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1 Úvodní slovo
Vážení uživatelé, kolegové, přátelé,
naše občanské sdružení má za sebou další rok plný práce. Pokračovali jsme
v poskytování stejných sociálních služeb jako v minulých letech, soustředili jsme se
zejména na jejich kvalitu. Navázali jsme spolupráci s Mgr. Petrou Vitákovou,
inspektorkou sociálních služeb, s níž konzultujeme jednotlivé standardy kvality
sociálních služeb.
Pokračovali jsme v realizaci evropského projektu zaměřeného na zaměstnávání osob
se zdravotním postižením prostřednictvím metody podporované zaměstnávání.
Oslovovali jsme více či méně úspěšně zaměstnavatele v regionech naší působnosti
a jednoduché nebylo kolikrát ani získání předepsaného počtu klientů do projektu.
Začali jsme plánovat akce k 10. výročí založení, které nás čeká v příštím roce. O co
konkrétně půjde, zatím nebudu prozrazovat.
Nechci se na tomto místě příliš rozepisovat o tom, co je dále podrobněji rozvedeno
ve výroční zprávě. Ráda bych zde spíše poděkovala všem, kteří s námi měli v roce
2011 co do činění a popřála MESADĚ všechno dobré ve výročním 10. roce.

Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
předsedkyně sdružení
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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“
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Poslání a cíl organizace
Posláním a cílem organizace 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.
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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
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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 manažerka
Ing. Anna Kohoutová – vedoucí projektu
Hana Myšáková, DiS. – sociální pracovnice, pracovní konzultantka,
regionální koordinátorka
Mgr. Lucie Kuřátková – sociální pracovnice, pracovní konzultantka
Lucie Rothbauerová – osobní asistentka
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Hana Pátková – osobní asistentka
Božena Lovásová – osobní asistentka
Eva Žižáková – osobní asistentka
Radka Matiasková – osobní asistentka

MESADA, občanské sdružení - pobočka Jindřichův Hradec
Mgr. Jana Hadačová – vedoucí pobočky, sociální pracovnice,
regionální koordinátorka, pracovní konzultantka
Mgr. Jana Blažková (od 10. 6. 2011 Jannová) – 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

Mgr. Adéla Doležalová – supervizorka, externí členka týmu
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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)
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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 tzv. 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, 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 2011 uskutečnila celkem čtyřikrát.
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Statistika uživatelů sociální rehabilitace za rok 2011
počet uživatelů služby sociální rehabilitace
MESADA, občanské sdružení

9
12
Písek
Jindřichův Hradec
Vimperk

14

Fotografie ze Všedobru
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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 2011 využilo celkem 20 uživatelů, kterým naše
osobní asistentky věnovaly celkem 6 187 hodin. Na přímé péči se v tomto roce
podílelo 7 osobních asistentek.
Odborná podpora pracovníkům byla poskytována v rámci dalšího vzdělávání
a formou supervizních setkání, která se v roce 2011 uskutečnila na centrále v Písku
čtyřikrát a na pobočce v Jindřichově Hradci dvakrát.
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Statistika uživatelů osobní asistence za rok 2011
uživatelé služby osobní asistence
MESADA, občanské sdružení, Písek

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

2
3
4

děti

děti
dospělí

dospělí
6

senioři

senioři

5

Fotografie ze služby osobní asistence

Asistentka Martina s uživatelkou paní Irenou

Asistentka Dana s uživatelkou paní Marií

Asistentka Kristýna s uživatelkou paní Věrou

Asistentka Iva s uživatelem panem Ondřejem
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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.
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Fotografie ze sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Přednáška Mgr. Stanislavy Dvořákové

Uživatelé při výrobě vánočních věnců

Uživatelé při výrobě košíků

Vystoupení krojové družiny

Na Výletě (Práskolesy)
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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 2011 poradenská činnost nebyla
realizována.

Podporované zaměstnávání
MESADA, občanské sdružení se hlásí k filozofii podporovaného zaměstnávání,
která směřuje k zajištění rovnoprávného postavení uživatelů služeb s ostatními
lidmi především v oblasti zaměstnání. Pomáháme znevýhodněným lidem získat
a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Zároveň poskytujeme
zaměstnavatelům potřebnou podporu, aby mohli takového člověka zaměstnat.
V roce 2011 jsme se podporovanému zaměstnávání věnovali v rámci projektu
„Podporované zaměstnávání cílené“ (bližší informace dále v textu).
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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 datum 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 sestavený tak, aby vyhovoval potřebám
účastníků.
V roce 2011 byly pro účastníky uspořádány Job kluby týkající se témat legislativy
v sociální oblasti, pracovněprávního minima, přípravy na zaměstnání apod.
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Job klub na téma „Verbální komunikace aneb
Umíš vyplňovat formuláře?“

