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ÚVODEM
FOKUS Turnov vznikl dne 22. listopadu 1994 jako občanské sdružení. U vzniku stálo
několik občanů z řad intelektuálů, církví nebo přímo potencionálních uživatelů, kterým
nebylo lhostejné, že v našem městě neexistuje zařízení typu centra denních služeb pro občany
se zdravotním postižením. Od této doby se postupně rozvíjí a 15. srpna 2014 bylo dle Nového
občanského zákoníku přetransformováno na zapsaný spolek. Byly vytvořeny nové Stanovy
spolku a celý výpis ze spolkového rejstříku je možný stáhnout na adrese
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik pod IČ FOKUSU Turnov, z.s.
Registrované ambulantní sociální služby Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické
dílny a terénní forma sociální služby Podpora samostatného bydlení, jsou poskytovány dvěma
cílovým skupinám. Jsou to osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením
starších 16ti let. V rámci služeb ambulantního typu provozujeme dvě rehabilitační dílny, kde
pracují klienti podle druhu postižení denně od 8.30 do 15.30 hodin. Součástí těchto dílen je i
kuchyň, kde si klienti nacvičují jednoduché úkony v domácnosti, vaří, pečou a podobně. Nově
jsme zrekultivovali zahradu tak, aby se někteří uživatelé mohli podílet na pěstování
jednoduchých plodin a nebo i na sekání trávy. Krámek přímo v prostorách FOKUSU nabízí
k prodeji naše výrobky.
Terénní služba Podpora samostatného bydlení byla zaregistrována začátkem roku 2014.
Byly k ní vytvořeny Standardy kvality a další potřebné administrativní záležitosti. Tato služba
pomáhá lidem, kteří se dostali do nouzové situace s bydlením, kteří potřebují dopomoci
v případě, že jsou propuštěni z léčení v Psychiatrické nemocnici v Kosmonosech a nebo chtějí
navázat kontakt se společenským prostředím, chtějí pomoci s financemi a nebo doprovod na
úřady.
Kromě rehabilitačních dílen mohou uživatelé využít i různých volnočasových aktivit,
např. práce na počítači, biblioterapie, trivium a další.
V letních měsících také pořádáme jednodenní výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Součástí našich služeb se staly i rekondiční pobyty. V roce 2016 jsme byli s CK Monatour
na šestidenním pobytu ve slovenském Bardějově.
Intenzivně se rovněž pracovalo na tvorbě a plnění standardů kvality, probíhalo vzdělávání
pracovníků dle aktuální nabídky a dle finančních možností naší organizace.
V září tohoto roku jsme získali od firmy KOMPAKT spol.s.r.o. sociální automobil, který
pracuje pro terénní službu Podpora samostatného bydlení na Turnovsku, Semilsku,
Jilemnicku a Železnobrodsku.
FOKUS Turnov, z.s. se stále snaží být stabilním a profesionálním pracovištěm v Libereckém
kraji. Má zájem na tom, aby finanční prostředky, poskytované obcemi, krajem, či státem, byly
využity efektivně a aby sociální služby byly dostupné a kvalitní.
V roce 2016 se obnovila myšlenka zrekonstruovat objekt ve Skálově ulici čp. 415, který
využívá FOKUS Turnov, z.s. Společně s Městem Turnov se začalo s projektováním a
s hledáním možností, jak získat finanční prostředky na tuto rozsáhlou akci.

Luďka Kanclířová
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Vznik : 22. listopadu 1994, registrováno u MV ČR pod číslem II/s-OS/1-25924/94-R
Transformace dle NOZ proběhla 15.8.2014, zapsáno ve spolkovém rejstříku
spisová značka L 2448 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Struktura organizace :











Členská schůze
Předseda spolku
Kontrolní komise
Ředitel
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Účetní
Údržbář
Správce webových stránek
Uživatel

