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1 Úvodní slovo
Vážení klienti, kolegové, přátelé, příznivci a spolupracovníci,
naše organizace má za sebou jedenáct let práce s lidmi. Kladu si otázku, co všechno
se za tímto prostým konstatováním skrývá. A co mě k tomu napadá? Obrovské
nadšení na začátku, první grant od Nadace Eurotel ve výši 300 000,- Kč, který nám
moc pomohl při rozjezdu, postupné otevírání a následně také zavírání některých
poboček kvůli nedostatku finančních prostředků, první „evropský grant“…
Po jedenácti letech práce v MESADĚ přemýšlím o smyslu poskytovaných služeb a
musím hledat nové impulsy pro to, abych mohla v organizaci dál pokračovat. V tom
mi hodně pomáhají moje služebně (a ve většině případů i věkově) mladší kolegyně.
Pozoruji je, jak do práce stále vkládají kromě věcí, které běžně očekávám nebo které
mají v náplni práce, také porozumění a cit pro životní příběhy lidí, kteří k nám
přicházejí s žádostí o pomoc. Pomáhá mi to vidět v sociální práci, kterou v MESADĚ
děláme, stále smysl.
Za jedenáct let fungování MESADY se hodně věcí nepovedlo, ale mnohem více věcí
se vydařilo. A jak už to tak s naší pamětí bývá, zůstávají v ní hlavně ty hezké věci.
V Bibli se dočteme, že na počátku bylo Slovo, na počátku MESADY bylo obrovské
nadšení tří žen, které chtěly měnit svět. Zní to asi nadneseně, ale já si to takhle
pamatuji. Dnes, s postupující profesionalizací sociálních služeb, vidím, že svět
neziskových organizací se mění. A cože se to mění? Zvykáme si (někteří už si zvykli,
hlavně ti, kteří přistupovali do sociálních služeb až po prvních nadšených letech) na
konkurenční prostředí. Na sociální pracovníky i vedení organizací jsou kladeny stále
vyšší nároky především v podobě standardů kvality – tedy jejich tvorbě a
dodržování. Velká zodpovědnost je o tom, zda vybereme správného uživatele do
služby a zda uživatele nečiníme závislými na službě. Je spousta věcí, na které je
třeba myslet při poskytování služby, především není to jenom zájem osoby, která se
o službu zajímá nebo která o službu požádala, ale také zájem těch subjektů, které do
realizace služeb vkládají finanční prostředky. Především státní a z evropských
zdrojů.
Rok 2013 byl tedy dalším očkem, které jsme spolu s našimi uživateli a dalšími upletli
na řetízku, který jsme začali vázat po narození MESADY. A doufám, že takových
oček ještě hodně přibude!
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
Biopres Vimperk, s. r. o. – projekt „Město využívá vlastní potenciál a pomáhá“
odborná konzultace pro výběr zaměstnanců z jednotlivých cílových skupin
konzultace při přizpůsobování technologického zařízení potřebám
pracovníků se zdravotním postižením v realizační fázi projektu
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Poslání a cíl organizace
Posláním a cílem organizace 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
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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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
Revizorka
Romana Kotrbatá

5 Pracovní tým
MESADA, občanské sdružení - centrála Písek
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. – ředitelka, administrativní pracovnice projektu,
sociální pracovnice
Dana Hrychová – vedoucí osobní asistence, zástupkyně ředitelky
Jana Džambiková – hospodářka, účetní, finanční manažerka
Ing. Anna Kohoutová – vedoucí projektu
Hana Myšáková, DiS. – sociální pracovnice, pracovní konzultantka,
regionální koordinátorka
Mgr. Jana Hávová – sociální pracovnice, pracovní konzultantka
Jana Fošenbauerová, DiS. – sociální pracovnice, pracovní konzultantka
Lucie Rothbauerová – osobní asistentka
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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
Mgr. Jaroslava Paštiková – sociální pracovnice, pracovní konzultantka
Lenka Radkovičová, Bc. – sociální pracovnice
Barbora Fišerová – pracovnice v sociálních službách
Martina Ťápalová – osobní asistentka

MESADA, občanské sdružení - pobočka Vimperk
Mgr. Monika Jurečková – vedoucí pobočky, sociální pracovnice
regionální koordinátorka, pracovní konzultantka
Alena Tothová – pracovnice v sociálních službách, pracovní konzultantka

