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1 Úvodní slovo
Vážení přátelé, uživatelé, zaměstnanci a všichni, kteří podporujete naši činnost,
opět uplynul jeden rok nabitý událostmi, těmi velkými ve společnosti jako byly
volby do poslanecké sněmovny či volby komunální, tak těmi malými, třeba
v nevládním sektoru, v každodenním fungování neziskových organizací a určitě
také v našich soukromých životech.
MESADA, občanské sdružení dovršila devátý rok své existence a čeká ji jubilejní rok
desátý. Co organizaci rok 2010 přinesl? Spoustu práce, změny v pracovním týmu,
nové zkušenosti, dovednosti, znalosti, kontakty, nové uživatele. A odnesl něco?
Snad jen ten čas věnovaný uživatelům, kolegům a vší té administrativě, kterou
s sebou aktivity, jimž se věnujeme, přináší. Toho ale nikdo nelitujeme, protože za
„ztracený“ čas je tady odměna v podobě pocitu dobře vykonané práce.
Ráda bych poděkovala především našim uživatelům, kteří se potýkají
s nejrůznějšími obtížemi, s nimiž každý svým způsobem, ale většina velmi statečně
až obdivuhodně, bojuje. Život lidí s nejrůznějšími znevýhodněními je v dnešní době
nelehký a nejde jenom o nedostatek finančních prostředků. Mnoho z nich trápí
samota, nedostatek či ztráta kontaktů, nejsou na tom dobře fyzicky a/nebo
psychicky. O to více mě znovu a znovu překvapí, když člověk, jehož životní příběh
znám a vím, že rozhodně nebyl a není procházkou růžovým sadem, je schopen mít
nové plány a sny a jít za jejich naplněním. Pro mě a mé kolegyně je velkou ctí, když
je můžeme na jejich cestě doprovázet a pomáhat při zkvalitnění jejich života.
Poděkování zaslouží všechny mé kolegyně, ať už pracují přímo s uživateli nebo
zabezpečují provoz organizace po jiných stránkách. Práce v „neziskovce“, práce
s lidmi a pro lidi, je pestrá, zajímavá, podnětná, rozvíjející, naplňující, náročná,
obtížná, uspokojující atd. – někdo zde vydrží rok, jiný mnoho let, pro každého je to
však jistě zkušenost, která se v životě neztratí. Za téměř deset let prošlo MESADOU
kolem sta zaměstnanců, mnozí pracují na městských úřadech, u jiných
poskytovatelů sociálních služeb, někteří se profesně nasměrovali do úplně odlišných
oblastí, a všichni, se kterými jsem po jejich odchodu z organizace hovořila, stále
čerpají ze zkušeností z působení v neziskové organizaci. Jsem ráda, když se
kolegyně dále vzdělávají, když vidím, že je práce naplňuje, baví a inspiruje, a mám

to štěstí, že v našem pracovním týmu jsou všichni (správně všechny, protože v roce
2010 jsme byly opět samé ženy) takoví.
Závěrem chci popřát nám všem pevné nervy, trpělivost, vzájemné porozumění
a hodně síly v roce 2011!
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
předsedkyně sdružení

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

Členství organizace
MESADA, občanské sdružení je členem těchto organizací:
ČRHO – Česká rada humanitárních organizací
APOA – Asociace pro osobní asistenci
ČUPZ – Česká unie pro podporované zaměstnávání
Partnerství organizace
MESADA, občanské sdružení je partnerem o. s. Koník v rámci zajištění projektu
„Efektivní podpora sociální integrace“

Poslání a cíl organizace
Posláním a cílem MESADA, občanské sdružení je respektovat a prosazovat práva
lidí s handicapem a podporovat je při integraci do společnosti.

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 asistence a chráněného bydlení,
h) poradenská činnost pro uchazeče a zájemce registrované na úřadu práce,
i)

pracovní rehabilitace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

j)

vzdělávání pro veřejnost, organizace, fyzické a právnické osoby,

k) sociálně informační centrum pro nestátní neziskové organizace.

