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Vážení kolegové, uživatelé, přátelé,

už není tolik důležité, kolikátý rok poskytování našich služeb máme za sebou. Podstatné je, že každá z 
nás vytěžila z uplynulého roku něco jiného. Někdo si cení nových zkušeností, jiný se soustředil na práci 
s uživateli, někdo prožíval osobní i pracovní krizi, jiný bojoval s pochybnostmi o smyslu své práce, ale 
všechny jsme pracovaly, jak nejlépe jsme mohly. Zmoudřely jsme, zase o něco víc vyzrály jako lidé.

Začaly jsme o MESADĚ jinak přemýšlet. Nastoupily jsme cestu ke změně. Hodně jsme pracovaly na stan-
dardech kvality, které předěláváme u všech služeb „od základu“. Reforma byla nastartována směrem ke 
kvalitnějšímu řízení organizace, k budování kolegiální podpory nejen v oblasti práce s uživateli. 
 
Podporujeme ty, kteří jsou na okraji zájmu, jejichž lidské příběhy nejsou „in“. Takových osobních historií 
přibývá a začínáme vůči nim být neteční. Ale ne všem jsou jejich osudy lhostejné.  Mnoho lidí pomáhá 
– finančními dary, jako pracovníci profesionálních služeb, pomáhají ti, kteří také byli „na okraji“, někdo 
dobrým slovem a laskavostí jenom tak na ulici…

Pomáháme těm, ke kterým je většinová společnosti nevšímavá. Rozdíly mezi lidmi se zvětšují, sociální 
nůžky se stále více rozevírají. Přibývá lidí žijících na hranici chudoby. Lidé, kteří se stávají našimi klien-
ty, nejsou dosud lhostejní sami k sobě. Ještě v nich je jiskřička naděje, že jejich život bude šťastnější, 
spokojenější, lépe mu porozumí… Když k nám přicházejí nebo my přicházíme za nimi, jsou osamě-
lí, zklamaní, bolaví, naštvaní, smutní, mrzutí, uzavření, nepřátelští. Na začátku očekávají profesionální 
podporu v jejich nelehké životní situaci, ale pak s námi začínají jít cestou, na níž se společně učíme, je 
plná překvapení, sebepoznání, odhalení vlastních možností, sdílení zkušeností.  Pomáháme jim ukotvit 
se v životě tak, aby viděli reálně své možnosti, uměli rozpoznat příležitost, věděli, v čem jsou dobří a za 
co si zaslouží ocenění.

Před nějakou dobou jsem četla knížku, která se jmenovala „Probíhejme Jeruzalém a sviťme“, a také my 
se snažíme „probíhat“ životy našich klientů a svítit jim, aby se jejich zapomenuté světlo zase rozhořelo. 
Díky nim ovšem hoří dál i světlo v nás, abychom mohli v naší náročné profesi pokračovat. 

Úvodní slovo
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K sociální práci nelze přistupovat pouze jako odborník, ale důležitá je lidskost, etika, laskavost, slušnost.  
Když slyšíme, že nějaká profese je posláním, zdá se nám to jako klišé. Po nabití zkušeností v práci s lidmi 
mohu jistě za všechny kolegyně říci, že to pro nás poslání skutečně je.      

Poděkování patří všem, které v roce 2014 v MESADĚ a pro MESADU pracovaly a jejichž nejpoužívaněj-
ším pracovním prostředkem byly ony samy.  

 Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D., předsedkyně sdružení
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2
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: zapsaný spolek
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

Poslání a cíl organizace

Posláním a cílem organizace je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je při 
integraci do společnosti.

Základní informace
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Činnosti organizace

1. Hlavní činnosti: 
 a) podpora pracovní a společenské aktivity handicapovaných lidí,
 b) vyhledávání a vytváření vhodných pracovních příležitostí pro lidi s handicapem,
 c) nabídka volnočasových aktivit pro lidi s handicapem,
 d) pořádání kulturních a společenských aktivit,
 e) shromažďování a poskytování informací o sociálních, rehabilitačních a terapeutických službách 
  pro lidi s handicapem,
 f) organizování vzdělávacích akcí pro lidi s handicapem, pro budoucí pracovníky či pracovníky 
  organizací poskytujících sociální služby.

