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1 Úvodní slovo
Vážení klienti, kolegové, přátelé, příznivci a spolupracovníci,
naše občanské sdružení má za sebou další rok plný práce. Rok 2012 byl pro nás
rokem radostným. Oslavili jsme v něm totiž desáté narozeniny! Už deset let se
snažíme poskytovat v Jihočeském kraji sociální služby. Mnoho věcí se podařilo. Za
těch deset let prošlo MESADOU kolem stovky zaměstnanců. Věřím, že pro všechny
z nich byla práce v MESADĚ dobrou školou životních zkušeností. Uživatelů služeb,
ale i klientů poradenství a účastníků projektů bylo cca jeden tisíc. Doufám, že
většina z nich odcházela spokojená, a to především v souvislosti s individuálním a
osobním přístupem zaměstnanců ke každému jednotlivému klientovi.
A jak jsme oslavovali? Dlouho jsme přemýšleli, čím bychom na naše výročí
upozornili a čím bychom zaujali. Nakonec jsme se rozhodli pro uskutečnění
výtvarné soutěže Pomáháme si spojené s vernisáží a výstavou. Soutěž proběhla
v Písku, Jindřichově Hradci i Vimperku a ve všech městech proběhla samostatná
vernisáž a výstava. Na téma Pomáháme si malovali předškolní děti, školáci, mládež
i dospělí včetně seniorů. I když jsme měli trochu obavy, zda se sejde dostatečný
počet soutěžních obrázků, nakonec to dobře dopadlo. Akce se podařila, ohlasy z řad
laické veřejnosti byly pozitivní.
Velká změna se odehrála v Písku, kde jsme po deseti letech změnili pracoviště.
Z úřadu práce, který nám poskytoval dobré zázemí, a kde jsme si zvykli a byli tam
„doma“, jsme kvůli plánované rekonstrukci museli odejít. Hledání nového místa
nebylo jednoduché, největším problémem bylo najít bezbariérové prostory. To se
nakonec podařilo a nyní se písecké pracoviště nachází na Velkém náměstí 119/13
v budově České pojišťovny. Sídlo máme však stále na adrese nábřeží 1. máje 2259.
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
2012 co do činění, a popřála MESADĚ všechno dobré do další „desítky“.

Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
předsedkyně sdružení
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2 MESADA je 10 let s Vámi
25. března 2012 oslavila naše organizace již 10 let od založení. V rámci této
významné události jsme uspořádali pro širokou veřejnost v Písku, Jindřichově
Hradci a ve Vimperku výtvarnou soutěž s názvem „Pomáháme si“. Cílem soutěže
bylo, aby se účastníci soutěže i ti, kteří se následně přišli podívat na výstavu,
zamysleli nad tím, jestli si pomáháme, jak a proč to vlastně děláme.
Soutěž se konala od března do června 2012 a byla rozdělena do 5 kategorií předškolní věk, žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, mládež (15-26 let) a dospělí. Účast na
soutěži byla uspokojivá, ale o to nelehké bylo vybrat ty nejlepší obrázky. Vítězná
díla a další byla nakonec vystavena v rámci vernisáží, a to v Písku v předsálí Kina
Portyč od 17. října do 16. listopadu 2012, v Jindřichově Hradci v křížové chodbě
minoritského kláštera od 27. září do 21. října 2012 a ve Vimperku v Galeii U Šaška
v Městském kulturním středisku Vimperk od 1. října do 31. října 2012.

Vernisáž v Písku
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Na vernisážích byla v každé kategorii udělena čestná uznání, jedna cena odborné
poroty a jedna cena veřejnosti, dále byla udělena cena MESADY. Při této události a
době trvání výstav si mohli své výherce zvolit také návštěvníci, kteří měli možnost
hlasovat anonymně prostřednictvím lístků. Předání cen výhercům veřejnosti
proběhlo přímo na centrále v Písku dne 3. 12. 2012, na pobočce v Jindřichově
Hradce dne 5. 12. 2012 a pobočce ve Vimperku dne 27. 11. 2012.
Výtvarná soutěž „Pomáháme si“ byla podporována městy Písek, Jindřichův
Hradec a Vimperk , mediálními partnery a sponzory. Všem ještě jednou děkujeme.
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3 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
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Partnerství organizace
Koníček, občanské sdružení – projekt „Podpora na trhu práce“
- konzultace v oblasti podpory osob se zdravotním postižením na trhu práce
-

výměna dobré praxe

Koníček, občanské sdružení – projekt „Terénní, poradenské a motivační programy
sociální integrace v Českých Budějovicích“
- zajištění odborné garance, konzultace a poradenství ve vztahu ke klientům

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.