3 Kontakty
MESADA, občanské sdružení
centrála Písek
nábřeží 1. máje 2259
397 01 Písek
tel.: 382 222 246
mob.: 724 057 926
e-mail: pisek@mesada.eu
web: www.mesada.eu

MESADA, občanské sdružení
pobočka Jindřichův Hradec
Růžová 30/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 321 513
e-mail: jhradec@mesada.eu
web: www.mesada.eu

MESADA, občanské sdružení
pobočka Vimperk
ul. 1. máje 74
385 01 Vimperk
tel.: 388 411 718
e-mail: vimperk@mesada.eu
web: www.mesada.eu

4 Orgány sdružení
Valná hromada
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
Dana Hrychová
Jana Fošenbauerová, DiS.
Výbor sdružení
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. – předsedkyně
Dana Hrychová – místopředsedkyně
Jana Fošenbauerová, DiS. – místopředsedkyně sdružení
Revizorka
Romana Kotrbatá

5 Pracovní tým
MESADA, občanské sdružení - centrála Písek
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. – ředitelka, sociální pracovnice,
administrativní pracovnice projektu,
Dana Hrychová – vedoucí osobní asistence, vedoucí centrály,
Jana Džambiková – hospodářka, účetní, finanční managerka
Renáta Matějíčková – vedoucí projektu
Ing. Anna Kohoutová – vedoucí projektu
Jitka Dvořáková, DiS. – administrativní pracovnice, sociální pracovnice
regionální koordinátorka/pracovní konzultantka
Bc. Lenka Řeháková – sociální pracovnice/pracovní konzultantka

Hana Myšáková, DiS. – sociální pracovnice/pracovní konzultantka
Lucie Rothbauerová – osobní asistentka
Radka Vondrášková – osobní asistentka
Romana Koutníková – osobní asistentka
Monika Kolmanová – osobní asistentka
Hana Pátková – osobní asistentka
Jana Kozáková – osobní asistentka
Božena Lovásová – osobní asistentka
Daniela Šafandová – osobní asistentka

MESADA, občanské sdružení - pobočka Jindřichův Hradec
Mgr. Jana Hadačová – vedoucí pobočky, sociální pracovnice
regionální koordinátora, pracovní konzultantka
Bc. Miroslava Hulíková – sociální pracovnice, pracovní konzultantka
Mgr. Jana Blažková – sociální pracovnice, pracovní konzultantka
Lenka Radkovičová – pracovnice v sociálních službách
Iva Konhefrová – osobní asistentka
Martina Ťápalová – osobní asistentka

MESADA, občanské sdružení – pobočka Vimperk
Bc. Marie Šrámková – vedoucí pobočky, sociální pracovnice
regionální koordinátorka/pracovní konzultantka
Alena Tothová – pracovnice v sociálních službách/pracovní konzultantka

6 Poskytované služby
MESADA, občanské sdružení poskytuje následující 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 (Písek, Jindřichův Hradec, Vimperk)



pracovní rehabilitace (Písek, Jindřichův Hradec, Vimperk)

c) další služby:
sociálně informační centrum pro nestátní neziskové organizace
(Jindřichův Hradec)
 podporované zaměstnávání (Písek, Jindřichův Hradec, Vimperk)



Sociální rehabilitace
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.
Cílem služby sociální rehabilitace je předcházení nebo řešení sociálního vyloučení.
Sociální rehabilitaci poskytujeme jako službu terénní a tato služba je bez úhrady.
V rámci této služby nabízíme:
•

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začleňování včetně podpory a pomoci při
vyhledávání a vytváření pracovního místa,

•

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

•

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

•

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

MESADA, občanské sdružení poskytuje službu sociální rehabilitace, která pomáhá
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.
Součástí sociální rehabilitace je Všedobr. Jedná se o skupinovou aktivitu, která je
určená uživatelům a jejich přátelům. Pořádáme volnočasové aktivity,
prostřednictvím nichž se snažíme o rozvíjení sociální sítě uživatelů, jejich aktivní
trávení volného času a v neposlední řadě o získání nových znalostí a dovedností.
Odborná podpora pracovníkům byla poskytována v rámci dalšího vzdělávání
a formou supervizních setkání, která se v roce 2010 uskutečnila celkem třikrát.