„Telefonní rozhovor a přijímací pohovor“

Intenzivní výcvik sociálních dovedností
Od 30. 5. 2011 do 2. 6. 2011 proběhla projektová aktivita s názvem „Intenzivní
výcvik sociálních dovedností“ v Rekreačním středisku Nová Louka u Albrechtic nad
Vltavou. Výcvik byl zaměřen na procvičení dovedností potřebných k hledání
a udržení zaměstnání, a to především praktickou formou.
Výcviku se zúčastnilo 12 osob a 3 pracovní konzultanti. Cílem výcviku bylo
prohloubení znalostí, procvičení dovedností potřebných k hledání, získání a udržení
zaměstnání a představení výrobních činností a jednotlivých profesí u vybraných
zaměstnavatelů jako podnět k možnosti získání pracovní příležitosti v těchto
oblastech.
Většina účastníků se do výcviku aktivně zapojila a neměla potíže s vypracováním
pracovních listů z manuálu. Náročnost jednotlivých témat byla přizpůsobena
schopnostem každého z účastníků. Po návratu z výcviku vyplnili účastníci
dotazníky vztahující se k hodnocení celé akce, které potvrdily její úspěšnost. Zpětná
vazba od účastníků byla pozitivní, kladně hodnotili náplň a organizaci celého
výcviku. Vyhovoval jim přístup konzultantů k jejich individuálním potřebám, ale
i práce ve skupině s manuálem, tematicky zaměřené přednášky, hry i testy.

Účastníci výcviku a pracovní konzultanti

Návštěva chráněné dílny v Týně nad Vltavou
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Příklady dobré praxe v rámci projektu
Zuzana Nagyová
„Práci jsem si našla přes MESADU,
pracuji v Domovince v Písku, na čtyři
hodiny jako pomocná síla v kuchyni. Na
začátku jsem se tam byla podívat, ujala
se mě jedna paní, která mě provedla
celým domovem. Řekla mi, jaké oblečení
si mám do práce oblékat, také mi řekla,
že si mám dávat pozor na ostré nože. Ze
začátku to bylo náročný, měla jsem plno
práce. Musela jsem se naučit mýt bedny,
vytírat jídelnu, skládat nádobí do
myčky, pomáhat s přípravou svačiny a
udržovat v kuchyni pořádek. Se vším mi pomohla pracovní asistentka, která mi poradila,
když jsem něco nevěděla. Já jsem moc šťastná, že mám práci, protože jsem poznala nové lidi,
se kterými si ráda povídám. A nejvíce se těším, až si za vydělané peníze koupím něco
hezkého.“

Miloš Chamra
„Občanské sdružení MESADA mne velice oslovilo
svým projektem Podporované zaměstnávání cílené.
Jsem více jak dva roky v evidenci úřadu práce a díky
svému handicapu stále nemohu najít zaměstnání.
Uvítal jsem i možnost zúčastnit se Intenzivního
výcviku sociálních dovedností, který se konal 30. 5. –
2. 6. 2011. Výcvik se mi moc líbil a byl jsem rád,
že jsem mohl poznat nové lidi, kteří mají obdobné
problémy s hledáním práce jako já. Věřím, že s pomocí
MESADY si dokážu najít nové pracovní uplatnění.“
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František Holub
„V projektu jsem zapojen již více než
rok. Zaměstnání jsem zatím nenalezl.
Většinu pracovních pozic nemohu
vykonávat ze zdravotních důvodů. Díky
MESADĚ
jsem
se
zúčastnil
Intenzivního
výcviku
sociálních
dovedností, který pro mne byl velice
přínosný. Líbilo se mi především vlastní
ubytování v zařízených bungalovech
zasazených do kousku krásné přírody.
Kritika snad na neudržovaný minigolf.
Jinak jsem byl zcela spokojen, zvláště
s exkurzemi do chráněných dílen. Pobyt na Nové Louce splnil má očekávání od výcviku
sociálních dovedností, zúčastnil bych se takového výcviku klidně znovu. Vlastně jsem již
jeden podobný kurz absolvoval od úřadu práce, takže to pro mne bylo spíše příjemné
opakování.“

Irena Pichová
Slečna Irena je od února 2011 zaměstnaná jako
pomocná uklízečka v restauraci. Přestože neměla
doposud pracovní zkušenosti, její snaha a pečlivá
práce jí napomohly toto místo získat. Irena
je zaměstnaná na poloviční úvazek a je velmi
spokojená. Poznala, že práce je důležitou součástí
života každého z nás a cítí, že svou prací pomáhá
druhým. Seznámila se s novými lidmi, naučila se
samostatně dojíždět do zaměstnání a hlavně pak
získala praxi, která jí pomůže při hledání zaměstnání
v budoucnosti.
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Statistika úspěšnosti projektu „Podporované zaměstnávání cílené“ za rok 2011

projekt "Podporované zaměstnávání cílené" - počet podpořených osob za
rok 2011

8
Počet podpořených osob

8
7

6
6

5
5

4

4

muži

4

ženy

3

celkem
2

1

1

1

1

0
0
Písek

Jindřichův Hradec

Vimperk

Pobočky MESADA, občanské sdružení
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projekt "Podporované zaměstnávání cílené" - počet zaměstnaných účastníků projektu
za rok 2011