2. Vedlejší činnosti:  
 g) poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
  pozdějších předpisů, zejména sociální rehabilitace, sociálně aktivizačních služeb pro seniory 
  a osoby se zdravotním postižením, osobní 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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MESADA, občanské sdružení

pracoviště 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 

pracoviště Jindřichův Hradec
Růžová 30/II
377 01  Jindřichův Hradec
tel.: 384 321 513
e-mail: jhradec@mesada.eu
web: www.mesada.eu

pracoviště Vimperk
ul. 1. máje 74
385 01  Vimperk
tel.: 388 411 718
e-mail: vimperk@mesada.eu
web: www.mesada.eu

Kontakty
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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

Orgány sdružení
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pracoviště Písek

Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. – ředitelka, sociální pracovnice, administrativní pracovnice projektu 
Dana Hrychová – vedoucí osobní asistence, zástupkyně ředitelky, konzultant k personalistice projektu
Jana Džambiková – hospodářka, účetní, finanční manažerka projektu
Ing. Anna Kohoutová – vedoucí projektu
Bc. Hana Myšáková – sociální pracovnice, pracovní konzultantka/ regionální koordinátorka projektu
Jana Fošenbauerová, DiS. – sociální pracovnice, pracovní konzultantka projektu
Lucie Rothbauerová – osobní asistentka
Hana Opelková – osobní asistentka
Zuzana Peniašteková – osobní asistentka

pracoviště Jindřichův Hradec

Mgr. Jana Hadačová – vedoucí pobočky, sociální pracovnice, regionální koordinátorka/pracovní 
konzultantka projektu
Mgr. Jaroslava Paštiková – sociální pracovnice/pracovní konzultantka projektu
Bc. Lenka Radkovičová – sociální pracovnice 
Barbora Fišerová – pracovnice v sociálních službách
Martina Ťápalová – osobní asistentka

pracoviště Vimperk

Mgr. Monika Jurečková – vedoucí pobočky, sociální pracovnice regionální koordinátorka/pracovní 
konzultantka projektu
Alena Tothová – pracovnice v sociálních službách, pracovní konzultantka projektu

Pracovní tým
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Externí členové týmu

PhDr. Adéla Doležalová – supervizorka 
Bc. Lucie Vandasová – speciální pedagog
Lenka Zachová – pracovní asistentka
Mgr. Lucie Kuřátková – zpracovatel standardů kvality  
Michal Král – PR manažer
František Bojar – webmaster
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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)

Poskytované služby
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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 využíva-
jícím 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 li-
dem získat a udržet si kontakt se sociálním prostředím včetně zaměstnání. Vychází z individuálních po-
třeb 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 2014 uskutečnila celkem čtyřikrát. 
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Statistika uživatelů sociální rehabilitace za rok 2014
Počet uživatelů služby sociální rehabilitace - MESADA, občanské sdružení

     Písek
     Jindřichův Hradec
     Vimperk

Fotografie ze Všedobru

13 12

8

Výroba šperků z fimo hmoty v Písku Cvičení jógy v Písku

Účast na akci „Týden duševního zdraví“ v Písku Návštěva Šumavského muzea v „Kašperkách“
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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 trá-
vení 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 nezávis-
lého 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 2014 využili celkem 4 uživatelé. Čtyři osobní asistentky věnovaly 
těmto uživatelům celkem 2 311 hodin přímé péče. V Jindřichově Hradci byla tato služba poskytnuta 13 
uživatelům, kterým jedna osobní asistentka věnovala 1 501 hodin přímé péče.

Odborná podpora pracovníkům byla poskytována v rámci  dalšího vzdělávání a formou supervizních 
setkání, která se v roce 2014 uskutečnila na centrále v Písku čtyřikrát a na pobočce v Jindřichově Hradci 
dvakrát. 



MESADA, občanské sdružení
nábřeží 1. máje 2259, 397 01 Písek
tel.: +420 382 222 246, mob.: +420 724 057 926
e-mail: pisek@mesada.eu, www.mesada.eu
IČO: 26587955, DIČ: CZ26587955
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 178245718/0300

15

Statistika uživatelů osobní asistence za rok 2014
Uživatelé služby osobní asistence  Uživatelé služby osobní asistence
MESADA, občanské sdružení, Písek  MESADA, občanské sdružení, Jindřichův Hradec

     děti        dospělí
     dospělí       senioři
     senioři

Fotografie ze služby osobní asistence

2

1 1 3

10

Asistentka Dana s uživatelkou paní Marií Asistentka Martina 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 orga-
nizace MESADA, občanské sdružení v Jindřichově Hradci.

V rámci této služby nabízíme následující činnosti:
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – uživatelé mohou využívat nabídku jed- 
  notlivých 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 svým blízkým svou zručnost a kre- 
  ativitu. Mezi tyto činnosti patří například malování na hedvábí, šití, pletení či košíkářství. Uživatelé 
   si mohou zvyšovat také fyzickou zdatnost na rotopedu nebo se mohou účastnit pravidelných  
  cvičení na židlích. 