Statistika uživatelů sociální rehabilitace za rok 2010
počet uživatelů služby sociální rehabilitace
MESADA, občanské sdružení

12

12
Písek
Jindřichův Hradec
Vimperk

16

Fotografie ze Všedobrů

Osobní asistence
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. Osobní asistent pomáhá těmto
lidem se zvládáním každodenních situací, sebeobsluhou, při trávení volného času
a s činnostmi, které sami nezvládají.
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.
Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob
a při činnostech, které osoba potřebuje.
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.

Službu osobní asistence v roce 2010 využilo celkem 19 uživatelů, kterým naše osobní
asistentky věnovaly celkem 5 638,5 hodin. Na přímé péči se v tomto roce podílelo 10
osobních asistentek.
Odborná podpora pracovníkům byla poskytována v rámci dalšího vzdělávání
a formou supervizních setkání, která se v roce 2010 uskutečnila na centrále v Písku
čtyřikrát a na pobočce v Jindřichově Hradci dvakrát.

Statistika uživatelů osobní asistence za rok 2010
uživatelé služby osobní asistence
MESADA, občanské sdružení, Písek

uživatelé služby osobní asistence
MESADA, občanské sdružení,
Jindřichův Hradec
0

2
3

3
děti

děti

dospělí

dospělí

senioři

senioři
7

4

Fotografie ze služby osobní asistence

Asistentka Monika na maškarním bále
s uživatelkou Kačkou

Uživatel Adam s asistentkou Ivou při cestě ze školy

Asistentka Hanka na procházce
s uživatelem Vašíkem

Uživatel Radim s asistentkou Danielou

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
poskytujeme v pobočce organizace MESADA, občanské sdružení v Jindřichově
Hradci.
V rámci této služby nabízíme následující činnosti:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – uživatelé mohou
využívat nabídku jednotlivých přednášek, výletů, mezigeneračních setkání
a různých společenských akcí. Nabízené služby slouží ke zlepšení kvality života,
rozvíjejí jak stránku psychickou, tak fyzickou.
 sociálně terapeutické činnosti – mezi seniory jsou velmi oblíbeny. Mohou se při
nich odpoutat od každodenního stereotypu a dokázat nejen sami sobě ale i blízkým
svou zručnost a kreativitu. Mezi tyto činnosti patří například malování na hedvábí,
modelování, šití, pletení, košíkářství, trénování paměti. Uživatelé si mohou zvyšovat
také fyzickou zdatnost na rotopedu nebo se mohou účastnit pravidelných cvičení na
míčích. Uživatelé se cítí být užiteční a skutečnost, že jsou stále aktivní, je pro ně
velkým přínosem.
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí – nabízíme uživatelům pomoc při komunikaci s úřady a institucemi při
vyřizování běžných záležitostí.
V rámci sociálně terapeutických činností si uživatelé zdokonalují praktickou
zručnost a sociální dovednosti. Pod vedením koordinátora volnočasových aktivit se
uživatelé učí novým kreativním technikám. Za uplynulý rok se seznámili
s technikou korálkování, plstěním a také se naučili pracovat s barvou na textil.
Konečné výrobky jsou určené na prodejní výstavy, které pořádáme v prostorách
pobočky MESADA, občanské sdružení v Jindřichově Hradci.

Fotografie ze služby sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Uživatelé při cvičení na míčích
Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, Csc.

