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Úvodem  
 

Vážení čtenáři, 

dostává se vám do rukou výroční zpráva Fokusu Turnov za rok 2020. Je to již 26. výroční zpráva, 

která vzniká, kterou můžete číst, avšak první, u jejíhož zrodu jsem přítomná a jejíž obsah jsem 

mohla ovlivnit. Je mi nesmírnou ctí a radostí být součástí „Fokusí“ rodiny a s velkou pokorou 

přistupuji k organizaci, která má tradici a kořeny hlouběji než většina jiných.  

Máme za sebou rok plný změn a výzev. Některé byly způsobené celospolečenskou situací 

ovlivněnou pandemií, na některých se pracovalo dlouhá léta a v roce 2020 vrcholily, některé 

vyplynuly z personálního obsazení a některé přinesla potřeba spojená s reformou psychiatrické 

péče. Nezastírám, že mnohá rozhodnutí během uplynulého roku byla velmi těžká. A to jak pro paní 

ředitelku Kanclířovou, tak pro mne jako její nástupkyni. Stojíme však na pevném základě, 

pracujeme s úžasnými hodnotami a jasným směrem, kam a proč chceme jít. Lidé s duševním 

onemocněním nebo mentálním postižením ve Fokusu dlouhá léta nacházejí podporu na své cestě 

za lepším životem a to pro nás i přes přicházející změny zůstane nejsilnější motivací. I nadále 

budeme pracovat na zkvalitňování stávajících služeb, na rozšiřování služeb o další možnosti péče 

a uplatnění pro naše klienty. Kromě kvalitního poskytování služeb se však chceme zaměřit i na 

budování silné komunity, bez které se duševně nemocní lidé při začleňování do běžného života 

prostě neobejdou. Vzdělávací a osvětová činnost, propojování našich klientů s veřejností, práce 

s dobrovolníky, kulturní a sportovní akce pod hlavičkou Fokusu… to vše nám snad pomůže 

postupně vytvořit město přívětivé k hendikepům, k sobě navzájem a k bláznovství, kterého v sobě 

máme kousek přece úplně každý.  

     

 

 

         Lenka Meixnerová 
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Charakteristika organizace 
 

Fokus Turnov, z.s. je nestátní nezisková organizace, poskytující terénní a ambulantní sociální 

služby lidem s duševním onemocněním, s mentálním postižením a kombinovaným postižením 

v Libereckém kraji. Pomáhá lidem řešit jejich problémy, které vznikly z důvodu jejich zdravotního 

postižení a podporuje je na cestě k zotavení.  

Organizace byla založena v roce 1994 a u jejího zrodu stálo 15 spoluobčanů z Turnova, kteří cítili 

důležitost zřízení sociální sužby, která by se zabývala skupinou lidí s duševním onemocněním a 

jejich potřebami. Vzniklo tak Centrum denních služeb a od té doby je Fokus Turnov registrovaným 

poskytovatelem sociálních služeb a také významným partnerem v oblasti komunitních služeb 

v celém regionu.  Fokus Turnov byl založen jako jeden z prvních v síti Fokusů, které působí v 7 

krajích po celé ČR. 

V následujících letech se služby organizace rozrostly o Sociálně terapeutické dílny (2008),  

a také terénní službu Podpora samostatného bydlení (2014), která své služby poskytuje na území 

ORP Turnov, ORP, Jilemnice, ORP Železný Brod a ORP Semily.  

Filozofií organizace je podpora lidí s duševním onemocněním na cestě k zotavení. Týmy 

jednotlivých služeb úzce kooperují nejen mezi sebou, ale i s návaznými službami, lůžkovými 

psychiatrickými zařízeními, ambulantními psychiatry a dalšími institucemi. Snaží se rychlou a 

flexibilní pomocí předcházet zhoršení zdravotního stavu a hospitalizacím. Vedle poskytování 

sociálních služeb se organizace v minulém roce zaměřila také na osvětu veřejnosti v tématech 

duševního zdraví a destigmatizaci duševního onemocnění, zapojili jsme se do oslav 30 let 

komunitních služeb a Týdnů duševního zdraví. 
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Události roku 2020 z pohledu celé organizace 
 

Rok 2020 byl pro organizaci jako takovou náročný, protože její fungování bylo ovlivněno mnoha 

změnami a situacemi, kdy bylo nutné velmi rychle reagovat a přizpůsobit se.  