Počet zaměstnaných
účastníků projektu

14

13

12

11

10
8
6

4

3

4

Zaměstnaní celkem

8

7

Zaměstnaní s mzdovým
příspěvekem

2
0
Písek

Jindřichův
Hradec

Vimperk

Pobočky MESADA, občanské sdružení

8 Kalendář akcí
Leden
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Současní spisovatelé
a Jindřichův Hradec“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Job klub(ík) na téma „Verbální komunikace“ (centrála Písek)
 Job klub na téma “Verbální komunikace aneb telefonní rozhovor a přijímací
pohovor“ (pobočka Jindřichův Hradec)
Únor
 Všedobr – návštěva výstavy ve Sladovně, posezení v cukrárně (centrála
Písek)
 Job klub na téma „Osobní inventura a strukturovaný životopis“ (pobočka
Vimperk)
 Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec – prezentace sociálních služeb,
které organizace poskytuje (pobočka Jindřichův Hradec)
 Rozpečetění sbírkových kasiček umístěných v hypermarketu Kaufland a
hypermarketu Albert v Písku
Březen
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Bartoloměj Víta –
vzpomínky na první světovou válku“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška Mgr. Stanislavy Novákové na téma „Státní oblastní archiv
v Jindřichově Hradci – Slavné návštěvy v Jindřichově Hradci“ (pobočka
Jindřichův Hradec)
 Všedobr – výroba velikonoční výzdoby (centrála Písek)
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Job klub na téma „Zákon o zaměstnanosti“ (centrála Písek)
Job klub na téma „Zaměstnanost a naše osobnost, zákon o zaměstnanosti
a jeho změny“ (pobočka Jindřichův Hradec)

Duben
 Prezentace služby sociální rehabilitace v rámci výstavy „30 dní
neziskových organizací seniorů a osob s handicapem“ ve Vimperku
 Všedobr – výlet na Hlubokou nad Vltavou (centrála Písek)
 Job klub(ík) na téma „Pracovněprávní minimum“ (centrála Písek)
 Účast na bezpečnostní osvětové akci pro seniory BESIP, POLICIE ČR –
(pobočka Jindřichův Hradec)
Květen
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Ivan Olbracht Stříbřec“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Všedobr – soutěž v bowlingu (centrála Písek)
 Intenzivní výcvik sociálních dovedností na nové Louce (30. 5. 2012 – 2. 6.
2012)
 Job klub na téma „Pracovněprávní minimum“ (pobočka Vimperk)
 Job klub na téma „Vstup do pracovního poměru a jeho ukončení“ (pobočka
Jindřichův Hradec)
Červen
 Všedobr – výstava v Pracheňském muzeu, soutěž v petanque (centrála Písek)
 Job klub(ík) na téma „Adaptace na pracovišti aneb můj první den v práci“
(centrála Písek)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Josef Kajetán Tyl
a Jindřichohradecko“ (pobočka Jindřichův Hradec)
Červenec
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Karel Havlíček
Borovský a Jindřichohradecko“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Všedobr – výlet na hrad Zvíkov (centrála Písek)
 Job klub na téma „Důchodové pojištění“ (centrála Písek)
 Job klub na téma „Stres“ (pobočka Vimperk)
Srpen
 Pořádání akce „Přijďte tvořit s vnoučaty“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Pořádání letní prodejní výstavy „Babiččino kouzlo“. Finanční částka
z prodaných předmětů uložena na účet sbírky (pobočka Jindřichův Hradec)
 Všedobr – návštěva Strakonického hradu (centrála Písek)
 Job klub(ík) na téma „Umíš vyplňovat formuláře“ (centrála Písek)
 Job klub na téma „Stres, jeho zvládání a jak se mu vyhnout; Asertivita“
(pobočka Jindřichův Hradec)
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Září





Rozpečetění sbírkové kasičky umístěné v prodejně BENEŠ, obchodní
společnost, s. r. o., Stachy
Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Alois Jirásek
a Jindřichohradecko“ (pobočka Jindřichův Hradec)
Podzimní posezení s vystoupením „Krojové družiny z Jarošova nad
Nežárkou“ (pobočka Jindřichův Hradec)
Autokarový výlet do Telče a Roštejna (pobočka Jindřichův Hradec)
Všedobr – výroba podzimní výzdoby a pořádání soutěžního kvízu (centrála
Písek)
Job klub na téma „Sociální zabezpečení“ (centrála Písek)
Job klub formou exkurze v Šumavském pivovaru (pobočka Vimperk)