Pletení z pedigu

Kurz korálkování

Uživatelé při účasti na vystoupení základní školy

Poradenská činnost
V rámci této činnosti se zaměřujeme 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.
V roce 2010 jsme realizovali poradenskou činnost pro osoby se zdravotním
postižením (OZP) na základě veřejné zakázky s názvem „Poradenské činnosti“, část
I.2 Skupinové poradenství pro uchazeče s OZP, vyhlášené Úřadem práce v Písku.
Proběhly dva turnusy v rozsahu 45 hodin. Náklady na poradenskou činnost byly
hrazeny z národního individuálního projektu č. CZ.1.04/2.1.00/03.00003 –
Rekvalifikace a poradenská činnost, a to 85% z Evropského sociálního fondu a 15%
ze státního rozpočtu ČR.

Podporované zaměstnávání
MESADA, občanské sdružení se hlásí k filozofii podporovaného zaměstnávání,
která směřuje k zajištění rovnoprávného postavení uživatelů služeb s ostatními
lidmi. Pomáháme znevýhodněným lidem získat
a udržet si zaměstnání na
otevřeném trhu práce. Zároveň poskytujeme zaměstnavatelům potřebnou podporu,
aby mohli takového člověka zaměstnat. V roce 2010 jsme se podporovanému
zaměstnávání věnovali v projektu „Podporované zaměstnávání cílené“ (bližší
informace dále v textu).

7 Projekt „Podporované zaměstnávání cílené“
Realizaci projektu pod názvem „Podporované zaměstnávání - metoda boje proti
nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením“ (zkrácený název „Podporované
zaměstnávání cílené“) jsme zahájili 1. února 2010 za podpory Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu České republiky. Projekt je určený osobám se zdravotním
postižením a je uskutečňován na centrále v Písku, na pobočkách v Jindřichově
Hradci a ve Vimperku. Předpokládané ukončení projektu je 31. 1. 2012.
Cílem projektu je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním
vyloučením či sociálně vyloučených, konkrétně osob se zdravotním postižením,
prostřednictvím metody podporované zaměstnávání. Snahou je aktivizovat
a motivovat cílovou skupinu k vyhledávání zaměstnávání a přispět k udržení
některých pracovních míst motivováním zaměstnavatelů poskytnutím mzdového
příspěvku. Jedná se o přímou finanční podporu na mzdu na vytvořená pracovní
místa pro účastníky projektu ve výši až 100% mzdových nákladů.
V rámci projektu probíhají pro účastníky tzv. Job kluby. Jedná se o skupinová
setkání účastníků, která jsou vedena pracovními konzultanty. Obecně hlavním cílem
Job klubu není najít zaměstnání, ale naučit zúčastněné, jak ho najít. Každé takové
setkání má své téma a ucelený program, tak aby vyhovoval individuálním potřebám
účastníků.
V roce 2010 byly pro účastníky uspořádány Job kluby dotýkající se témat
komunikace se zaměstnavatelem, přijímací pohovor, oslovování zaměstnavatelů
a další.

Job klub na téma „Komunikační dovednosti“

Job klub na téma „Úspěšný přijímací pohovor“

Příklady dobré praxe
Dagmar Licehamrová
„Jmenuji se Dagmar Licehamrová a pracuji šestým měsícem v bance Waldviertler Sparkasse
von 1842 AG. Před nástupem do tohoto zaměstnání jsem
byla nezaměstnaná sedm měsíců. Náplň práce se mi
velice líbí. Je to zaměstnání, o kterém jsem snila. Naučila
jsem se tu lépe komunikovat s lidmi a zlepšila jsem se
také v ovládání počítače.
Účast v projektu Podporované zaměstnávání cílené bych
doporučila dalším zájemcům nejen kvůli výhodám
mzdového příspěvku. Tento projekt obecně zvyšuje šance
na pracovní uplatnění i v případě, že má člověk zdravotní
omezení. Pokud člověk potřebuje poradit či pomoc, může
se obrátit na pracovního konzultanta“