Opatření, která byla spjata s pandemií COVID-19, určitým způsobem omezila činnost všech 

poskytovaných služeb. Značná část zaměstnanců musela zůstat doma na OČR, v pracovní 

neschopnosti nebo v karanténě, takže bylo třeba neustále hledat nové cesty, jak efektivně, 

bezpečně a šetrně, jak ke klientům, tak k zaměstnancům, poskytnout služby tam, kde je to potřeba.  

 

 



 

6 
 

Rostoucí organizace 

V polovině loňského roku odešla z funkce ředitelky Luďka Kanclířová a na její místo nastoupila 

Mgr. Lenka Meixnerová. S jejím příchodem se aktivity FOKUSu začaly zaměřovat více 

proreformním způsobem, organizace se také více otevřela směrem k veřejnosti.  Vytvořili jsme 

nové logo organizace, vznikl nový web a změnil se i styl komunikace na sociálních sítích.  

 

Projekty a rozvoj organizace 

Úspěšně jsme naplněním všech indikátorů ukončili dodávku služeb krajům v rámci dvouletých 

Individuálních projektů „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením 

v Libereckém kraji“.  

Po ukončení Individuálního projektu jsme začali intenzivně pracovat na stanovení a pochopení 

nových cílů organizace, které se definovaly již s ohledem na stěhování do nové budovy organizace 

Skálova 415 a také s ohledem na Reformu psychiatrické péče a její strategické dokumenty. Proto 

jsme si vytyčili jednoduché cíle, které bylo možné okamžitě realizovat.  

 

• Striktní rozdělení cílových skupin, kdy osoby s mentálním postižením využívají službu 

CDS a osoby s duševním onemocněním výhradně službu STD. V nové budově bude prostor 

i aktivity přizpůsobeny specifickým potřebám cílové skupiny.  

 

• Doplnění personálu, pro kvalitní poskytování služeb je třeba doplnit personál tak, aby 

bylo možné maximálně využít úvazky v síti služeb LBK. Provoz tak může maximálně 

podporovat individualitu každého z uživatelů.  

 

• Tvorba nových standardů, probíhá za pomoci paní Hrubé z MZ. Je třeba formulovat nové 

standardy, které budou odpovídat proreformnímu přístupu, novým cílům organizace, 

potažmo i nové budově. Pracovat na standardech budou celé týmy jednotlivých služeb tak, 

aby byly maximální oporou při práci každého pracovníka. S tvorbou nových standardů 

samozřejmě souvisí i tvorba nové metodiky pro každou službu. 

 

• Spolupráce s klinickou psycholožkou paní PhDr. Ivanou Rosickou, která se podílela 

na realizaci happeningové akce (NE)BLÁZNI, TURNOVE!, a také poskytuje konzultace 

k tomu, abychom v novém domě mohli nastavit smysluplné aktivity pro osoby s duševním 

onemocněním, a tím mohli zvednout i jejich návštěvnost Fokusu. 

 

Úspěšně jsme zpracovali projekt „Pořízení vybavení pro zázemí sociálních služeb č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014291“, díky kterému budeme moci zakoupit vybavení do prostor 

a zahrady nově postavenému domu ve Skálově ulici. Vybavení, které se z tohoto projektu bude 

pořizovat bude určeno výhradně pro poskytování přímé péče klientům. Realizace projektu bude 

probíhat v roce 2021 

Dalším projektem, na kterém jsme začali pracovat je projekt s názvem „Pořízení automobilu pro 

9 osob pro zkvalitnění služeb FOKUSu Turnov, z.s. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015210“, díky 

kterému budeme moci nabídnout našim klientům zajímavější aktivity a možnosti využití našich 

služeb. Dokončení projektu administrativní části projektu a jeho realizace bude probíhat ještě 

v roce 2021.  
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Běžná činnost 

Podařilo se nám udržet všechny stávající sociální služby a úvazky v síti služeb Libereckého kraje.  