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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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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4 Kontakty
MESADA, občanské sdružení
centrála Písek
Velké náměstí 119/13
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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5 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
Revizorka
Romana Kotrbatá

6 Pracovní tým
MESADA, občanské sdružení - centrála Písek
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. – ředitelka, sociální pracovnice,
administrativní pracovnice projektu
Dana Hrychová – vedoucí osobní asistence
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
Mgr. Jana Hávová – sociální pracovnice, pracovní konzultantka
Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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Lucie Rothbauerová – osobní asistentka
Eva Žižáková – osobní asistentka
Radka Matiasková – osobní asistentka
Kristýna Staňková – osobní asistentka
MESADA, občanské sdružení - pobočka Jindřichův Hradec
Mgr. Jana Hadačová – vedoucí pobočky, sociální pracovnice,
regionální koordinátorka, pracovní konzultantka
Mgr. Jana Jannová – sociální pracovnice, pracovní konzultantka
Lenka Radkovičová – pracovnice v sociálních službách
Martina Ťápalová – osobní asistentka
MESADA, občanské sdružení - pobočka Vimperk
Bc. Marie Šrámková – vedoucí pobočky, sociální pracovnice,
regionální koordinátorka, pracovní konzultantka
Mgr. Monika Jurečková – vedoucí pobočky, sociální pracovnice,
regionální koordinátorka, pracovní konzultantka
Alena Tothová – pracovnice v sociálních službách, pracovní konzultantka

Externí členové týmu
Mgr. Adéla Doležalová – supervizorka
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7 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 2012 uskutečnila celkem čtyřikrát.
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Statistika uživatelů sociální rehabilitace za rok 2012

Fotografie ze Všedobru

Cestou za sportem

Výroba keramiky

U sochy z písku
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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 Písku v roce 2012 využilo celkem 9 uživatelů, kterým naše
osobní asistentky věnovaly celkem 3 758 hodin. Na přímé péči se v tomto roce
podílelo 5 osobních asistentek. V Jindřichově Hradci byla služba poskytnuta 11
uživatelům, kterým se věnovala 720 hodin jedna osobní asistentka.
Odborná podpora pracovníkům byla poskytována v rámci dalšího vzdělávání
a formou supervizních setkání, která se v roce 2012 uskutečnila na centrále v Písku
čtyřikrát a na pobočce v Jindřichově Hradci dvakrát.
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Statistika uživatelů osobní asistence za rok 2012
uživatelé služby osobní asistence
MESADA, občanské sdružení,
Písek

uživatelé služby osobní asistence
MESADA, občanské sdružení,
Jindřichův Hradec

4

dospělí

4
5

senioři

7

dospělí
senioři

Fotografie ze služby osobní asistence

Asistentka Martina s uživatelkou paní Irenou

Asistentka Dana s uživatelkou paní Marií
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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, uživatelé se mohou k této činnosti připojit každé pondělí,
dále se věnovali technice plstění a také se naučili pracovat s barvou na textil.
Pracovnice každé úterý docházela do Domu s pečovatelskou službou U Nemocnice
a ve čtvrtek docházela do Domu s pečovatelskou službou Větrná, kde službu
poskytovala také seniorům těchto zařízení.
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

Návštěva hradu

Karneval

Vystoupení skautů

Letní setkání pod okny MESADY

Výrobky uživatelů
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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 2012 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 2012 jsme se podporovanému zaměstnávání věnovali v rámci dvou projektů
„Podporované zaměstnávání cílené“ (bližší informace dále v textu).