Zdeňka Dutková
„MESADU navštěvuji již něco přes rok. Během této doby jsem
získala mnoho zkušeností ohledně hledání práce. S pomocí
občanského sdružení již tři čtvrtě roku pracuji jako uklízečka
v jedné ze zdejších firem. V práci se mi libí a jsem vděčná. I když
mám práci, rozhodla jsem se zatím zůstat v projektu. Do
občanského sdružení i nadále docházím na pravidelné
individuální konzultace a občas se zapojuji i do Job klubů. “

Jan Hájko
„S pomocí pracovní konzultantky se mi podařilo najít
práci, která mě velmi baví. Pracuji v zahradnictví
v Písku. Naučil jsem se už hodně činností např. sázení
a přesazování stromků, pletí, prostřihávání ovocných
stromů, ale ze všeho nejvíc mě baví sekání trávy. Práce
v zahradnictví se mi zalíbila natolik, že bych ji rád dělal i
v budoucnu. Na této práci se mi líbí, že mohu být
venku. Nejčastěji pracuji v okrasné školce v Nemějicích,
případně i na jiných místech podle zakázek“.

Statistika úspěšnosti projektu „Podporované zaměstnávání cílené“ za rok 2010

projekt "Podporované zaměstnávání cílené" - počet podpořených osob za
rok 2010
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Zaměstnaní s mzdovým
příspěvekem

8 Kalendář akcí
Leden
 Přednáška od PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, Csc. na téma „Vítězslav
Novák“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Všedobr - výtvarná dílna – koláž České republiky (centrála Písek)
 Rozpečetění sbírkových kasiček umístěných v hypermarketu Kaufland
a hypermarketu Albert v Písku
Únor
 Všedobr – výroba jarní dekorace (centrála Písek)
Březen
 Velikonoční výstava výrobků uživatelů sociálně aktivizační služby pro
seniory a zdravotně handicapované osoby v Jindřichově Hradci
 Všedobr – výtvarná dílna – „dekupáž“ (centrála Písek)
Duben
 Prezentace služby sociální rehabilitace v rámci výstavy „30 dní
neziskových organizací seniorů a osob s handicapem“ ve Vimperku
 Všedobr – procházka na rozhlednu Jarník (centrála Písek)
 Rozpečetění sbírkové kasičky umístěné v hypermarketu Kaufland Písek
 Rozpečetění sbírkové kasičky umístěné v hypermarketu Albert Písek
 Ukončení veřejné sbírky, která probíhala na několika místech v jižních
Čechách za účelem získání prostředků na poskytování služby osobní
asistence, služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením.
Květen
 Přednáška p. PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, Csc. na téma „Květen 1945
v Jindřichově Hradci“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Všedobr – návštěva Děkanského kostela v Písku (centrála Písek)
 Job klub na téma „Seznámení s Job klubem, ztráta zaměstnání“ (pobočka
Vimperk)
Červen
 Všedobr – výtvarná dílna – Window art (centrála Písek)
 Všedobr – výlet do Tábora (centrála Písek)
 V rámci služby osobní asistence připravila MESADA, občanské sdružení
pro uživatelku Kačku a její spolužáky z písecké speciální školy dětský den
(centrála Písek)


Job klub na téma „Seznámení s Job klubem, ztráta zaměstnání“ (centrála
Písek)