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – nabí- 
  zíme uživatelům pomoc při komunikaci s úřady a institucemi při vyřizování běžných záležitostí.

V rámci sociálně terapeutických činností si uživatelé zdokonalují praktickou zručnost a sociální doved-
nosti. Pod vedením sociálního pracovníka se uživatelé učí novým kreativním technikám. Za uplynulý 
rok pokračovali uživatelé v technice korálkování, šití, práce s vlnou, práce s pedigem a tvořili bižuterii.  

Pracovnice každý čtvrtek docházela do Domu s pečovatelskou službou Větrná, kde službu poskytovala 
také seniorům těchto zařízení.

Službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením vyložilo v roce 2014 
celkem 63 uživatelů, z toho 47 žen a 16 mužů. Odborná podpora pracovníkům byla poskytována v 
rámci  dalšího vzdělávání a formou supervizních setkání, která se v roce 2014 uskutečnila na pobočce v 
Jindřichově Hradci třikrát. 
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Fotografie ze sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Vystoupení skautské skupiny Přednáška pana doktora Bílka

Cvičení na židlích Rukodělné aktivity, DPS Větrná

Velikonoční výstava výrobků uživatelů Vánoční výstava výrobků uživatelů
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Poradenská činnost 

V rámci této činnosti se zaměřujeme na „objevení“ osobnostních předpokladů, schopností a doved-
ností 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 2014 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 za-
městnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou 
výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhod-
ných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Má na ni právo každá osoba se 
zdravotním postižením. V roce 2014 se žádná pracovní rehabilitace, na níž bychom mohli spolupraco-
vat, neuskutečnila. 

Sociálně informační centrum pro nestátní neziskové organizace
Tato aktivita zahrnovala v roce 2014 především spolupráci se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
v Jindřichově Hradci. V prostorách MESADY uskutečnila tato organizace čtyřikrát 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. Pomáhá-
me znevýhodněným lidem získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Zároveň poskytuje-
me zaměstnavatelům potřebnou podporu, aby mohli takového člověka zaměstnat. V roce 2014 jsme 
se podporovanému zaměstnávání věnovali v rámci projektu „Podporované zaměstnávání cílené“ (bližší 
informace dále v textu).
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7
„Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III“

Tento projekt, pod zkráceným názvem „Podporované zaměstnávání cílené“, byl zahájen 15. dubna 2013 
za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Projekt je určený osobám se zdravotním postiže-
ním a je uskutečňován na centrále v Písku, na pobočkách v Jindřichově Hradci a ve Vimperku. Předpo-
kládané 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 pod-
porované 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 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 vyho-
voval potřebám účastníků. 

V roce 2014 byly pro účastníky uspořádány Job kluby týkající se témat legislativy v sociální oblasti, 
pracovněprávního minima, přípravy na zaměstnání atd. Dále se konaly exkurze k zaměstnavatelům a 
Výcvik sociálních dovedností určený pro 12 účastníků projektu. Více viz 8 Kalendář akcí.

Projekt „Podporované zaměstnávání cílené“
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Příklady dobré praxe v rámci projektu

Pan Ing. Josef Janeček (zaměstnavatel Sbor Církve bratrské – ELIM)

„Jmenuji se Ing. Josef Janeček. Po těžké nemoci jsem se 
dostal do invalidního důchodu. V Píseckých novinách 
jsem se dověděl o občanském sdružení MESADA, který 
jsem ihned vyhledal. Byl jsem zařazen do projektu „Pod-
porované zaměstnávání cílené“ a brzy jsem získal za-
městnání jako údržbář ve Sboru Církve bratrské – ELIM. 
Práce mne velice baví a jsem rád, že ještě mohu podle 
svých schopností pomáhat s tím co je potřeba. Samozřej-
mě i plat, který dostávám je výraznou pomocí k mému 
invalidnímu důchodu. Jsem rád, že jsem díky občanské-
mu sdružení MESADA získal rychle zaměstnání přiměře-

né mému zdravotnímu stavu. Díky tomuto zaměstnání jsem získal pocit, že ještě nepatřím do starého 
železa a dává mému životu určitý řád. Mám radost z každé zadané práce a snažím se ji odvést co nejlépe, 
aby byla přínosem pro mého zaměstnavatele, stejně jako dává dobře odvedená práce pocit uspokojení 
mě. Vždy se těším na každou návštěvu v MESADĚ, kde jsou velmi ochotní a milí pracovníci, kteří dovedou 
pochopit, jak je člověku, který se díky životní pohromě dostal do nesnází. Všem moc děkuji.“

Job klub na téma „Trénování paměti“  ve Vimperku Job klub na téma „Moje práce a moje práva i povinnosti 
v práci“ v Písku
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Paní Zora (zaměstnavatel LEDGER 58, s.r.o.)

