Výroční zpráva 2009
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Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu organizace MESADA, občanské sdružení za rok 2009. V červnu 2009
změnila organizace název z MESADA na MESADA, občanské sdružení. Výroční zpráva Vám poskytne
ucelené údaje o naší činnosti, našich službách, aktivitách a informace o hospodaření. Děkujeme všem,
kteří nás jakýmkoli způsobem podporují.
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
ředitelka sdružení

1 Úvod
Naše poslání a cíl
Posláním a cílem organizace MESADA, občanské sdružení je respektovat a prosazovat práva lidí
s handicapem a podporovat je při jejich integraci do společnosti.

2 Základní informace
Název organizace:

MESADA, občanské sdružení

Sídlo organizace:

nábřeží 1. máje 2259, 397 01 Písek

Identifikační číslo:

265 87 955

Číslo účtu:

178 245 718/0300

Právní forma organizace:

občanské sdružení

Statutární orgán:

valná hromada, výbor sdružení
předseda – Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
místopředseda – Dana Hrychová
místopředseda – Jana Fošenbauerová, DiS.
revizor sdružení – Romana Kotrbatá

Vznik organizace:

25. 3. 2002

Číslo a místo registrace:

VS/1-1/49714/02-R, Ministerstvo vnitra České republiky
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Činnosti organizace:
1. hlavní činnosti:
a)

podpora pracovní a společenské aktivity handicapovaných lidí

b)

vyhledávání a vytváření vhodných pracovních příležitostí pro lidi s handicapem

c)

nabídka volnočasových aktivit pro lidi s handicapem

d)

pořádání kulturních a společenských aktivit

e)

shromažďování a poskytování informací o sociálních, rehabilitačních a terapeutických
službách pro lidi s handicapem

f)

organizování vzdělávacích akcí pro lidi s handicapem, pro budoucí pracovníky či pracovníky
organizací poskytujících sociální služby

2. vedlejší činnosti:
g)

poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů, zejména sociální rehabilitace, sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, osobní asistenci a chráněného bydlení

h)

poradenská činnost pro uchazeče a zájemce registrované na úřadu práce

i)

pracovní rehabilitace dle zákona č. 435/2004 Sb.

j)

vzdělávání pro veřejnost, organizace, fyzické a právnické osoby

k) sociálně informační centrum pro nestání neziskové organizace

3 Členství organizace MESADA, občanské sdružení
MESADA, občanské sdružení je členem těchto organizací:
ČRHO – Česká rada humanitárních organizací
APOA – Asociace pro osobní asistenci
ČUPZ – Česká unie pro podporované zaměstnávání
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4 Pracovní tým
MESADA, občanské sdružení - centrála Písek
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. – ředitelka, předsedkyně sdružení
Dana Hrychová – vedoucí osobní asistence, vedoucí centrály, místopředsedkyně sdružení
Jana Fošenbauerová, DiS. – místopředsedkyně sdružení
Jana Džambiková – účetní
Hana Fritzová – pracovnice v sociálních službách
Mgr. Pavla Voráčková – metodička /sociální pracovnice
Jitka Mošovská, DiS. – administrativní pracovnice/sociální pracovnice
Lucie Rothbauerová – osobní asistentka
Radka Vondrášková – osobní asistentka
Romana Koutníková – osobní asistentka
Monika Kolmanová – osobní asistentka

MESADA, občanské sdružení - pobočka Jindřichův Hradec
Ing. Jaroslava Pařízková – vedoucí pobočky/sociální pracovnice
Mgr. Jana Hadačová – vedoucí pobočky/sociální pracovnice
Lenka Radkovičová – koordinátorka volnočasových aktivit
Jana Ledečová – koordinátorka osobní asistence /osobní asistentka

MESADA Vimperk
Alena Tothová – pracovnice v sociálních službách
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5 Kontakty

MESADA, občanské sdružení

MESADA, občanské sdružení

MESADA, občanské sdružení

centrála Písek

pobočka Jindřichův Hradec

pobočka Vimperk

nábřeží 1. máje 2259

Růžová 30/II

ul. 1. máje 74

397 01 Písek

377 01 Jindřichův Hradec

385 01 Vimperk

tel.: 382 222 246

tel.: 384 321 513

tel.: 388 411 718

mob.: 724 057 926

e-mail: jhradec@mesada.eu

e-mail: vimperk@mesada.eu

e-mail: pisek@mesada.eu

web: www.mesada.eu

web: www.mesada.eu

web:

www.mesada.eu

6 Poskytované služby
V roce 2009 jsme poskytovali služby:
a.

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
-

sociální rehabilitace (Písek, Jindřichův Hradec, Vimperk)

-

osobní asistence (Písek, Jindřichův Hradec)

-

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(Jindřichův Hradec)

b. podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
-

poradenská činnost
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE (SR)

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků
a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitaci poskytujeme jako
službu terénní. Cílem je předcházení nebo řešení sociálního vyloučení. Tato služba se poskytuje bez
úhrady.

