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>> PPoosslláánníí::

Na‰ím hlavním cílem a posláním je respektovat a prosazovat práva lidí 
s handicapem a podporovat tyto lidi pfii jejich integraci do spoleãnosti.
Jsme nestátní nezisková organizace (NNO).

V roce 2005 jsme podporovali ty, ktefií to potfiebují. Tûm, ktefií chtûli pra-
covat, jsme pomáhali a radili jak hledat práci a potom si ji udrÏet. Tûm,
ktefií potfiebovali pomocníka pro kaÏd˘ den, jsme zaji‰Èovali 
osobní asistenci. 

Neustále jsme pracovali na vytvofiení povûdomí o na‰í organizaci. Uspo-
fiádali jsme nûkolik benefiãních akcí, kter˘ch se úãastnilo více neÏ tisíc lidí. 
Úspû‰nû pokraãuje vefiejná sbírka, a to na dva na‰e programy - podpo-
rované zamûstnávání a osobní asistenci. 

Z rÛzn˘ch dÛvodÛ, a to hlavnû pfiíjemn˘ch (napfi. matefiská dovolená,
narÛstající poãet klientÛ…), se nám hodnû zmûnil pracovní t˘m.  

Pro konkrétnûj‰í pfiedstavu o nás si prosím pfieãtûte na‰i v˘roãní zprávu,
nav‰tivte na‰e internetové stránky www.mesada.eu, nebo nás pfiijìte
osobnû nav‰tívit. 

>> PPrraaccoovvnníí  ttýýmm::

MMEESSAADDAA  PPíísseekk  --  cceennttrráállaa
– Mgr. Tamara Kfiivánková, Ph.D. -  fieditelka
– Dana Hrychová - vedoucí programu osobní asistence
– Olga Ka‰parová - vedoucí programu podporované zamûstnávání, 

pracovní konzultantka
– Miloslava Schránilová, Petra Míãková - pracovní konzultantky
– Zdenka Holanová - technicko-hospodáfiská  pracovnice

– Bc. Anna Simotová -  pracovnice pro vztahy s vefiejností a fundraising 
(od kvûtna 2005 na matefiské dovolené)

– Ing. Eva Droppová - pracovnice pro vztahy s vefiejností a fundraising 
(od dubna 2005)

– Lenka Adamcová, Veronika Bláhová, Kvûtu‰e Fedurcová, 
Lenka Lukáãová, Martina Pokorná, Hana Slancová,  
Zuzana Sochorová, Kamil Weber - osobní asistentky a asistent

MMEESSAADDAA  VViimmppeerrkk  --  ppoobbooččkkaa
– Pavlína Dobruská - vedoucí poboãky, pracovní konzultantka, 

osobní asistentka
– Alena Tothová - pracovní konzultantka, osobní asistentka

MMEESSAADDAA  JJiinnddřřiicchhůůvv  HHrraaddeecc  --  ppoobbooččkkaa
– Ing. Jaroslava Pafiízková - vedoucí poboãky, pracovní konzultantka, 

osobní asistentka
– Hana Vocílková - pracovní konzultantka, osobní asistentka
– Lenka Radkoviãová - koordinátorka volnoãasov˘ch aktivit
– Olga Tomaschková - pracovnice sociálnû-informaãního centra 

(do 30. ãervna 2005)

MMEESSAADDAA  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  --  ppoobbooččkkaa
– Ing. Irena Lavická - vedoucí poboãky, pracovní konzultantka
– ·árka Veselá - pracovní konzultantka, osobní asistentka

>> OOrrggáánnyy  ssddrruužžeenníí::

– Mgr. Tamara Kfiivánková, Ph.D. - pfiedsedkynû
– Jana Fo‰enbauerová, DiS., Dana Hrychová - místopfiedsedkynû
– Romana Turnerová - revizorka 
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>> ČČeehhoo  jjssmmee  ddoossááhhllii
vv  rrooccee  22000055::

V roce 2005 jsme poskytovali tyto sluÏby:
– podporované zamûstnávání (PZ) na v‰ech poboãkách 
– poradenská ãinnost v Písku, Prachaticích a Jindfiichovû Hradci
– osobní asistenci (OA) v Písku 
– sociálnû-informaãní centrum v Jindfiichovû Hradci

PPooddppoorroovvaannéé  zzaamměěssttnnáávváánníí
1. PZ - jde o formu pracovního uplatnûní pro lidi, ktefií mají vzhledem 

ke svému handicapu ztíÏenou moÏnost pracovního uplatnûní a práci 
si nemohou najít a udrÏet bûÏn˘m zpÛsobem. Souãástí PZ je 
tranzitní program (TP).
TP -  je urãen ÏákÛm a studentÛm posledních roãníkÛ speciálních
‰kol, u nichÏ se dá pfiedpokládat, Ïe po skonãení ‰koly budou mít
potíÏe pfii hledání zamûstnání. 