Externí členové týmu
PhDr. Adéla Doležalová – supervizorka
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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 2013 uskutečnila celkem třikrát.
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Statistika uživatelů sociální rehabilitace za rok 2013

Fotografie ze Všedobru

Hra minigolfu na Městském ostrově v Písku

Soutěžní odpoledne cestou ke Smetákovi

Posezení v čajovně U zeleného stromu v Písku
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Předvánoční posezení ve Vimperku

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 2013 využili celkem 4 uživatelé. Dvě
osobní asistentky věnovaly těmto uživatelům celkem 2 334 hodin přímé péče.
V Jindřichově Hradci byla tato služba poskytnuta 11 uživatelům, kterým jedna
osobní asistentka věnovala 1 178 hodin přímé péče.
Odborná podpora pracovníkům byla poskytována v rámci dalšího vzdělávání
a formou supervizních setkání, která se v roce 2013 uskutečnila na centrále v Písku
čtyřikrát a na pobočce v Jindřichově Hradci jedenkrát.
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Statistika uživatelů osobní asistence za rok 2013

Fotografie ze služby osobní asistence

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 sociálního pracovníka 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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Odborná podpora pracovníkům byla poskytována v rámci dalšího vzdělávání
a formou supervizních setkání, která se v roce 2013 uskutečnila na pobočce
v Jindřichově Hradci jedenkrát.
Fotografie ze sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Rukodělné aktivity v DPS U Nemocnice

Tkaní v DPS Větrná

Přednáška pana doktora Bílka

Vánoční posezení se Sedmikráskou

Velikonoční výstava výrobků 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 2013 poradenská činnost nebyla
realizována.
Pracovní rehabilitace
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného
zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti
zabezpečuje úřad práce a hradí náklady s ní spojené. Pracovní rehabilitace zahrnuje
poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné
výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou
výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání
a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné
činnosti. Má na ni právo každá osoba se zdravotním postižením. V roce 2013 jsme na
za zabezpečování pracovní rehabilitace nespolupracovali.

Sociálně informační centrum pro nestátní neziskové organizace
Tato aktivita zahrnovala v roce 2013 především spolupráci se Svazem neslyšících a
nedoslýchavých v ČR v Jindřichově Hradci. V prostorách MESADY uskutečnila tato
organizace šestkrát Poradenské centrum.
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 2013 jsme se podporovanému zaměstnávání věnovali v rámci dvou projektů
„Podporované zaměstnávání cílené“ (bližší informace dále v textu).
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7 Projekty „Podporované zaměstnávání cílené“
„Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob
se zdravotním postižením II.“
31. října 2013 jsme ukončili realizaci projektu „Podporované zaměstnávání - metoda
boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením II.“ (zkrácený název
„Podporované zaměstnávání cílené“). V rámci tohoto projektu bylo podpořeno
celkem 82 účastníků, zaměstnání získalo 59 účastníků (4 opakovaně), z toho
32 z nich bylo podpořeno mzdovým příspěvkem na nově vytvořená pracovní místa,
11 účastníků mzdovým příspěvkem na uvolněná pracovní místa a 16 účastníků bylo
podpořeno z jiných veřejných zdrojů nebo si našli pracovní místo za podpory
pracovních konzultantů nebo sami. 77 účastníků absolvovalo projekt úspěšně,
z toho 56 žen a 21 mužů. Spolupráce se zaměstnavateli probíhala bez problémů.
Pracovní místa podpořená mzdovým příspěvkem na nově vytvořená pracovní místa
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 III“
Na výše zmíněný projekt navazoval téměř identický projekt pod názvem
„Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob
se zdravotním postižením III“ (zkrácený název „Podporované zaměstnávání
cílené“). Realizaci tohoto projektu jsme zahájili 15. dubna 2013 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
14. dubna 2015.
Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků projektu z řad
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených 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.
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Zájemci mohou do projektu vstupovat a účastníci vystupovat po celou dobu
realizace. Na centrále i pobočkách jsou pro účastníky k dispozici pracovní
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 2013 byly pro účastníky uspořádány Job kluby týkající se témat legislativy
v sociální oblasti, pracovněprávního minima, přípravy na zaměstnání apod.