Činnosti, které nabízíme:
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začleňování včetně podpory a pomoci při vyhledávání pracovního místa,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Sociální rehabilitace je služba umožňující znevýhodněným lidem získat a udržet si kontakt se sociálním
prostředím včetně zaměstnání. Vychází z individuálních potřeb uživatelů a z jejich představ o vlastním
životě a pracovním uplatnění. Zaměřuje se na vyjasňování a naplňování cílů v osobním životě a na rozvoj
pracovní kariéry uživatelů. Vede je k aktivnímu přístupu k životu a práci.
Vyhledávání a vytváření pracovního místa
Jde o prvek služby sociální rehabilitace, který vychází z filozofie tzv. podporovaného zaměstnávání.
Podporované zaměstnávání je služba umožňující znevýhodněným lidem získat a udržet si zaměstnání
na otevřeném trhu práce.
Hlavní charakteristiky podporovaného zaměstnávání:
umístění na pracovní místo a trénink pracovníka přímo na pracovišti,
placená a konkurenceschopná práce,
zaměstnání v běžném pracovním prostředí,
průběžná podpora podle individuálních potřeb uživatele (až po dobu dvou let).
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Statistika uživatelů, kteří v roce 2009 využili služby sociální rehabilitace
Písek
Počet uživatelů SR

Jindřichův Hradec

23

Vimperk

15

13

Celkem
51

Součástí sociální rehabilitace je také Všedobr.
Všedobr - volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením z řad uživatelů ostatních služeb
organizace MESADA, občanské sdružení případně v omezeném počtu pro zájemce „z venku“. V roce 2009
proběhlo 13 Všedobrů na různá témata: Vernisáž bienále kresleného humoru ve Sladovně v Písku, výroba
vánočních přání, malování na oblázky, malování na hedvábí, minigolf na Ostrově v Písku, výlet na koně na ranč
IXION v Chrastinách, výroba velikonoční dekorace, výroba jarní dekorace, posezení v písecké čajovně,
výstava ve Sladovně v Písku, bowling, oslava svátku jednoho z účastníku Všedobru, vánoční akademie ZŠ
Svobodná, vánoční posezení.

výlet na koně – ranč Ixion (Chrastiny)

minigolf na Ostrově v Písku

výstava ve Sladovně v Písku

výtvarná dílna
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OSOBNÍ ASISTENCE (OA)
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném
sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba
potřebuje. Tato služba se poskytuje za úhradu.
Tato služba umožňuje žít lidem v jejich vlastním
prostředí tak, aby nebyli závislí na institucionálních
formách
sociální
péče a mohli v rámci svých
individuálních možností využívat dostupné formy nezávislého způsobu života.
Osobní asistent pomáhá těmto lidem se zvládáním každodenních situací, sebeobsluhou, při trávení volného
času a s činnostmi, které sami nezvládají.
Osobní asistence zahrnuje:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně,
pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Statistika uživatelů, kteří v roce 2009 využili služby osobní asistence v Písku
pravidelní uživatelé

11

počet pravidelných uživatelů služby osobní asistence v Písku

6
3
2

senioři

dospělí

děti

Statistika uživatelů, kteří v roce 2009 využili služby osobní asistence v Jindřichově Hradci
pravidelní uživatelé

11

počet pravidelných uživatelů služby osobní asistence
v Jindřichově Hradci
7

3
1
senioři

dospělí

děti
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (SAS)
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytujeme v pobočce organizace
MESADA, občanské sdružení v Jindřichově Hradci. V roce 2009 tuto službu pravidelně využívalo 30 seniorů.
Uživatelé si zde zdokonalují svou praktickou zručnost a sociální dovednosti. rukodělné práce, návštěvy
přednášek či nejrůznějších společenských akcí a výlety navíc napomáhají sociální integraci uživatelů. Snahou
a cílem poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je zajištění
aktivního vyžití uživatelů po celý rok.