Zahájení veřejné sbírky za účelem získání prostředků na poskytování služby
osobní asistence, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením
Červenec
 Návštěva výstavy „Hračkobraní“ v Kamenici nad Lipou (pobočka Jindřichův
Hradec)
 Všedobr – minigolf na Ostrově v Písku (centrála Písek)
 Job klub na téma „Co je to Job klub, otázka nezaměstnanosti“ (centrála Písek),
„Úřady práce a nezaměstnanost“ (pobočka Vimperk)
Srpen
 Návštěva Hasičského záchranného sboru (pobočka Jindřichův Hradec)
 Všedobr – cvičení v Píseckých horách (centrála Písek)
 Job klub na téma „Neverbální komunikace“ (centrála Písek)
Září
 Přednáška p. PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, Csc. na téma „Květen 1945
v Jindřichově Hradci“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Všedobr – pouštění draků (centrála Písek)
 Job klub na téma „Inzerát, hledám zaměstnání“ (pobočka Jindřichův Hradec)
Říjen
 Všedobr – posezení v čajovně U Zeleného stromu (centrála Písek)
Listopad
 Podzimní výstava výrobků uživatelů sociálně aktivizační služby pro seniory
a zdravotně handicapované osoby v Jindřichově Hradci
 Všedobr – výroba vánočních přání (centrála Písek)
 Job klub na téma „Jak hledat zaměstnání“ (pobočka Vimperk), „Komunikace
a temperament“ (pobočka Jindřichův Hradec)
Prosinec
 Přednáška p. PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, Csc. na téma „Ivan Olbracht
ve Stříbci (pobočka Jindřichův Hradec)
 Všedobr – návštěva vánočních trhů (centrála Písek)


9 Dotace, příspěvky a finanční prostředky
Dotace na jednotlivé sociální služby z MPSV
Dotace MPSV v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Příspěvek od Města Písek
Účelová dotace od Města Jindřichův Hradec
Finanční dotace na činnost od Města Jindřichův Hradec
Finanční prostředky od Města Vimperk
Příspěvek od Obce Zdíkov

10 Poděkování
Děkujeme všem, kteří se nám snaží jakýmkoli způsobem pomáhat a přispívají tak
k rozvoji našeho občanského sdružení. Poděkování patří nejenom zaměstnancům za
jejich odvedenou práci, ale také uživatelům a příznivcům naší činnosti.
Ti, co nás podporují:
Kaufland Písek
Albert Písek
INKANO Písek o. s.
Jaroslav Brabec – Fire Data
Týdeník Jindřichohradecka
Jindřichohradecký deník
Městská knihovna Jindřichův Hradec
Písecký servis, Martin Lopata
Mgr. Petr Nečina
František Jun
Stanislava Vránková
Mgr. Stanislava Nováková
Ing. Jan Záruba
PhDr. et PaedDr. Josef Bílek, Csc.

Děkujeme také zaměstnavatelům, kteří podpořili účastníky projektu
„Podporované zaměstnávání cílené“:
Služby města Milevska, spol. s r. o.
Kiffinger a Kopp, s. r. o.
Food Restaurant, s. r. o.
Vells, s. r. o.
Kawest, s. r. o
ZŠ Svobodná a MŠ Písek
Jan Kovář, zámečnictví
Sochová Michaela
K@P CZ, s. r. o.
Ing. Jan Houška

11 Výsledky hospodaření
ROZVAHA

Název účetní jednotky

pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu

MESADA
občanské sdružení

Minimální závazný výčet

ke dni 31.12.2010

Sídlo účetní jednotky

(v celých tisících Kč)

nábřeží 1.máje 2259

informací podle vyhlášky č.
504/2002 Sb.

397 01 Písek

Identifikační číslo
26 58 79 55

A K T I V A
b

Označení

a
A.

Dlouhodobý majetek

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majektu celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.

Odběratelé

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstnanci

B. II. 7.

Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a zdr.poj.

B. II. 10.

Daň z přidané hodnoty

B. II. 12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem

B. II. 13.

Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.orgánů ú.s.cel.

B. II. 17.

Jiné pohledávky

B. II. 18.

Dohadné účty aktivní

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

Pokladna

B. III. 3.

Účty v bankách

B. III. 8.

Peníze na cestě

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady příštích období

B. IV. 2.

Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM

Stav k prvnímu dni úč.období

1

Stav k poslednímu dni úč.obd.