Job klub na téma „Procvičování paměti a tvoření“
Job klub(ík) na téma „Osoba se zdravotním
v Jindřichově Hradci
postižením a její pracovní uplatnění II“ v Písku
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Příklady dobré praxe v rámci projektu
Jiří Veselý
„Jsem šťastnej, že jsem si našel novou
práci. Mě prostě baví fyzicky pracovat,
běhání po place nebylo pro mě. Na Ostrově
pracuju jako údržbář. Od 7 hod. do 11 hod.
– pohoda, nejdřív zametu před restaurací a
kolem pergoly, potom jdu zamést a vyčistit
dráhy na minigolf, upravím pískoviště a
nakonec vysypu koše, sesbírám odpad a pak
ho vyvezu. Nikdo mě tu nehoní, můžu si to
dělat svým tempem a prohodit pár slov s
kolemjdoucími.“

Roman Pišný
„Jsem vozíčkář, mám svalovou dystrofii, jsem kontinuálně napojen na umělou plicní
ventilaci. Do vozíku mne dostává asistent pomocí zvedáku, musí mne obléct, potřebuji
doprovod, aby mi podal věci, když něco
potřebuji. Mohl bych sedět u televize,
trávit čas rozjímáním a trápením se nad
neblahým osudem, ale v regionálním
tisku jsem si přečetl výzvu s nabídkou
možnosti
získat
zaměstnání
prostřednictvím projektu realizovaného
občanským sdružením MESADA.
Elektronickou poštou jsem se spojil
s jindřichohradeckou pobočkou sdružení,
popsal svůj zdravotní stav s tím, zda je
vůbec možné, abych se o místo v projektu
ucházel. Odpověď byla nečekaně kladná,
prý přesně zapadám do požadavků, ať se
přijedu podívat. Se zaregistrováním
jsem, po rozhovoru s konzultantkou, ani
chvíli neotálel. Vyplnili jsme hodně
formulářů, nejzajímavější ze všeho bylo
zjistit, co vlastně mohu dělat. Postupně
jsme vyškrtali snad všechno, až jsme
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došli k názoru, že zdravá je pouze má hlava.
Vždy, i když už dávno v minulosti, jsem pracoval fyzicky, což mě bavilo. Zároveň jsem však
dobrých dvacet roků psal pro různé druhy médií, moderoval, komentoval. Vlastně po celou
dobu jako koníček. Společně jsme usoudili, že bych se v této oblasti mohl realizovat. Podle
návodu jsem vytvořil své curriculum vitae, motivační dopis, dali jsme do kupy
potencionální možné zaměstnavatele; a začalo hledání.
To bylo spíše na bedrech konzultantek. Při každé další návštěvě jsem se dozvídal, kde všude
do projektu jít nechtějí, ale z jedné redakce mi nabídli práci na částečný úvazek, ve druhé mi
zvedli téměř trojnásobně honoráře. Už to byl úspěch, obě takto získané práce jsem přijal, ale
do projektu se svou podstatou nevešly. Následovalo další hledání, prostě v MESADĚ se
nevzdávají. Jednomu vydavatelství se líbilo mé psaní, takže mi bylo nabídnuto místo. Po
zmínce o tom, že jsem zařazen v programu Evropské unie "Podporované zaměstnávání
cílené“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00141", už začala jednat MESADA,
získala mi místo na plný úvazek.
Dnes mám díky projektu a skvělé práci konzultantek Janě Jannové a Jaroslavě Paštikové,
úžasným to dámám, tři zaměstnání. Často téměř nevím, kde mi hlava stojí, ale jsem moc
rád, všechna zvládám, baví a naplňují mě. Před vstupem do projektu jsem strávil 352 dnů
hospitalizací v nemocnici. Za tu dobu mi naskákaly na účtu značné dluhy, nyní se díky
práci a výdělkům dostávám z červených čísel do normálního stavu. Avšak pracovat, to není
jen o penězích, mít práci znamená žít.“