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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8 Projekty „Podporované zaměstnávání cílené“
„Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob
se zdravotním postižením“
31. ledna 2012 jsme ukončili realizaci projektu „Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením“ (zkrácený
název „Podporované zaměstnávání cílené“). V rámci tohoto projektu bylo
podpořeno celkem 91 účastníků, zaměstnání získalo 56 účastníků, z toho 32 z nich
bylo podpořeno mzdovým příspěvkem a 24 účastníků si našlo pracovní místo za
podpory pracovních konzultantů nebo sami. 80 účastníků absolvovalo projekt
úspěšně, 11 účastníků neúspěšně. Spolupráce se zaměstnavateli probíhala bez
problémů. Pracovní místa podpořená mzdovým příspěvkem byla udržena
minimálně 6 měsíců. Obecně lze tedy konstatovat, že realizace tohoto projektu byla
úspěšná.

„Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob
se zdravotním postižením II.“
Na výše zmíněný projekt navazoval téměř identický projekt pod názvem
„Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob
se zdravotním postižením II.“ (zkrácený název „Podporované zaměstnávání
cílené“). Realizaci tohoto projektu jsme zahájili 1. února 2012 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. října 2013.
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 půlroční přímou finanční podporu na mzdu na vytvořená
pracovní místa pro účastníky projektu ve výši až 100% mzdových nákladů.
Zájemci mohou do projektu vstupovat a účastníci vystupovat po celou dobu
realizace. Na centrále i pobočkách jsou pro účastníky k dispozici pracovní
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konzultanti, kteří jsou pro ně podporou při plánování kariéry. Účastníci tedy
dochází na pravidelné konzultace a pracují na rozvoji dovedností potřebných pro
nalezení a udržení pracovního místa. Všechny aktivity probíhají na základě společně
sestaveného individuálního plánu.
V rámci projektu se konají 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 2012 byly pro účastníky uspořádány Job kluby týkající se témat legislativy
v sociální oblasti, pracovněprávního minima, přípravy na zaměstnání apod.

Job klub na téma „Co to je Job klub, hledání
zaměstnání, životopis, motivační dopis“

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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Příklady dobré praxe v rámci projektu
Iva Macková
„Díky! Dík za občanské sdružení MESADA, které pomáhá
nám zdravotně postiženým! S jejich významnou pomocí se
mi konečně po třech letech marného snažení podařilo najít
práci. Pracuji pro Centrum kultury Písek jako šatnářka,
uvaděčka. Práce mě moc baví a konečně mám zase pocit, že
jsem užitečná a nežiji nadarmo! Proto bych chtěla
poděkovat nejen občanskému sdružení MESADA, ale i
Centru kultury Písek za to, že se mi u nich velmi líbí a že
jsou ochotni zaměstnávat nás, zdravotně postižené a
vycházejí nám vstříc.“