2

1

1
1

1

0
0
0
0
0
203
0
65
0
102
0
0
0
0
-37
0
0
0
130
23
107
0
8
0
8
203

2

2
2

2

0
0
0
0
0
441
0
110
0
110
0
0
0
0
0
0
0
0
323
24
299
0
8
0
8
441

PA S I V A
b

Označení

a
A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 2.

Fondy

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

A. II. 3.

Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.

Dodavatelé

B. III. 3.

Přijaté zálohy

B. III. 5.

Zaměstnanci

B. III. 7.

Závazky k institucím soc.zabezp.a veřej.zdr.pojištění

B. III. 8.

Daň z příjmů

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

B. III. 11.

Ostatní daně a poplatky

B. III. 13.

Závazky ve vztahu i rozpočtu org.územ.sam.celků

B. III. 17

Jiné závazky

B. III. 18.

Krátkodobé bankovní úvěry

B. III. 22.

Dohadné účety pasivní

B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM

Stav k prvnímu dni úč.období

3

Stav k poslednímu dni úč.obd.

4
905
10
10
895
462
0
433
298
0
0
298
12
0
126
56
0
4
0
0
0
0
100
0
0
1 203

1 099
35
35
1 064
169
0
895
342
0
0
1153
15
0
158
83
0
6
0
680
103
0
108
189
189
0
2 441

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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v plném rozsahu

MESADA
občanské sdružení

ke dni
Minimální závazný výčet

31.12.2010

Sídlo účetní jednotky

(v celých tisících Kč)

nábřeží 1.máje 2259

informací podle vyhlášky č.
504/2002 Sb.

397 01 Písek

Identifikační číslo
26 58 79 55

Označení

Název ukazatele

a

b

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

A. I. 1.

Spotřeba materiálu

A. I. 2.

Spotřeba energie

A. I. 3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

A. II.

Služby celkem

A. II. 5.

Opravy a udržování

A. II. 6.

Cestovné

A. II. 7.

Náklady na reprezentaci

A. II. 8.

Ostatní služby

A. III.

Osobní náklady celkem

A. III. 9.

Mzdové náklady

A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění

A. III. 13

Ostatní sociální náhrady

A. IV.

Daně a poplatk y celkem

A .IV. 14

Daň silniční

A. IV. 16.

Ostatní daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady celkem

A. V. 18.

Ostatní pokuty a penále

A. V. 20.

Úroky

A. V. 24.

Jiné ostatní náklady

A. VI.

Odpisy, pr.m ajete k, tvorba rezerv a OP celkem

A. VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

A. VII. 31.

Poskytnuté přísp.zúčtované mezi organiz.slož.

A. VIII.

Daň z příjm ů celkem

NÁKLADY CELKEM

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

301
200
48
53
365
11
24
0
330
3 090
2 316
770
4
0
0
0
58
0
0
58
0
0
543
0
4 357

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

301
200
48
53
365
11
24
0
330
3 090
2 316
770
4
0
0
0
58
0
0
58
0
0
543
0
4 357

Označení

Název ukazatele

a

b

B.

Výnosy

B. I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

B. I. 2.

Tržby za prodeje služeb

B. II.

Zm ěny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

B. III.

Aktivace celkem

B. IV.

Ostatní výnosy celkem

B. IV. 13.

Ostatní pokuty a penále

B. IV. 15.

Úroky

B. IV. 17.

Zúčtování fondů

B. IV. 18.

Jiné ostatní výnosy

B. V.

Tržby z prod.m ajetku,zúčt.rezerv a OP celkem

B. VI.

Přijaté příspěvky celkem

B. VI. 27.

Přijaté příspěvky (dary)

B. VII.

Provozní dotace celkem

B. VII. 29.

Provozní dotace

A. VIII.

Daň z příjm ů celkem

C.
D.

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

627
627
0
0
12
0
7
2
3
0
56
56
3 831
3 831
0
4 526
169
169

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

627
627
0
0
12
0
7
2
3
0
56
56
3 831
3 831
0
4 526
169
169