Božena Tušlová
„Mé jméno je Božena Tušlová a jsem jednou z účastnic
projektu Podporované zaměstnávání cílené. Do projektu
jsem se zapojila až po účasti ve službě sociální
rehabilitace, kde mi pracovní konzultantky pomohly najít
nové bydlení. Když se vyřešila tato životní situace, která
mě moc tížila, přála jsem si najít také zaměstnání. Proto
mi konzultantky Mesady, občanského sdružení doporučily
vstup do výše jmenovaného projektu. Vhodnou práci se
nám také podařilo nalézt. Pracuji aktuálně v Penzionu pro
seniory v Řasnici, jako uklízečka. Jsem za to moc ráda,
neboť zde i bydlím.“
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Statistika úspěšnosti projektů „Podporované zaměstnávání cílené“ za rok 2013

projekty "Podporované zaměstnávání cílené"
- počet nově podpořených osob za jednotlivé pobočky v roce
2013

17

Písek

33

Jindřichův
Hradec
Vimperk

31

projekty "Podporované zaměstnávání cílené"
- počet zaměstnaných účastníků projektů za jednotlivé
pobočky v roce 2013

12
37

20

Písek
Jindřichův Hradec
Vimperk
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projekty "Podporované zaměstnávání cílené" počet nově podpořených osob v roce 2013
17
Vimperk

13

4

celkem

31

Jindřichův
Hradec

21

10

ženy
muži

33
Písek

21
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0

10

20

30

40

Počet podpořených osob

projekty "Podporované zaměstnávání cílené" počet zaměstnaných účastníků projektů v roce 2013 *

5

Vimperk

12

Celkem

7
20

Jindřichův
Hradec

7

13
37

Písek

15
0

22

Zaměstnaní se
mzdovým
příspěvkem
Zaměstnaní bez
mzdového
příspěvku

20
40
Počet zaměstnaných účastníků projektu

* Zaměstnaní účastníci v roce 2013 byli podpořeni (vstoupili do projektu) v roce 2012 nebo 2013.
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8 Kalendář akcí
Leden
 Job klub(ík) na téma „Jak hospodařit s penězi“ (centrála Písek)
 Všedobr – Sportovní turnaj v bowlingu (centrála Písek)
 Job klub na téma „Komunikace ve společnosti, jednání s personalistou“
(pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Cemballistka Zuzana
Růžičková – výročí jejího narození, r. 1928“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (pobočka
Jindřichův Hradec)
Únor
 Job klub na téma „Změny v sociální oblasti“ (centrála Písek)
 Všedobr – Návštěva čajovny s ochutnávkou a povídáním o čaji (centrála
Písek)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Ivan Olbracht“
(pobočka Jindřichův Hradec)
 Karneval na DPS Růžová (pobočka Jindřichův Hradec)
 Job klub na téma „Umění jednat s lidmi“ (pobočka Vimperk)
Březen
 Job klub(ík) na téma „Osoba se zdravotním postižením a její pracovní
uplatnění I“ (centrála Písek)
 Job klub na téma „Pracovněprávní problematika a trénování paměti
v nezaměstnanosti“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Ema Destinová a její
světová turné“(pobočka Jindřichův Hradec)
 Poslechové dopoledne v Městské knihovně Jindřichův Hradec (pobočka
Jindřichův Hradec)
 Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (pobočka
Jindřichův Hradec)
 Velikonoční výstava v prostorách MESADY (pobočka Jindřichův Hradec)
Duben
 Job klub na téma „Nástup do zaměstnání“ (centrála Písek)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Ohlas 1. světové
války v české a světové literatuře“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Pálení čarodějnic v DPS Růžová (pobočka Jindřichův Hradec)
 Instalace vernisáže „30 dnů neziskovek“ (pobočka Vimperk)
 Vernisáž „30 dnů neziskovek“ (pobočka Vimperk)
Květen
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Job klub(ík) na téma „Osoba se zdravotním postižením a její pracovní
uplatnění II“ (centrála Písek)
 Všedobr - Minigolf Na Ostrově (centrála Písek)
 Přednáška – PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Hynek Jaroslav
Mejsnar – zapomenutý překladatel a spisovatel“ (pobočka Jindřichův
Hradec)
 Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (pobočka
Jindřichův Hradec)
 Job klub na téma „Nezaměstnanost“ (pobočka Vimperk)
Červen
 Job klub na téma „Pracovně právní vztahy“ (centrála Písek)
 Job klub na téma „Jak přesvědčit zaměstnavatele o svých kvalitách; Zásady
třídění odpadu“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Den poskytovatelů sociálních služeb na Jindřichohradecku v Kulturním
domě Střelnice (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Ferdinand Strejček“
(pobočka Jindřichův Hradec)
 Poslechové dopoledne v Městské knihovně Jindřichův Hradec (pobočka
Jindřichův Hradec)
 Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (pobočka
Jindřichův Hradec)
 Všedobr – návštěva Domova Řasnice s.r.o.(pobočka Vimperk)
Červenec
 Všedobr – Cesta na Novou Louku (centrála Písek)
 Všedobr – Soutěžní odpoledne U Smetáka (centrála Písek)
 Výlet do Stráže nad Nežárkou (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Rok 1848 a
Jindřichohradecko“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška cestovatele pana Šnokhouse na téma „Jižní Amerika“ (pobočka
Jindřichův Hradec)
Srpen
 Job klub na téma „Mzda“ (centrála Písek)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josef Bílka, CSc. na téma „Dačická kostka cukru“
(pobočka Jindřichův Hradec)
 Loučení s létem v DPS Růžová (pobočka Jindřichův Hradec)
 Job klub na téma „Dávky pro osoby se zdravotním postižením“ (pobočka
Vimperk)
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Září