PORADENSKÁ ČINNOST
Poradenská činnost se zaměřuje na „objevení“ osobnostních předpokladů, schopností a dovedností pro
získání zaměstnání formou intenzivních individuálních konzultací a za předpokladu aktivního přístupu klienta.
Jedná se o službu prováděnou na zakázku od úřadu práce.
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7 Projekty
Granty
Jihočeský kraj
Podpora terénních sociálních služeb – osobní asistence (Písek, Jindřichův Hradec), sociální rehabilitace
(Písek, Jindřichův Hradec, Vimperk)

Dotace, příspěvky
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Osobní asistence (Písek, Jindřichův Hradec)
Sociální rehabilitace (Písek, Jindřichův Hradec, Vimperk)
Centrum pro seniory a osoby se zdravotním postižením Jindřichův Hradec

Město Písek
Příspěvek na sociální účely

Město Jindřichův Hradec
Příspěvek na provoz sociálně informačního centra pro seniory

Město Vimperk
Příspěvek na Sociální rehabilitaci

Obec Zdíkov
Příspěvek na sociální účely

Zadavatelé zakázek
Úřad práce v Písku
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8 Kalendář akcí v roce 2009
únor

Skončila sbírka za účelem získání peněžních prostředků na pomoc Tomášovi, postiženému těžkou
centrální spastickou kvadruparézou. Tato sbírka se konala od 24.3.2006 do 21.2.2010. Finanční
prostředky z této sbírky ve výši 290 109,50 Kč byly použity na zakoupení mikroskopu pro
nemocnici, která Tomáše operovala, a na Tomášovu rehabilitaci a osobní asistenci.
„Rozmluvy se starostou“ – setkání neziskovek působících ve Vimperku a okolí se starostou města
Vimperk. Jednotlivé organizace prezentovaly svůj program a činnost. Starosta představil program
a záměry radnice.

březen

MESADA se prezentovala spolu s ostatními organizacemi v prostorách Sladovny v Písku na výstavě
„Prezentace poskytovatelů sociálních služeb a neziskových organizací Písecka“. Výstava probíhala
od 24. 3. 2009 do 1. 4. 2009.
MESADA v Jindřichově Hradci uspořádala velikonoční výstavu, na které si mohli návštěvníci koupit
originální dárky, které vytváří uživatelé v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením.

duben

MESADA prezentovala svou činnost na akci 30 dní neziskového sektoru, která byla zahájena
1.4.2009 ve Vimperku.

září

MESADA, občanské sdružení se zúčastnilo akce Evropský týden mobility a den bez aut
(17.9.2009) v Písku. Během akce si návštěvníci u stánku mohli vyzkoušet různé discipliny - lepení
duše jízdního kola, povinná výbava jízdního kola, kreslení kola,…

říjen

MESADA, občanské sdružení se připojilo k Týdnu sociálních služeb ČR a to dnem otevřených dveří,
který byl 7. 10. 2009 od 8 – 15 hod v Písku a v Jindřichově Hradci.
MESADA, občanské sdružení se zapojilo do soutěže Být vidět 2009 (kategorie - internetové
stránky).

prosinec

MESADA, občanské sdružení v Jindřichově Hradci uspořádalo vánoční výstavu, na které si mohli
návštěvníci koupit originální dárky, které vytváří uživatelé v rámci Sociálně aktivizačních služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Velikonoční výstava (Jindř. Hradec)

30 dní neziskového sektoru (Vimperk)
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Evropský týden mobility (Písek)

9 Ekonomické údaje
Organizace MESADA, občanské sdružení využila služeb daňového poradce, lhůta pro podání
daňového přiznání za rok 2009 je ze zákona prodloužena do 30. června 2010. Po podání daňového
přiznání bude Výroční zpráva za rok 2009 doplněna dodatkem, který bude obsahovat ekonomické
údaje organizace MESADA, občanské sdružení.

10 Poděkování
Děkujeme všem, kteří se nám snaží jakýmkoli způsobem pomáhat a přispívají tak k rozvoji našeho
občanského sdružení. Poděkování patří také všem předešlým a stávajícím zaměstnancům za jejich
odvedenou práci, příznivcům naší činnosti a přátelům, kteří si nepřáli být jmenováni.

Ti, co nás podporují:

Hypernova Písek
Kaufland Písek
INKANO Písek, občanské sdružení
Miloslav Martinec
Jindřich Havlátko
Mgr. Petr Nečina

Tato výroční zpráva je vydána pouze v elektronické podobě z důvodu nezatížení životního
prostředí jejím vydáním a distribucí.
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