2. V rámci sluÏeb podporovaného zamûstnávání jsme 
realizovali tyto aktivity:
– pravidelné individuální schÛzky s uÏivateli sluÏby, ktefií mají 

ztíÏenou pozici na trhu práce
– skupinové schÛzky - „Job kluby“, zamûfiené na nácvik dovedností 

spojen˘ch s pracovním procesem

3. Ve zv˘‰ené mífie jsme se vûnovali propagaci sluÏby podporovaného
zamûstnávání. Formy, které byly vyuÏity, spoãívaly pfiedev‰ím 
ve  fotografick˘ch prezentacích.

4. Bûhem uplynulého roku jsme uspofiádali pro uÏivatele podporovaného
zamûstnávání tyto volnoãasové aktivity: Nová Louka (t˘denní pobyt
zamûfien˘ na upevnûní sociálních dovedností), Praha 2x (kulturnû-
poznávací v˘let a náv‰tûva NNO), Pfiíãiny a vznik depresí (pfiedná‰ka
OS FOKUS), V‰edobr (volnoãasová aktivita zamûfiená na ruãní práce),
âistá du‰e (náv‰tûva kina). 

5. MESADA je ãinná v tûchto oblastech: 
– je aktivním ãlenem âeské unie pro podporované zamûstnávání

(fieditelka OS MESADA je ãlenkou pracovní skupiny pro strategii
rozvoje podporovaného zamûstnávání do roku 2010)

– je ãlenem âRHO (âeská rada humanitárních organizací)
– fieditelka sdruÏení zaji‰Èuje v˘uku pfiedmûtu „Podporované

zamûstnávání” na Zdravotnû sociální fakultû Jihoãeské univerzity
od roku 2002

V˘sledky:
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Písek âeské
Budûjovice

JindfiichÛv
Hradec Vimperk MESADA

CELKEMUkazatel/Místo

36 39 27 27 129
Celkov˘ poãet 
uÏivatelÛ PZ

24 32 17 12 85
Poãet uÏivatelÛ 
z evidence ÚP

12 7 10 15 44
Poãet uÏivatelÛ 

nezaevidovan˘ch na ÚP

14 22 8 12 56
Poãet uzavfien˘ch 
pracovních smluv

3 11 0 1 15
Celkov˘ poãet 
uÏivatelÛ TP



0033

PPoorraaddeennsskkáá  ččiinnnnoosstt  
Na konci roku 2004 zaãala MESADA spolupracovat s Úfiadem práce 
v Písku na v˘bûru osob vhodn˘ch pro zafiazení do pracovní rehabilitace.
V rámci poradenské ãinnosti na‰e pracovní konzultantky pomáhaly oso-
bám se zdravotním postiÏením rozpoznat, jaké je pro nû v souãasné
dobû nejvhodnûj‰í zamûstnání a jak˘m zpÛsobem toho dosáhnout.

Poradenskou ãinnost jsme poskytovali i absolventÛm a osobám se soci-
álním znev˘hodnûním. 

Na konci roku 2005 byla zahájena spolupráce v oblasti poradenské ãin-
nosti i s Úfiady práce v Prachaticích a v Jindfiichovû Hradci.

V˘sledky:

OOssoobbnníí  aassiisstteennccee
Osobní asistence umoÏÀuje Ïít lidem s tûÏk˘m zdravotním postiÏením 
v jejich vlastním prostfiedí. 

Celkov˘ poãet uÏivatelÛ sluÏby osobní asistence byl v roce 2005 46. 
Z tohoto poãtu tuto sluÏbu vyuÏívalo 16 uÏivatelÛ pravidelnû a 30 uÏiva-
telÛ nepravidelnû.