Ve všech službách jsme ambulantní a terénní formou podpořili 131 klientů v jejich nepříznivé 
situaci a poskytli celkem 11 796 intervencí. Flexibilitu služby dokládá, že téměř 60% intervencí 
proběhlo v terénu. 

 

Vzdělávání, osvěta 

V rámci destigmatizačních aktivit jsme oslovili vyšší ročníky turnovských základních škol, na 

kterých jsme prezentovali činnost organizace a také možnosti, jakým způsobem by se na nás mohli 

žáci nebo jejich rodinní příslušníci v případě potřeby obrátit.  

V letošním roce jsme také zahájili Týdny duševního zdraví „v novém kabátku“ a uspořádali jsme 

happaning s názvem (NE)BLÁZNI, TURNOVE!, který proběhl v atriu Muzea Českého ráje a 

zúčastnilo se ho okolo 300 lidí z Turnova i okolí. Byla to celodenní akce kterou provázelo jediné 

téma: Duševní hygiena.  Návštěvníkům jsme nabídli mnoho aktivit např. lekce jógy, ukázku 

muzikoterapie, projížďku na koni, Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově ukázala, jak se 

brousí kameny a mnoho dalších. Moderování akce a rozhovor s paní PhDr. Ivanou Rosickou zajistil 

Petr Vydra. Tato akce měla u turnovské veřejnosti veliké ohlasy a určitě splnila svůj účel, stane se 

tedy pravidelnou součástí turnovského kulturního programu.  

Co se týče vzdělávání zaměstnanců, byl rok 2020 z důvodu pandemie hodně složitý. Některé kurzy 

nebylo možné absolvovat vůbec, některé pouze on-line formou, omezené personální kapacity 

neumožňovaly příliš uvolňovat k individuálnímu vzdělávání. Proto byly posíleny týmové 

supervize na 14 hodin za rok a odborné vzdělávací programy byly přesunuty do roku 2021. 
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Pracovníci organizace v roce 2020 
 

 

 

 

 

  

Vedení organizace: 

Luďka Kanclířová – předsedkyně spolku, ve funkci do 31. 8. 2020 

Mgr. Lenka Meixnerová – předsedkyně spolku, ve funkci od 1. 9. 2020 

 

Bc. Iveta Malá – provozní ředitel, pracovní poměr do 2/2020 

 

 
PODPORA 

SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

Eva Cinková  

vedoucí služby 

 

 

Bc. Romana Marušková 

sociální pracovník 

 

 

Karolína Blažková 

pracovník v sociálních 

službách 

 

 

Renata Drobná 

pracovník v sociálních 

službách 

 

 

Monika Neprašová 

pracovník v sociálních 

službách 

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ 

DÍLNY 

Bc. Klára Zajícová 

vedoucí služby 

 

Lucie Černohouzová, DiS.  

sociální pracovník 

 

Kateřina Holubková 

pracovník v sociálních 

službách 

 

Jana Dančová 

pracovník v sociálních 

službách 

pracovní poměr od 5/2020 

 

Martina Tulachová 

vedoucí služby 

pracovní poměr do 3/2020 

 

Kateřina Málková 

pracovník v sociálních 

službách 

pracovní poměr do 5/2020 

 

 

CENTRUM DENNÍCH 

SLUŽEB 

Bc. Klára Zajícová 

vedoucí služby 

 

Lucie Černohouzová, DiS.  

sociální pracovník 

 

Matěj Jelínek 

pracovník v sociálních 

službách 

pracovní poměr od 7/2020 

 

Martina Tulachová 

vedoucí služby 

pracovní poměr do 3/2020 

 

Krystýna Řeháčková 

pracovník v sociálních 

službách 

pracovní poměr do 3/2020 

 

Alexandra Halešová 

pracovník v sociálních 

službách 

pracovní poměr do 4/2020 
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Organizační struktura organizace  
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Představení jednotlivých služeb 
 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba, která pomáhá lidem s chronickým duševním 

onemocněním nebo kombinovanými vadami zvládat jejich těžkou životní situaci i každodenní 

problémy.  