Říjen
 Všedobr – podzimní procházka a posezení v cukrárně (centrála Písek)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Konec rožmberského
roku“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Job klub(ík) na téma „Týmová práce“ (centrála Písek)
 Job klub na téma „Důchody“ (pobočka Jindřichův Hradec)

Listopad
 Vystoupení dětí ze ZUŠ Jindřichův Hradec a soutěžní kvíz pro seniory
(pobočka Jindřichův Hradec)
 Všedobr - výroba vánočních přání (centrála Písek)
 Job klub na téma „Důchody a důchodová reforma“ (pobočka Vimperk)
 Rozpečetění sbírkové kasičky v bance SPARKASSE
Prosinec
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Karel Klik –
Provaznické muzeum v Deštné u Jindřichova Hradce“ (pobočka Jindřichův
Hradec)
 Pořádání vánoční výstavy výrobků uživatelů sociálně aktivizačních služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Finanční částka z prodaných
předmětů uložena na účet sbírky (pobočka Jindřichův Hradec)
 Vánoční zpívání (pobočka Jindřichův Hradec)
 Předvánoční setkání na téma „Vánoční zvyky“ s uživateli sociálně
aktivizačních služeb (pobočka Jindřichův Hradec)
 Všedobr – vánoční posezení (centrála Písek)
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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
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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
Písecký servis, Martin Lopata
Mgr. Petr Nečina
František Jun
Jindřichohradecký deník
Týdeník Jindřichohradecka
Měsíčník NEON
Jindřichohradecký zpravodaj
Městská knihovna Jindřichův Hradec
Jindřichohradecká televize
Junák – svaz skautů a skautek
PhDr. et PaedDr. Josef Bílek, CSc.
Základní umělecká škola, Jindřichův Hradec
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Stanislava Vránková
ČSAD Jindřichův Hradec
Autobusová doprava a přeprava „SOŠU BUS“
Výroba lahůdek JEDNOTA, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci
Český rozhlas České Budějovice - Bc. Lucie Hochmanová
Vimperské noviny
JMZ – CZ, s. r. o.

Děkujeme také zaměstnavatelům, kteří podpořili účastníky projektu
„Podporované zaměstnávání cílené“:
Vells, s. r. o.
Středisko Diakonie ČCE – Blanka
Služby města Milevska, spol. s. r. o.
ZŠ Josefa Kajetána Tyla
František Bledý
Zahradnictví Dušek
Horizont, o. s.
Sochová Michaela
Korea, s. r. o.
Obec Zvíkov
Adria – Neptun, spol. s r.o.
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12 Výsledky hospodaření
MESADA, občanské sdružení - výkaz Rozvahy roční účetní
závěrky ke dni 31. 12. 2011

ROZVAHA
pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu

Název účetní jednotky

MESADA
občanské sdružení

Minimální závazný výčet
informací podle vyhlášky č.

ke dni 31. 12. 2011

Sídlo účetní jednotky

(v celých tisících Kč)

nábřeží 1. máje 2259

504/2002 Sb.

397 01 Písek

Identifikační číslo
26 58 79 55
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a
A.

Stav k prvnímu dni úč.
období

A K T I V A
b

Označení

A. I.

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.
A. IV.

Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku
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

Stav k poslednímu dni úč.
období

1

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
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2
0

0

0
0
0

0
0
0

0
2 441
0
110
0
110
0
0
0
0
0
0
0
0
2 323
24
2 299

0
2 007
0
112
0
112
0
18
0
0
0
0
0
0
781
60
721

B. III. 8.

Peníze na cestě

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.
B. IV. 2.

0
8
0
8
2 441

Náklady příštích období
Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM

0
1095
0
1095
2 007

MESADA, občanské sdružení - výkaz Rozvahy roční účetní
závěrky ke dni 31. 12. 2011

Stav k prvnímu dni úč.
období

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

3

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
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Stav k poslednímu dni úč.
období

4
1099
35
35
1064
169
0
895
1 342
0
0
1 153
15
0
158
83
0
6
0

1 089
6
6
1 083
19
0
1064
918
0
0
812
20
0
366
98
0
43
0

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 účty pasivní

B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM

Sestaveno dne

680
103
0
297
0
0
0
2 441

224
48
0
114
0
0
0
2 007

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní
jednotky

1. 4. 2012

Právní forma účetní jednotky

Poslání organizace
respektovat a prosazovat práva lidí
s handicapem a podpora lidí s
handicapem
při integraci do
společnosti

občanské sdružení
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