SSoocciiáállnněě--iinnffoorrmmaaččnníí  cceennttrruumm
Sociálnû informaãní centrum zaji‰Èuje volnoãasové aktivity pro obyvatele
domu s peãovatelskou sluÏbou (DPS). V roce 2005 se seniofii zúãastnili pfie-
dev‰ím pravideln˘ch skupinov˘ch setkávání. Pfii v˘tvarné ãinnosti zde smyslu-
plnû trávili voln˘ ãas, navazovali nová pfiátelství a sdíleli své starosti i radosti.
Chvályhodn˘m poãinem seniorÛ byla v˘roba dárkÛ pro dûti z Dûtského
domova v Kamenici nad Lipou.

Na závûr roku 2005 jsme uspofiádali vánoãní v˘stavu v˘robkÛ obyvatel domu
s peãovatelskou sluÏbou, která se setkala s ohlasem i u jindfiichohradecké
vefiejnosti.
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Forma 
poradenské 

ãinnosti
Cílová skupina Poãet úãastníkÛ Zadavatel

Poradensk˘ 
program

Osoby 
se zdravotním

postiÏením
61 ÚP Písek

Poradensk˘ 
program

Osoby se sociálním
znev˘hodnûním 11 ÚP Písek

Skupinové 
poradenství Absolventi 68 ÚP Písek

Poradensk˘ 
program

Osoby 
se zdravotním

postiÏením
8 ÚP JindfiichÛv 

Hradec

Poradensk˘ 
program

Osoby 
se zdravotním

postiÏením
8 ÚP Prachatice
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>> KKaalleennddáářř  aakkccíí (prezentace MESADY):

V lednu 

– jsme zaãali natáãet dokument o MESADù se studenty 
Soukromé vy‰‰í odborné ‰koly filmové v Písku

– probûhla také v˘stava fotografií na‰ich klientÛ v Písku 
– 27. 1. u pfiíleÏitosti 30 dnÛ pro neziskové organizace byla 

zahájena v˘stava fotografií v Jindfiichovû Hradci

V únoru 

– jsme se zúãastnili v˘stavy  30 dnÛ pro neziskové organizace
v  âesk˘ch Budûjovicích

– 5. 2.  jsme pofiádali tombolu pfii pfiíleÏitosti Reprezentaãního plesu
mûsta Písku

– 17. - 21.2.  nav‰tívili s na‰imi klienty v rámci projektu R.E.S.P.E.C.T. 
Irsko

V kvûtnu  

– probûhla v˘stava fotografií na‰ich klientÛ v Jihoãeské vûdecké 
knihovnû v âesk˘ch Budûjovicích 

– 13. a 14. 5.  v rámci akce Jihoãeské vítání léta jsme spolupofiádali
prezentaci  NNO v Písku

V ãervnu 

– 4. 6.  jsme se zúãastnili akce Putování s Krteãkem v Písku
– 10. a 11.6.  jsme pfiedstavili svou ãinnost vefiejnosti 

na mûstské slavnosti Dotkni se Písku

V záfií 

– jsme se zúãastnili v˘stavy Vzdûlání a fiemeslo v âesk˘ch 
Budûjovicích, kde jsme prezentovali tranzitní program a radili 
zájemcÛm z fiad rodiãÛ o tento program

– 2. a 3.  9.  jsme se zúãastnili akce Vysmát˘ podzim, kde jsme 
pfiedstavili ãinnost MESADY vefiejnosti v Písku

– 22. 9.  jsme spolupofiádali akci Evropsk˘ den bez aut, 
kde se prezentovaly NNO pÛsobící v Písku.

V fiíjnu 

– probûhla ve Vimperku putovní v˘stava fotografií klientÛ  MESADY.  

V prosinci 

– jsme se prezentovali na v˘stavû Vánoãní trhy v âesk˘ch Budûjovicích, 
kde své v˘robky vystavovali handicapované osoby z âech a Moravy
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>> AAkkttiivvaa aa ppaassiivvaa zzaa rrookk 22000055