Veřejná sbírka formou pokladničky v Lékárně Dr. Max Písek (centrála Písek)
Job klub na téma „Procvičování paměti a tvoření“ (pobočka Jindřichův
Hradec)
Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Závišův kříž“
(pobočka Jindřichův Hradec)
Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (pobočka
Jindřichův Hradec)

Říjen
 Job klub na téma „Exkurze u zaměstnavatelů“ (centrála Písek)
 Všedobr – Den otevřených dveří v o. s. FOKUS (centrála Písek)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Spisovatel Bohumil
Havlasa (1852 - 1877) a Jindřichohradecko“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška – První pomoc, DPS Růžová (pobočka Jindřichův Hradec)
 Přednáška – První pomoc, DPS Větrná (pobočka Jindřichův Hradec)
Listopad
 Job klub(ík) na téma „Trénování paměti“ (centrála Písek)
 Všedobr – Výroba vánočních přání (centrála Písek)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Národní divadlo po
požáru v r. 1883“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (pobočka
Jindřichův Hradec)
 Job klub na téma „Zákoník práce“ (pobočka Vimperk)
 Všedobr – Výroba vánočních přáníček (pobočka Vimperk)
Prosinec
 Job klub na téma „Paměť“ (centrála Písek)
 Všedobr – Předvánoční posezení (centrála Písek)
 Job klub na téma „Jak hledat zaměstnání a nabídnout vše, co umím“ (pobočka
Jindřichův Hradec)
 Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Vánoce dříve a dnes“
(pobočka Jindřichův Hradec)
 Prezentace neziskových organizací na VŠE v Jindřichově Hradci
 Vánoční výstava v DPS Růžová (pobočka Jindřichův Hradec)
 Vánoční vystoupení dětí ze skautského oddílu (pobočka Jindřichův Hradec)
 Všedobr – Vánoční besídka (pobočka Vimperk)
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9 Dotace, příspěvky a finanční prostředky
Dotace na jednotlivé sociální služby z MPSV (1 388 224,-)
Dotace MPSV v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(3 035 958,-)
Příspěvek na sociální účely od Města Písek (173 000,-)
Účelová dotace od Města Jindřichův Hradec (150 000,-)
Účelová dotace od Města Jindřichův Hradec (10 000,-)
Finanční prostředky od Města Vimperk (20 000,-)
Neinvestiční příspěvek od Obce Zdíkov (5 000,-)
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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:
Lékárna Dr. Max Písek
INKANO Písek o. s.
Jindřich Havlátko
Miloslav Martinec
Písecký servis, Martin Lopata
Mgr. Petr Nečina
František Jun
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Českých Budějovicích – Kontaktní
pracoviště Písek, Milevsko, Jindřichův Hradec, Vimperk
Město Jindřichův Hradec
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor sociálních věcí
Jindřichohradecký deník
Týdeník Jindřichohradecka
Jindřichohradecký zpravodaj
JHTV
Český rozhlas České Budějovice
Městská knihovna Jindřichův Hradec
Měsíčník NEON
Muzeum Jindřichohradecka
PhDr. et PaedDr. Josef Bílek, Csc.
Jan Šnokhous
VŠE, fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Mgr. Antonín Hurych Skautský oddíl
ART music Milan Čábela
Ivana Vránková
Miroslava Fáberová
Stanislav Kopf
Vimperské noviny
Dana Růžičková – květinářství
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Děkujeme také zaměstnavatelům našich uživatelů/účastníků:
CENTRUM KULTURY PÍSEK o. p. s.
NEPOTŘEBNÉ VĚCI??? Mohou pomoct přeci…
Pečovatelská služba a jesle města Písku
Svazek obcí Milevska
1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko
MC Kvítek, o. s.
Monika Čechová - ATIV
PhDr. Jitka Aksamitová
David Šach
FOOD Restaurant s. r. o.
Kiffinger a Kopp s. r. o.
AB velkoobchod s. r. o.
SZeŠ Písek - Školní statek Dobešice
Jana Šrámková „Bistro U Gora“
Diakonie ČCE – středisko Blanka
Lesy města Písku s. r. o.
Sociální podnik Madlenka, o. p. s.
Písecký velkoobchod spol. s r. o.
VÝROBNA LAHŮDEK U ŽIŽKY Milan Brabenec
OBS Korbel, s. r. o.
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.
FORCORP GROUP s.r.o.
PS PATROL
Základní škola Jindřichův Hradec, Janderova 160 o. s. Dobré místo
AM Centrum trade, s.r.o.
Domov Řasnice, s.r.o.
Jana Krnáková
Jaroslava Kovářová
PENZION PSTRUH Tomáš Kupsa
PERABAL, s.r.o.
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11 Výsledky hospodaření
ROZVAHA

