhodobým du-
ševním onemocněním a mentálním postižením,  podporovat jejich inte-
graci na trhu práce stejně jako prevenci izolace, působit na veřejnosti při 
prosazování správného přístupu a tolerance k duševně nemocným a se-
znamovat širokou veřejnost s problematikou duševního zdraví a duševní 
nemoci. Posláním sdružení je pomáhat cílové skupině v návratu a uplat-
nění ve společnosti rozvíjením různých možností pro jejich pracovní 
a sociální rehabilitaci a zasazovat se o vytvoření regionálního systému 
komunitní péče o duševně nemocné. 

Veškeré aktivity nabízené naší organizací podporují schopnosti pa-
cienta do té míry, aby byl schopen se sám co nejvíce vypořádat se svými 
obtížemi a dle svých možností dokázal vést produktivně a subjektivně 
uspokojivý život v co nejpřirozenějších podmínkách, tzn. omezuje nut-
nost umístění v rezidenčních službách. 

FOKUS – Opava je členem celorepublikového sdružení Fokus Fe-
derál, které je střešní organizací 9 Fokusů působících v České republice. 
Byly to první organizace  na poli péče o duševní zdraví. Dohromady tvoří 
silnou, úzce spolupracující skupinu, která usiluje především o kvalitu slu-
žeb pro duševně nemocné a jejich další rozšíření. U svých členu navíc 
garantuje kontrolní mechanismy pro hospodaření se státními dotacemi. 
Sdružení Fokus je členem mezinárodních organizací World Federation 
for Mental Health, Arge Ost-West a Mental Health Europe.

VÝNOSY CELKEM:

NÁKLADY CELKEM:

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

Náklady na materiál
Náklady na služby
Náklady na mzdy 
Ostatní náklady 

   227 053,00 Kč
   317 888,00 Kč
4 037 179,00 Kč
     25 109,00 Kč

Tržby  
Ostatní výnosy
Dary  
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Statutární město Opava
Úroky  
Úřad práce Bruntál
Úřad práce Opava
OKD  
NROS  
Fokus Praha

     82 466,57 Kč
          976,00 Kč
   223 145,00 Kč
1 280 500,00 Kč
   462 116,00 Kč
          195,00 Kč
2 363 953,00 Kč
     40 000,00 Kč
     15 525,00 Kč
   300 959,43 Kč
       8 585,00 Kč

4 607 229,00 Kč

4 778 421,00 Kč

171 192,00 Kč



cílová skupina
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• Cílovou skupinou jsou osoby s dlouhodobým psychickým posti-
žením, u nichž došlo k výraznému narušení psychických, sociál-
ních a pracovních schopností. Jde o skupinu osob s dlouhodobou 
duševní nemocí s diagnózou z okruhu psychóz.

• Dle psychiatrických statistik je v průměru v každé generaci 20 % 
populace s psychickými potížemi, 10 % populace je postižena 
mírnějším psychickým onemocněním a zhruba 3 % jsou postiženi 
psychózou.

• Osoby se zdravotním postižením a osoby s mentálním postiže-
ním.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA

Chráněná dílna funguje již od roku 2006, kdy jsme díky spolupráci 
s firmou Beads 4U získali pro naše klienty zakázku na práci s bižuterií. 
Od podzimu r. 2007 jsme rozšířili pracovní program o kompletaci hraček 
a inteligentní plastelíny. 

V roce 2008 pracovalo v chráněné dílně průměrně 37,75 zaměst-
nanců se zdravotním postižením, z toho 1 je osobou se zdravotním posti-
žením (ČID), ostatní jsou osoby s těžším zdravotním postižením (PID).

Počet zaměstnanců v chráněné dílně za jednotlivá čtvrtletí

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 



SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Cílem služby je podpořit zpětnou integraci těžce zdravotně posti-
žených, nebo alespoň zmírnit jejich sociální izolaci, maximálně zrehabi-
litovat dosud uchované schopnosti a co nejvíce podpořit jejich soběstač-
nost v běžném životě.

Tato rehabilitace probíhá prostřednictvím ergoterapie, která se 
konkrétně zaměřuje na procvičování motorických dovedností, odbourá-
vání ztuhlosti končetin a nekoordinovanosti pohybu, zlepšení trpělivosti, 
překonávání pesimismu, apod.