0055

PASIVA
Stav k prvnímu
dni Úãtovacího

období

Stav k poslednímu
dni úãtovacího

období

Vlastní zdroje celkem

Jmûní celkem

Fondy

V˘sledek hospodafiení celkem

Úãet v˘sledku hospodafiení

V˘sledek hospodafiení 
ve schvalovacím fiízení

Nerozdûlen˘ zisk, neuhrazená ztráta 
minul˘ch let

Cizí zdroje

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem

Dodavatelé

Pfiijaté zálohy

Zamûstnanci

Závazky k institucím sociálního zabezpeãení
a vefiejného zdravotního poji‰tûní

Ostatní pfiímé danû

Ostatní danû a poplatky

Dohadné úãty pasivní

Jiná pasiva celkem

V˘nosy pfií‰tích období

PASIVA CELKEM

168 546

35 199

35 199

133 347

x 215

80 x

53 132

1 055 395

0 0

0 0

273 377

20 11

44

126 154

73 92

11 18

1

43 57

782 18

782 18

1 223 941

AKTIVA
Stav k prvnímu
dni úãtovacího

období

Stav k poslednímu
dni úãtovacího

období

Dlouhodob˘ majetek

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek celkem

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek celkem

Dlouhodob˘ finanãní majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Krátkodob˘ majetek celkem

Zásoby celkem

Pohledávky celkem

Odbûratelé

Poskytnuté provozní zálohy

DaÀ z pfiidané hodnoty

Nároky na dotace a ostatní zúãtování 
se státním rozpoãtem

Nároky na dotace a ostatní zúãtování 
s rozpoãtem orgánÛ územnû samos-

právních celkÛ
Jiné pohledávky

Dohadné úãty aktivní

Krátkodob˘ finanãní majetek celkem

Pokladna

Úãty v bankách

Jiná aktiva celkem

Náklady pfií‰tích období

AKTIVA CELKEM

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 223 941

0 0

390 198

4 57

44 55

1

118 5

60 0

160 0

4 80

762 723

31 76

731 647

71 20

71 20

1 223 941
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>> VVýýnnoossyy  aa  nnáákkllaaddyy
zzaa  rrookk  22000055

0066

Název ukazatele Hlavní ãinnost

NÁKLADY

Spotfiebované nákupy celkem 197

Spotfieba materiálu 192

Spotfieba energie 5

SluÏby celkem 703

Opravy a udrÏování 9

Cestovné 241

Ostatní sluÏby 453

Ostatní náklady celkem 2 779

Mzdové náklady 2 068

Zákonné sociální poji‰tûní 711

Danû a poplatky celkem 9

Ostatní danû a poplatky 9

Ostatní náklady celkem 44

Kursové ztráty 18

Jiné ostatní náklady

Odpisy, pr. majetek, tvorba rezerv a OP celkem

Poskytnuté pfiíspûvky celkem

DaÀ z pfiíjmÛ celkem

NÁKLADY CELKEM

26

0

0

0

3 732

Název ukazatele Hlavní ãinnost

V¯NOSY

TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí celkem 548

TrÏby z prodeje sluÏeb 548

Zmûny stavu vnitroorganizaãních zásob celkem 0

Aktivace celkem 0

Ostatní v˘nosy celkem 50

Ostatní pokuty a penále 15

Úroky 2

Zúãtování fondÛ 15

Jiné ostatní v˘nosy 18

TrÏby z prodeje majetku, rezerv a OP celkem 0

Pfiijaté pfiíspûvky celkem 1 014

Pfiijaté pfiíspûvky (dary) 1 014

Provozní dotace celkem 2 335

Provozní dotace 2 335

V¯NOSY CELKEM

V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním (+/-)

V˘sledek hospodafiení po zdanûní (+/-)

3 947

215

215
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>> PPrroojjeekkttyy  rreeaalliizzoovvaannéé
MMEESSAADDOOUU  vv  rrooccee  22000055::

Nadace Eurotel 
– Podané ruce

GRUNDTVIG II. SOCRATES 
– R.E.S.P.E.C.T.

Krajsk˘ úfiad Jihoãeského kraje:

– Agentura podporovaného zamûstnávání v Písku

– Agentura podporovaného zamûstnávání v âesk˘ch Budûjovicích

– Agentura podporovaného zamûstnávání v Jindfiichovû Hradci

– Agentura podporovaného zamûstnávání ve Vimperku

– Osobní asistence v Písku

– Sociálnû informaãní centrum v Jindfiichovû Hradci

– Integrovaná komunita

– Integrovaná komunita II aneb pokraãujeme

Mûsto Písek 
– Agentura podporovaného zamûstnávání + Osobní asistence v Písku

Mûsto âeské Budûjovice 
– Tranzitní program + Podporované zamûstnávání v âesk˘ch Budûjo-

vicích

Mûsto JindfiichÛv Hradec 
– Agentura podporovaného zamûstnávání v Jindfiichovû hradci

PPaarrttnneerrssttvvíí  vv  pprroojjeekktteecchh::  
– Phare 2003 RLZ - Mediace - metoda boje se sociálním vylouãením