Členská schůze - skládá se z členů FOKUS Turnov, z.s. – řídí se Stanovami spolku.
Předseda spolku - statutární zástupce : Luďka Kanclířová - řídí se Stanovami spolku
Kontrolní komise :
Předsedkyně kontrolní komise – Libuše Vydrová - řídí se Stanovami spolku
Členové kontrolní komise – Mgr. Hana Kocourová, Světluška Bělonohá – řídí se
Stanovami spolku
Sociální pracovnice : Tereza Cermanová DiS , Alena Bartoníčková
Pracovnice v sociálních službách : Bc. Klára Fišerová,
Šipošová, Kateřina Holubková, Mgr. Zuzana Růžičková
Ekonomka : Ing. Jana Matějková
Údržbář : Vladimír Nalezenec – od května 2016
Externí pracovníci :
Jan Fišer –, správce webových stránek
Tomáš Procházka – supervizor

Dobrovolní pracovníci :

Daniela Pekláková
Monika Dudová
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Alexandra Halešová, Jitka

SHRNUTÍ ČINNOSTI V ROCE 2016

Vzdělávání :
Supervize týmová 3x
Semináře dle aktuální nabídky splněno zákonné vzdělávání u všech
pracovníků

Koncepce :
Aktualizace registrace služeb dle Zákona o sociálních službách
(Kanclířová)
Pokračování v realizaci dokumentace dle Standardů kvality sociálních
služeb (Cermanová)
Hledat možností, jak získat finanční prostředky na rekonstrukci
objektu ve kterém sídlí FOKUS Turnov, z.s. ( Kanclířová, Matějková,
Město Turnov)

Provoz a finance :
Včasně reagovat na vypsané projekty nadací, kraje, MPSV, EU
(Kanclířová, Matějková)
Zajistit dostatek finančních prostředků na rok 2016 (Kanclířová,
Matějková)

Řízení a plánování :
Příprava a realizace nejméně 2 Členských schůzí - jaro, zima
Průběžné pracovní porady, nejméně 1x týdně
Účetní uzávěrka s Kontrolní komisí za rok 2015 - květen 2016
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výnosy v tis. :
Provozní dotace

3.140

Přijaté příspěvky

101

Tržby za vlastní výkony a za zboží

503

CELKEM

3.744

Náklady v tis. :
Spotřebované nákupy a nakupované služby

637

Osobní náklady

3.055

Daně a poplatky

3

Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek
Poskytnuté příspěvky

191
26

CELKEM

Hospodářský výsledek v tis.

78

3.990

-246

Provedena prověrka účetnictví 2016 firmou AUDITEX s.r.o. Liberec dne 31.3.2017.
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PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2017

Vzdělávání :
Rekvalifikační kurzy pro pracovníky, kteří nesplňují podmínky registrace
Tvorba projektů grantových schémat a legislativa EU (Kanclířová)
Supervize cca 3x ročně dle dohody (všichni zaměstnanci)
Účast na seminářích a odborných přednáškách dle aktuální nabídky
(všichni zaměstnanci)

Koncepce :
Účast na tvorbě komunitního plánování sociálních služeb v regionech, tvorba
akčního plánu ve spolupráci s Městem Turnov
Zpracování žádosti o finanční prostředky na projekt „Střednědobé plánování
sociálních služeb na Turnovsku, Železnobrodsku a Rokytnicku“
Pokračovat v realizaci dokumentace dle standardů kvality sociálních
služeb (Kanclířová, Malá, Bartoníčková )

Provoz a finance :
Včasně reagovat na vypsané projekty nadací, kraje, MPSV, EU
(Kanclířová, Matějková)
Zajistit finanční prostředky na rok 2017 (Kanclířová)
Řízení a plánování :
Příprava a realizace nejméně 2 Členských schůzí - jaro, zima
Průběžné pracovní porady, alespoň 1x týdně
Účetní uzávěrka s kontrolní činností - květen 2018
Sledovat výzvy MPSV ČR, EU a dalších donátorů ( Kanclířová )
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ZÁVĚREM
Výroční zpráva 2016 byla projednána na Členské schůzi a jí schválena.

Za správnost

Luďka Kanclířová
předseda spolku

V Turnově dne 28. 6. 2017
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