S každým jednáme individuálně na základě jeho potřeb, spolupráce je dobrovolná a bezplatná.  

Nabízíme pomoc při návštěvě úřadů, s vyřízením potřebných dávek, příspěvků či invalidního 

důchodu. Dále při hledání a návštěvách lékaře. Pomoc nabízíme i v oblasti bydlení, například skrze 

nácvik denního režimu, s domácími pracemi nebo při hospodaření s financemi. Pomůžeme i při 

hledání podporovaného pracovního místa či chráněného bydlení. 

Působíme na území Turnova, Jilemnice, Železného Brodu Semil, a to každý pracovní den.  

 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní službou pro osoby s duševním onemocněním 

poskytovanou v sídle organizace. Zaměřuje se na rozvoj klienta, jeho adaptaci na prostředí, 

aktivizaci a pomoc se stanovením a udržením osobního cíle.  S každým jednáme individuálně na 

základě jeho potřeb, spolupráce je dobrovolná a bezplatná. Klientům nabízíme bezpečné zázemí, 

profesionální, avšak vlídný přístup, pestrou řadu pracovních programů i volnočasových aktivit.  

 

Centrum denních služeb je ambulantní služba pro osoby s mentálním postižením a 

kombinovaným postižením poskytovaná v sídle organizace. Zaměřujeme se na smysluplnou náplň 

dne, dbáme na osobní rozvoj každého jednotlivého klienta, a to s přihlédnutím k jeho potřebám, 

možnostem a prioritám. Rozvíjíme motorické schopnosti pomocí kreativních a rukodělných 

aktivit, klienti se učí fungovat v kolektivu i každý sám, vzdělávají se zábavnou formou, upevňují 

hygienické návyky a péči o sebe i domácnost. Dále máme k dispozici zahradu, učíme se nakupovat, 

třídit odpad, vařit, cestovat a užívat života. Službu si uživatel hradí, a to fixní částkou za hodinu 

přítomnosti ve službě, maximálně však do výše svého měsíčního příspěvku na péči. 
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Hospodaření spolku  
 

 

Rozvaha v tis. Kč 
 

Aktiva  k 1. 1. 2020 k 31.12.2020 

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 266 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 861 1160 
Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -861 -894 

 
B. Krátkodobý majetek celkem 

 
4084 

 
3858 

Zásoby celkem 45 0 
Pohledávky celkem 42 189 
Krátkodobý finanční majetek celkem 3994 3655 
Jiná aktiva celkem 3 14 

AKTIVA CELKEM                  4084                                            4.124 
 

 

 

 

Pasiva k 1. 1. 2020 k 31.12.2020 

A. Vlastní zdroje celkem 1622 2355 

Jmění celkem 1242 1622 
Výsledek hospodaření celkem 380 733 

 
B. Cizí zdroje celkem 

 
2462 

 
1769 

Rezervy celkem 0 0 
Dlouhodobé závazky celkem 0 0 
Krátkodobé závazky celkem 2126 1481 
Jiná pasiva celkem 336 288 

PASIVA CELKEM                                4.084                                      4.124 
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Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč. 
 

Náklady Hlavni činnost Hospodářská činnost 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1.583 193 

Osobní náklady 4.758 23 

Daně a poplatky 4 0 

Ostatní náklady 68 1 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek 

 
32 

 
1 

Poskytnuté příspěvky 12 0 

Daň z příjmu 54 2 

NÁKLADY CELKEM 6.511 220 

 
Výnosy Hlavni činnost Hospodářská činnost 

Provozní dotace 1.607 0 

Přijaté příspěvky 60 0 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 5.560 237 

VÝNOSY CELKEM 7.227 237 
 

Výsledek hospodaření Hlavni činnost Hospodářská činnost 

Před zdaněním 770 19 

Po zdanění 716 17 

 