– Iniciativa IQUAL - Podnikání bez pfiekáÏek

– Phare 2003 RLZ - Regionální spolupráce pro rozvoj podporovaného

zamûstnávání v Jihoãeském kraji

– MPSV - Dobrovolná osobní asistence

>> PPoodděěkkoovváánníí::

DDáállee  dděěkkuujjeemmee::
– dobrovolníkÛm, ktefií nám vûnují svÛj drahocenn˘ ãas a své znalosti
– na‰im dárcÛm, ktefií si nepfiáli b˘t jmenováni
– na‰im dal‰ím pfiátelÛm a pfiíznivcÛm
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– Firma Jaroslav Kalina
– Ing. Jifií Hák
– Jindfiich Havlátko
– Krajsk˘ úfiad Jihoãeského 

kraje 
– Kulturní klub mûsta Písku
– Liga za práva vozíãkáfiÛ
– Löffler Kunststoffwerk s.r.o.
– Mûsto âeské Budûjovice 
– Mûsto JindfiichÛv Hradec
– Mûsto Písek
– Mûsto Vimperk 
– Mgr. Petr Neãina 

– Miroslav Vejlupek, DiS. 
– MPSV âR
– OS INKANO
– Petr ·esták
– SIPADAN s.r.o.
– Úfiad práce v âesk˘ch 

Budûjovicích 
– Úfiad práce v Jindfiichovû 

Hradci
– Úfiad práce v Písku
– Úfiad práce v Prachaticích 

a poboãka ve Vimperku 
– Wehle Egle
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>> KKlliieennttii  ppííššíí  oo  MMEESSAADDĚĚ::

„MESADA mi zafiizuje pomáhat s prací a bych si nosila milevsk˘ noviny,
a na nástûnky koukala a na poãítaãi. Obrátit se na nû mÛÏu kdyÏ nûco
potfiebuju.“

Irena

„MESADA  pro mû toho udûlala hodnû a za to jí chci podûkovat. 
Je tu dobr˘ kolektiv a hodnû sem se tu nauãil.“

Pavel

BáseÀ: 
V MESADù se dobfie máme, 
o v‰em si tu povídáme, 
zku‰enosti získáváme. 
Parta je tu vÏdycky skvûlá, 
to je prostû pravda celá.

Pavel

„MESADA mi na‰la práci a praxi.“
Lenka

„MESADA mi dává psychickou podporu pfii shánûní zamûstnání. Proã
jsem chodím? Chci b˘t uÏiteãn˘ pro âR.“

Franti‰ek

>> CCoo  MMEESSAADDAA  zznnaammeennáá
pprroo  kklliieennttyy  aa  jjeejjiicchh  rrooddiiččee::  

„MESADA pro mû znamená pomoc pfii integraci mé dcery do M·! 
Díky MESADù moje dcera zaÏívá okamÏiky radosti, bezstarostn˘ch her...
Díky pfiátelství ve ‰kolce mÛÏe zapomenout na svÛj handicap.“

maminka Natálky

„MESADA je pro mû druhou rodinou. Asistentka je mi dobrou kamarád-
kou.“

Markéta
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>> SSííddlloo,,  kkoonnttaakktt::

Registrace:
U Ministerstva vnitra âR pod ã.j. VS/1 – 1/49714/02 – R, dne 25.03.2002. Zmûny: 13.09.2002, 19.02.2003. Organizaci bylo pfiidûleno Iâ: 265 87 955

MESADA Písek - centrála
NábfieÏí 1. máje 2259
397 01  Písek
tel: 382 222 246
mobil: 724 057 926
e-mail: pisek@mesada.eu   

MESADA JindfiichÛv Hradec - poboãka
RÛÏová 30 / II
377 01 JindfiichÛv Hradec
tel: 384 321 513
e-mail: jhradec@mesada.eu

MESADA âeské Budûjovice - poboãka
J. ·. Baara 21
370 05 âeské Budûjovice
tel: 387 310 612
mobil: 721 288 837
e-mail: cbudejovice@mesada.eu

MESADA Vimperk - poboãka
1.máje 74, P. O. Box 18
385 01 Vimperk
tel: 388 411 718
mobil: 606 731 196   
e-mail: vimperk@mesada.eu 

WWWWWW..MMEESSAADDAA..EEUUWWWWWW..MMEESSAADDAA..EEUU