Marie Bártíková
„Jmenuji se Marie Bártíková a jsem účastnicí
projektu Podporované zaměstnávání cílené. Do
projektu jsem se zapojila v souvislosti s
doporučením od mé poradkyně na místním úřadu
práce. Na úřadu práce jsem byla evidovaná 1 rok,
tak jsem si řekla, že za zkoušku, najít si vhodné
zaměstnání
prostřednictvím
MESADY,
občanského sdružení, nic nedám.
S pomocí
konzultantek se mi opravdu podařilo nalézt
vhodné zaměstnání s ohledem na můj zdravotní
stav. Aktuálně jsem tedy zaměstnaná jako
prodavačka v novinovém stánku. Práce mě baví a
jsem za ni velmi ráda.“
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Alena Štíchová
„Jmenuji se Alena Štíchová a
pracuji jako vedoucí prodejní
galerie OKÉNKO, kterou nově
otevřelo Občanské sdružení Okna
v čerstvě
zrekonstruovaném
objektu
U
SVATÉHO
FLORIÁNA. Nezaměstnaná jsem
byla téměř půl roku. V té době
jsem
absolvovala
z vlastní
iniciativy několik konkurzů coby
zájemce o zaměstnání a až
v tomto případě jsem měla to
štěstí, že jsem byla vybrána.
Nová práce mě velmi baví,
protože je to obchod, který mám, takříkajíc, v krvi a komunikace s lidmi mi dělá velikou
radost. V neposlední řadě mne uspokojují pokroky šesti klientů, kteří se v galerii střídají na
ranní a odpolední směny a učí se pod mým vedením obsluhovat zákazníky nebo vařit a
servírovat kávu, pokud se u nás zákazník rozhodne posedět. Toto zaměstnání mi přineslo
především potěšení z práce samotné, protože jsem celý život byla v jednom kole a zůstat
doma bylo pro mne v mém věku nezajímavé a frustrující. V nové práci čerpám ze svých
předchozích zkušeností, ale v podstatě si myslím, že se pořád něčemu učím, aniž jsem si toho
vědoma. S projektem Podporované zaměstnávání cílené a vedením pracovního konzultanta
jsem byla velmi spokojena. Účast v projektu bych každému doporučila, protože kontakt
s MESADOU může člověku přinést spoustu důležitých informací a zkušeností, o kterých se
může mylně domnívat, že je nepotřebuje.“
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Statistika úspěšnosti projektu „Podporované zaměstnávání cílené“ za rok 2012
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9 Kalendář akcí
Leden
 Job klub(ík) na téma „Shrnutí témat Job klubů v rámci PZC“ (centrála Písek)
 Job klub „Exkurze“ (ve výrobně lahůdek JEDNOTA, spotřební družstvo
v Jindřichově Hradci)
 Všedobr – prohlídka písecké věže (centrála Písek)
 Prezentace organizace na nádvoří Zámku v Jindřichově Hradci
 Exkurze u zaměstnavatele v Jindřichově Hradci
 Cestopisná přednáška pana Šnokhouse (pobočka Jindřichův Hradec)
 Karneval na DPS Větrná (pobočka Jindřichův Hradec)
Únor
 Karneval na DPS Růžová (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. (pobočka Jindřichův Hradec)
 Hudební odpoledne s Josefem ,,Pepou“ Nejedlým (pobočka Jindřichův
Hradec)
Březen
 Všedobr – příprava na Velikonoce (centrála Písek)
 Poradna pro sluchově postižené (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. (pobočka Jindřichův Hradec)
 Setkání u starosty (setkání neziskových organizací působících v regionu)
(pobočka Vimperk)
 Příprava materiálů a instalace výstavy „30 dnů neziskovek“ (pobočka
Vimperk)
 Vernisáž výstavy 30 dnů neziskového sektoru (pobočka Vimperk)
 Vyhlášení výtvarné soutěže POMÁHÁME SI, k 10. výročí založení Mesady,
občanského sdružení (pobočka Vimperk)
Duben
 Všedobr – soutěž v bowlingu (centrála Písek)
 Job klub na téma „Co je Job klub“ (centrála Písek)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. (pobočka Jindřichův Hradec)
 Prezentace organizace MESADA, občanské sdružení na sesterské konferenci
(pobočka Jindřichův Hradec)
Květen
 Všedobr – malování na výtvarnou soutěž (centrála Písek)
 Job klub(ík) na téma „Co je Job klub(ík)“ (centrála Písek)
 Poradna pro sluchově postižené (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. (pobočka Jindřichův Hradec)
 V rámci SR orientace v okolí bydliště - společná vycházka spojená
s návštěvou vodárny Šumavanky (pobočka Vimperk)
Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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Červen
 Job klub na téma „Novela zákona o zaměstnanosti“ (centrála Písek)
 Job klub na téma „Co je to Job klub, hledání zaměstnání, životopis, motivační
(průvodní) dopis“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Cestopisná přednáška pana Šnokhouse (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. (pobočka Jindřichův Hradec)
 Posezení pod okny - odpoledne strávené na dvoře, soutěže a grilování
(pobočka Jindřichův Hradec)
 Poradna pro sluchově postižené (pobočka Jindřichův Hradec)
 V rámci SR opékání buřtů s uživateli (pobočka Vimperk)
 Job klub na téma „Stres“ (pobočka Vimperk)
Červenec
 Job klub(ík) na téma „Profese a povolání“ (centrála Písek)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. (pobočka Jindřichův Hradec)
 Zasedání odborné poroty – výběr vítězných děl výtvarné soutěže Pomáháme
si (pobočka Jindřichův Hradec)
Srpen
 Všedobr – soutěž v petanque (centrála Písek)
 Job klub na téma „Týmová práce“ (centrála Písek)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. (pobočka Jindřichův Hradec)
 Hudební vystoupení na dvoře DPS (pobočka Jindřichův Hradec)
Září
 Všedobr – prohlídka domovních znamení (centrála Písek)