Lidé si v rámci této služby vyzkoušeli práci na šicím stroji a tkal-
covských stavech a také jako v předešlé službě práci s bižuterií a výtvar-
ným materiálem.

V roce 2008 byla služba využita 2 275 intervencemi. 

Organizační struktura
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Rada sdružení Revizní komise

Sociální pracovníci

Administrativní 
pracovník Ekonomický manager

Psychiatrická sestra

Valná hromada

Předseda sdružení

Pracovní terapeut 

Odborný ředitel
a ekonomický ředitel

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Tuto službu využívají lidé, kteří nejsou z důvodu své nemoci umís-
titelní  na otevřeném ani chráněném trhu práce. Prostřednictvím manu-
ální činnosti, která probíhá ve velice odlehčené formě a za intenzivní 
pomoci terapeutů, mají uživatelé možnost obnovit si či zlepšit své pra-
covní dovednosti, komunikaci, posílit sebedůvěru a omezit svou sociální 
izolovanost.

Uživatelé služby mohou vytvářet výrobky z textilního materiálu, 
bižuterie, práci na tkalcovských stavech, práce na zahradě.Během roku 
jsme se potýkali s menší vytížeností služby. Celkem v roce 2008 proběhlo 
250 intervencí. 

SLOŽENÍ PERSONÁLU V ROCE 2008:

PhDr. Ivana Strossová – předseda sdružení, klinický psycholog, supervizor

Šárka Potyšová, DiS. – sociální pracovnice, odborná ředitelka

Radka Kurtinová – místopředsedkyně sdružení, ekonomická ředitelka

Mgr. Ilona Melecká – sociální pracovnice

Eva Svobodová, DiS. – sociální pracovnice

Vladěna Mazurová – psychiatrická sestra, pracovní terapeutka

Ing. Radmila Štrohalmová – ekonom

Danuše Šafránková, DiS. – sociální pracovnice

Jaroslava Bartková – pracovní terapeut

Personální zajišteníSOCIÁLNÍ SLUŽBY 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Lidé s duševním onemocněním potřebují zázemí a místo, na kte-
ré se mohou obrátit o radu či pomoc. Hlavním cílem služby je přede-
vším informování o existujících službách, poradenství při výběru službu 
a zprostředkování navazujících služeb, poskytování poradenství v oblasti 
sociální, psychologie, vzdělávání a práce, pomoc při vyřizování běžných 
záležitostí a při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při řešení 
nepříznivé sociální situace, zprostředkování  kontaktu se společenským 
prostředím, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným 
soc. prostředím, apod. 

Využití služby v roce 2008

SLUŽBA NÁSLEDNÉ PÉČE

Tato služba podporuje uživatelovu aktivitu a samostatnost při ře-
šení jeho problémové situace. Mezi aktivity služby patří doprovod klien-
tů (vyřizování různých osobních záležitostí, doprovody k lékaři a jiných 
zdravotnických institucí, apod.), kontaktování potencionálních klientů ve 
spolupráci s ošetřujícími ambulantními psychiatry a psychiatrickou léčeb-
nou  a socioterapeutické činnosti, kde jsou využívány volnočasové aktivi-
ty jako anglický jazyk, výuka práce na počítači, vaření, sportovní aktivity 
(Bowling, sportovní den), výlety (výlet na poutní vrch Cvilín, výlet do 

Jakartovic – penzion pod Stájí, výlet na Hradec nad Moravicí, procházka 
k sádrovcovému lomu v Opavě), bubnování.

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Podporované bydlení poskytuje duš. nemocným lidem sociální ná-
cvik zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností a dalších schop-
ností potřebných k samostatnému životu. Vedeme uživatele k tomu, aby 
převzali odpovědnost za své rozhodování. Podporované bydlení je po-
skytováno ve vlastních domácnostech  klientů.

Od srpna roku 2008 jsme získali do pronájmu od Města Opavy 
dva byty na ul. Jateční v Opavě. Tyto byty jsou k dispozici našim klien-
tům. V této službě bylo poskytnuto celkem 7 kontaktů a 98 intervencí. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 