Zdroje financování 
  

Sociálně terapeutická dílna  
Ministerstvo práce a sociálních věcí 168.516,- Kč 
Liberecký kraj 120.000,- Kč 
Individuální projekt 1.956.204,- Kč 

 

 
Podpora samostatného bydlení 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 221.176,- Kč 
Liberecký kraj 76.000,- Kč 
Město Železný Brod 13 000,-Kč 

Individuální projekt 3.424.560,- Kč 

 

 
Centrum denních služeb 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 812.298,- Kč 
Liberecký kraj 76.000,- Kč 
Město Turnov 120 000,-Kč 
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Plánovaný rozvoj na rok 2021 
 

V následujících letech jsme si vytyčili zásadní cíle, které jsou v souladu s Reformou psychiatrické 

péče a potřebností v regionu: 

 

1. Udržení stávajících služeb 

Udržení stávajících služeb v minimálně stejném rozsahu jako nyní (viz. výše) 

 

2. Zřízení služby Sociální rehabilitace 

Pro následující rok bychom se chtěli aktivně zapojit do právě probíhající Reformy psychiatrické 

péče a rozšířit nabídku služeb pro osoby s duševním onemocněním o Sociální rehabilitaci, která 

by působila v ORP Turnov, ORP Jilemnice, ORP Železný Brod a ORP Semily. Hlavním úkolem služby 

bude komplexní a podpůrná péče po návratu z Psychiatrické nemocnice, propojení ambulantních 

a terénních služeb s důrazem na multidisiplinaritu.  Mapováním situace v našem regionu jsme 

zjistili, že tuto službu by okamžitě mohlo využívat cca 30 klientů a počítáme s tím, že potřebnost 

této služby se bude zvyšovat.  Z těchto důvodů chceme žádat o 3,5 úvazku v síti sociálních služeb 

LBK.  

Služba by byla primárně vázána na svoji základnu, tím by vzniklo jakési ambulantní zázemí pro 

klienty, kteří budou moci do služby docházet, ale pracovníci týmu by měli možnost vyjíždět i do 

terénu (na žádost klienta, v krizových situacích…). Služby poskytované ambulantní formou by 

byly přímo zacílené na aktivní rozvoj klienta a na jeho zotavení. Služba bude velmi úzce 

spolupracovat s dalšími organizacemi, jako je Dluhová poradna, Rytmus, Advaita a další, tak aby 

byl co nejvíce využívám bio -psycho – sociální přístup ke klientovi.  

Práce týmu bude klást důraz na asertivní přístup, kdy služba aktivně pracuje, nabízí služby a 

nečeká pouze na aktivitu klienta. Služba by měla být dostupná pro klienty i v malých obcích, tam, 

kde dosud nebyla podpora žádnou formou poskytována.  

Považujeme za velmi zásadní, abychom v době, kdy se zakládají Centra duševního zdraví, zřídili 

alespoň plně funkční multidisciplinární tým. Bez těchto týmů není možné, abychom v našem 

regionu, potažmo v Libereckém kraji, mohli poskytovat kvalitní péči o osoby duševním 

onemocněním v souladu s Reformou psychiatrické péče.  

Pokud by tento záměr nebyl naplněn, budeme muset navýšit úvazky ve službě Podpora 

samostatného bydlení, která bohužel není službou, která naplňuje proreformní podmínky. Proto 

bychom ji raději nechali jako službu plně sociální a využili pro osoby s dušením onemocněním, 

které potřebují větší míru podpory a jejich cesta k zotavení je buď velmi dlouhá, anebo v důsledku 

dlouhodobé nemoci není reálná v takovém rozsahu, aby klienti této služby byli schopni žít sami 

bez jakékoli podpory.  
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3. Zřízení služby Chráněné bydlení 

Další službu, kterou bychom v následujících letech (2022-2023) rádi zřídili je služba Chráněné 

bydlení. Cílem této služby bude podpora duševně nemocných lidí v získání dovedností potřebných 

k samostatnému životu mimo zdravotnická a ústavní zařízení. Bude zaměřena především na 

sociální začleňování duševně nemocných ze zdravotnických a pobytových zařízení zpět do 

komunity a na obhajobu práv duševně nemocných žít běžným způsobem života. Poslání této 

služby bude v souladu s cíli Reformy psychiatrické péče a deinstitucionalizací.  