 Job klub(ík) na téma „Bezpečnost práce, první pomoc na pracovišti“ (centrála
Písek)
 Job klub na téma „Pracovní pohovor, výhody zaměstnavatelů při
zaměstnávání osob se zdravotním postižení“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Vystoupení na dvoře DPS (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška Mgr. Novákové – Poslední Slavata (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. (pobočka Jindřichův Hradec)
 Poradna pro sluchově postižené (pobočka Jindřichův Hradec)
 Vernisáž výstavy Pomáháme si (pobočka Jindřichův Hradec)
 Job klub na téma „Sociální dovednosti“ (pobočka Vimperk)
 Schůzka se členy odborné poroty pro výběr nejzdařilejších prací na
výtvarnou výstavu (pobočka Vimperk)
 Výběr prací na výstavu (pobočka Vimperk)
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Říjen
 Všedobr – v kině na filmu „Vrásky z lásky“ (centrála Písek)
 Job klub na téma „Bezpečnost práce, první pomoc na pracovišti“ (centrála
Písek)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. (pobočka Jindřichův Hradec)
 Vernisáž výstavy + předávání cen vítězům výtvarné soutěže a vyhlášení
divácké soutěže o nejlepší díla (pobočka Vimperk)
 Výběrové řízení na pozici vedoucí pobočky ve Vimperku (pobočka Vimperk)
 V rámci SR nácvik správného stolování – návštěva pizzerie, společný oběd
(pobočka Vimperk)
Listopad
 Všedobr – v klubu Krteček – výroba keramiky (centrála Písek)
 Všedobr – výroba vánočních přáníček (centrála Písek)
 Job klub(ík) na téma „Třídění odpadu, recyklace“ (centrála Písek)
 Job klub na téma „Rekvalifikace a pracovní smlouva“ (pobočka Jindřichův
Hradec)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. (pobočka Jindřichův Hradec)
 Poradna pro sluchově postižené (pobočka Jindřichův Hradec)
 Job klub na téma „Důchodová reforma“ (pobočka Vimperk)
 Předávání cen veřejnosti, z výtvarné soutěže Pomáháme si (pobočka
Vimperk)
Prosinec
 Job klub na téma „Třídění odpadu, recyklace“ (centrála Písek)
 Všedobr – vánoční posezení (centrála Písek)
 Babiččino vánoční kouzlu – výstava (pobočka Jindřichův Hradec)
 Poslechové dopoledne v Městské knihovně v Jindřichově Hradci
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. (pobočka Jindřichův Hradec)
 Vánoční vystoupení skautů (pobočka Jindřichův Hradec)
 V rámci služby sociální rehabilitace vánoční besídka s uživateli (pobočka
Vimperk)
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10 Dotace, příspěvky a finanční prostředky
Dotace na jednotlivé sociální služby z MPSV (1 327 307,-)
Dotace MPSV v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(2 393 659,50)
Příspěvek od Města Písek (114 000,-)
Příspěvek - záštita starosty – od Města Písek (5 000,-)
Účelová dotace od Města Jindřichův Hradec (150 000,-)
Finanční podpora – záštita starosty - od Města Jindřichův Hradec (4 000,-)
Finanční prostředky od Města Vimperk (20 000,-)
Finanční prostředky - záštita starosty - od Města Vimperk (4 000,-)
Příspěvek od Obce Zdíkov (5 000,-)
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11 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:
Albert Písek
INKANO Písek o. s.
Jindřich Havlátko
Miloslav Martinec
Písecký servis, Martin Lopata
Písecké deníky – Lenka Žižková
Mgr. Petr Nečina
František Jun
Papírnictví Libuše Louženská
Lahůdky U Žižky
ČSOB, a.s., Praha 5
Občanské sdružení Rozbřesk
Město Jindřichův Hradec
Jindřichohradecký deník
Týdeník Jindřichohradecka
Jindřichohradecký zpravodaj
JHTV
Český rozhlas České Budějovice
Městská knihovna Jindřichův Hradec
Měsíčník NEON
Muzeum Jindřichohradecka
PhDr. Jaroslav Pikal
Pavla Míchalová
Yvetta Měrtlová
Ing. Vladimír Nosek
MgA. Jakub Valášek
Ondřej Soukup
Centropen a.s. – Vladimír Lojda
BENU lékárna
Sportrelax JH s.r.o. Jindřichův Hradec – Ivana Stephan
JH-Sport o.s.
Občerstvení spirála – Irma Holická
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MADETA a.s.
Restaurace Bílá paní
Prádlo Slavíkovi
Prádlo u Chmelíků – Hana Žlučová
Inspirace
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
JHMD
Intersnack a.s.
Kosmetika Mašková
Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci
Ivana Vránková
PhDr. et PaedDr. Josef Bílek, Csc.
Mgr. Stanislava Nováková
Jan Šnokhous
Vimperské noviny
Pizzerie Marco
Výletní restaurace Vodník
Hotel Zlatá hvězda
Michaela Sochová
Dana Růžičková – květinářství
Ekoagrofarma Hajná Hora u Vimperka – Jiří Sušila
ATLANTIK K.T.A. s. r. o. – stříbrnictví, zlatnictví
Luboš Jančar – Fastfood Factory
KERAMIKA Madlenka
MARIE PEŠKOVÁ KNIHKUPECTVÍ VLTAVA
HRAČKY ,,U KRTEČKA“
Jana Krnáková – cukrárna
Řeznictví ,,U Ratajů“
Jaroslava Wolfová – příprava studené kuchyně
Tiskárna Akcent – Ing. Batysta
Mgr. Jan Tláskal
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Děkujeme také zaměstnavatelům našich uživatelů/účastníků:
Vells, s. r. o.
PONTES Písek s. r. o.
Dr. Jitka Aksamitová
CENTRUM KULTURY PÍSEK o. p. s.
Monika Čechová ATIV
1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko
NEPOTŘEBNÉ VĚCI??? Mohou pomoct přeci…
Občanské sdružení OKNA
Občanské sdružení Přírodní zahrada
ELITE s.r.o.
Glue+more s.r.o.
Ledger 58 s.r.o.
Autocentrum - PE BE s.r.o.
Michaela Sochová
Obec Zdíkov
Jana Krnáková
Jaroslava Kovářová
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12 Výsledky hospodaření