Název účetní jednotky

pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu

MESADA
občanské sdružení

Minimální závazný výčet

ke dni 31. 12. 2013

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
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 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

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

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300

Stav k poslednímu dni
úč.obd.
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2
0

0

0
0
0

0
0
0

0
1 708
0
0
0
173
0
18
0
0
0
0
0
0
1 515

0
3 004
0
0
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
2 873

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

60
1 455
0
2
2
0
1 708

AKTIVA CELKEM
Označení

Stav k prvnímu dni
úč.období

PA S I V A
b

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

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

Sestaveno dne

105
2 768
0
1
1
0
3 004
Stav k poslednímu dni
úč.obd.

4
1054
0
19
1083
0
-48
1083
654
0
0
0
11
0
180
98
0
13
0
15
105
0
170
0
70
0
1 708

985
0
22
1 083
-72
0
1035
2019
0
0
812
10
0
201
90
0
17
0
0
83
0
126
0
1478
0
3 004

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní
jednotky

26. 3. 2014

Právní forma účetní jednotky

Poslání organizace
respektovat a prosazovat práva lidí

občanské sdružení

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300

s handicapem a podpora lidí s handicapem
při integraci do
společnosti
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu

Název účetní jednotky

MESADA
občanské sdružení

Minimální závazný výčet

ke dni 31. 12. 2013

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 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.

Odpisy, pr.majetek, tvorba rezerv a OP celkem

A. VII.

Poskytnuté příspěvky celkem
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Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

312

0

312

208
82
22
437
9
61
0
367
3 654

0
0
0
0
0
0
0
0
0

208
82
22
437
9
61
0
367
3 654

2 733
911
10
0
0
0
45
0
1
44
0
1603

0
0

2 733
911
10
0
0
0
45
0
1
44
0
1603

0
0
0
0
0
0
0
0
0

A. VII.
31.

Poskytnuté přísp.zúčtované mezi
organiz.slož.

A. VIII.

Daň z příjmů celkem

NÁKLADY
CELKEM

Označení

0
0

1603
0

6 052

0

6 052

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.

Změny 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.majetku,zúčt.rezerv a OP celkem

B. VI.

Přijaté příspěvky celkem

B. VI. 27.

Přijaté příspěvky (dary)

B. VII.
B. VII.
29.

Provozní dotace celkem
Provozní dotace

A. VIII.

Daň z příjmů celkem

VÝNOSY
CELKEM
C.
D.

1603
0

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
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Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

298
298
0
0
15
0
8
7
0
0
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

298
298
0
0
15
0
8
7
0
0
40

40
5 627

0
0

40
5 627

5 627
0

0
0

5 627
0

5 980
-72
-72

0
0
0

5 980
-72
-72
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