V současné době službu Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním v regionu 

posykuje organizace FOKUS Liberec, o.p.s. a organizace Tulipán, z.s., které provozují v Liberci a 

České Lípě. Z mapování potřeb v Libereckém kraji i z osobních zkušeností je zřejmé, že tato služba 

je nezbytná pro potřeby Turnovska a širšího okolí. Organizace FOKUS Turnov, z.s. je ochotna 

provozovat tuto službu s cílem pomoci uživatelům žít podle vlastních představ a možností. 

Podporovat rozvoj praktických sociálních schopností zahrnující každodenní obstarávání 

domácnosti (vaření, nákup, praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi) i samostatné rozhodování 

v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času apod.). Ve 

spolupráci s městem Turnov vznikl záměr zřídit službu Chráněné bydlení, v budově Skálova 84, 

Turnov. V rámci této služby budou moci uživatelé využívat společné prostory, automatickou 

pračku, sušičku na prádlo, PC s internetem a další základní vybavení, které bude podporovat 

uživatele v jeho osamostatnění. Bydlení by mělo být určeno pro 9–11 osob s duševním 

onemocněním a byty by měly být rozděleny podle míry podpory. Nejvyšší míru podpory, tedy pro 

osoby čerstvě propuštěné z hospitalizace, nebo pro osoby s nízkou soběstačností, by měly 

zajišťovat 3 dvoulůžkové se společným zázemím (max. 6 osob). Délka ubytování by byla určena 

dle možnosti uživatele v rozsahu 0,5 - 2 roky za nejnižší nájemné. Cílem tohoto bydlení by byla 

aktivizace, socializace uživatele, motivace k navštěvování ambulantních služeb nebo spolupráce 

s Podporou samostatného bydlení. Dále také motivace k hledání zaměstnání na otevřeném trhu 

práce. Další byt, by měl být určen pro 2 – 4 osoby, které jsou již samostatnější. Pravidelně 

docházejí do ambulantních služeb nebo u nich funguje jiné režimové opatření (navštěvují 

zaměstnání, pravidelné terapie atd.). délka ubytování by byla maximálně na 1 rok. Nájemné tohoto 

bytu by bylo vyšší než u bytů s nejvyšší mírou podpory, ale zároveň by nepřesahoval nájemné 

tréninkového bytu. Poslední typ ubytování by zajišťoval tréninkový byt, ve kterém by měl být 

schopen denního režimu. Mít zajištěn přísun peněz nejen z ID, ale také ze zaměstnání. Tento byt 

by měl být jakousi přestupní stanicí mezi chráněným bydlením a bydlením v komerčním bytě. 

Délka pobytu by neměla přesáhnout 1 rok.  

V následujících letech bychom rádi rozšířili nabídku této služby nejen pro Turnovsko a okolí, ale 

také pro Jilemnicko, kde je potřeba této služby také velmi vysoká.  

V případě, že by tento záměr nebylo možné realizovat, jsme připraveni oslovit soukromé vlastníky 

nemovitostí a další investory, stejně tak jak je to řešeno v Liberci nebo České Lípě.  
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4. Zřízení provozu sociálního podnikání 

Sociální podnikání bude zřízeno především za účelem zahájení alespoň částečného 

samofinancování organizace, a také z důvodu finanční motivace a zlepšení ekonomické situace 

klientů.   
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Poděkování za finanční podporu a spolupráci 
 

Mnohokrát děkujeme za finanční podporu a spolupráci v roce 2020 a to zejména těmto lidem a 

subjektům: 

 

 

 

MUDr. Uršula Severová 

KERI, a.s. 

Muzeum Českého ráje v Turnově 

Nadace Euronisa 

Halama Ondřej 

Loudová Jana 

Liberecký kraj 

Město Turnov 

Město Železný Brod 
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