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu

MESADA
občanské
sdružení

ke dni 31. 12. 2012

Minimální závazný výčet

(v celých tisících Kč)

Sídlo účetní
jednotky

nábř.1.máje
2259

informací podle vyhlášky č.
504/2002 Sb.

397 01 Písek

Identifikační číslo
265 87 955
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Označení

Název ukazatele

a

b

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

5

6

7

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

286

0

286

A. I. 1.

Spotřeba materiálu

A. I. 2.

192
51

0
0

192
51

A. I. 3.

Spotřeba energie
Spotřeba ostatních
neskladovatelných dodávek

A. II.

Služby celkem

43
542

0
0

43
542

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

37
53
0
452
3 623

0
0
0
0
0

37
53
0
452
3 623

2 719
891
13
0
0
0
55

0
0
0
0
0
0

2 719
891
13
0
0
0
55

0
12
43
0

0
0
0
0

0
12
43
0

416

0

416

416
0

0
0

416
0

4 922

0

4 922

A. III. 9.

Mzdové náklady

A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění

A. III. 13

Ostatní sociální náhrady

A. IV.

Daně a poplatky 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.

A. VII. 31.

Odpisy, pr.majetek, tvorba rezerv a OP celkem
Poskytnuté
příspěvky
celkem
Poskytnuté
přísp.zúčtované
mezi
organiz.slož.

A. VIII.

Daň z příjmů celkem

A. VII.

NÁKLADY
CELKEM
∗částky jsou uvedeny v tisících
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MESADA, občanské sdružení - výkaz Rozvahy roční účetní závěrky ke dni 31. 12. 2012

Označení

Název ukazatele

a

Činnosti

b

B.

Výnosy

B. I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

B. I. 2.

Tržby za prodeje služeb

B. II.
B. III.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
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.majetku,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 příjmů celkem

C.
D.

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

425
425
0
0
19

0
0
0
0
0

425
425
0
0
19

0
3
16
0
0
232
232
4 198
4 198
0
4 874
-48
-48

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

0
3
16
0
0
232
232
4 198
4 198
0
4 874
-48
-48

∗částky jsou uvedeny v tisících
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Sestaveno dne

26.3.2013

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Poslání organizace
respektovat a prosazovat práva lidí

občanské sdružení

s handicapem a podpora lidí s handicapem
při integraci do společnosti
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