,,Jsem spokojená s náplní práce, s pracovním   kolektivem a 
také s tím, že pracoviště je v dostupnosti městské hromadné 
dopravy. V této práci využívám své dlouhodobé zkušenosti v 
personalistice. Nově jsem se začala učit podvojné účetnictví a 
zlepšuji svoji práci v účetním systému Pohoda. S prací pracovní 
konzultantky jsem spokojena. Účast v projektu bych doporučila 
dalším zájemcům, protože projekt pomáhá najít odpovídající 
uplatnění na trhu práce pro lidi, pro které je to obtížnější než 
pro zdravé.“

Pan Milan Martan (zaměstnavatel Krušlovský 
včelín, o.s.)

„Jmenuji se Milan Martan a jsem účastníkem 
projektu „Podporované zaměstnávání cílené“. 
Do projektu jsem vstoupil díky doporučení pra-
covní konzultantky z MESADY, občanského sdru-
žení. Pomohla mi realizovat práci, kterou mohu 
vykonávat, a která mne baví. Jsem velice rád za 
tuto možnost!“
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Statistika úspěšnosti projektu „Podporované zaměstnávání cílené“ za rok 2014

Projekt „Podporované zaměstnávání cílené“  Projekt „Podporované zaměstnávání cílené“
- počet nově podpořených osob za jednotlivé   - počet zaměstnaných účastníků projektu
pobočky v roce 2014     za jednotlivé pobočky v roce 2014

     Písek        Písek
     Jindřichův Hradec       Jindřichův Hradec
     Vimperk        Vimperk

Projekt „Podporované zaměstnávání cílené“  Projekt „Podporované zaměstnávání cílené“
- počet nově podpořených osob v roce 2014  - počet zaměstnaných účastníků projektu
       v roce 2014*

  celkem        celkem
  ženy         zaměstnaní se mzdovým příspěvkem
  muži         zaměstnaní bez mzdového příspěvku

* Zaměstnaní účastníci v roce 2014 byli podpořeni (vstoupili do projektu) v roce 2013 nebo 2014.
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8
Leden
 • Všedobr – výroba šperků z fimo hmoty (centrála Písek)
 • Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Jak postupovala elektrifikace na Jindřicho- 
  hradecku od Františka Křižíka po Temelín“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Komunitní plánování – skupina senioři (pobočka Jindřichův Hradec)

Únor
 • Job klub na téma „Moje práce a moje práva i povinnosti v práci“ (centrála Písek)
 • Job klub na téma „Orientace v pracovně-právní problematice“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Job klub na téma „Trénování paměti“ (pobočka Vimperk)
 • Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Rusko-české, česko-ruské vztahy k Jindři- 
  chovu Hradci od středověku dodnes“(pobočka Jindřichův Hradec) 
 • Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Karneval, DPS Větrná

Březen
 • Přednáška Jana Šnokhouse na téma „Bolívie a Argentina“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Ema Destinová“(pobočka Jindřichův Hradec) 
 • Komunitní plánování – skupina senioři (pobočka Jindřichův Hradec)

Duben
 • Job klub na téma „Důchodové pojištění“ (centrála Písek)
 • Prezentace MESADY na vernisáži výstavy „30 dní neziskovek“ (pobočka Vimperk)
 • Všedobr – výstup na věž Děkanského kostela (centrála Písek)
 • Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Jan Jiří Grasel“ (pobočka Jindřichův Hradec) 
 • Výstava výrobků jindřichohradeckých seniorů v prostorách MESADY, DPS Růžová s názvem „Ba- 
  biččino velikonoční kouzlo“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Posezení tématicky zaměřené k „čarodějnicím“, DPS Větrná (pobočka Jindřichův Hradec)

Kalendář akcí
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Květen
 • Job klub na téma „Exkurze u zaměstnavatele SZeŠ Písek školní statek v Dobešicích“ (centrála Písek)
 • Job klub na téma „Co nám brání v úspěchu“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Job klub na téma „Stres“ (pobočka Vimperk)
 • Výcvik sociálních dovedností pro účastníky projektu „Podporované zaměstnávání cílené“, rekreač- 
  ní středisko Nová Louka, Albrechtice nad Vltavou
 • Přednáška – PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Josef Jíra – historik Jindřichohradecka“  
  (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Komunitní plánování – skupina senioři (pobočka Jindřichův Hradec)

Červen
 • Job klub na téma „Sociální zabezpečení – sociální pojištění“ (centrála Písek)
 • Všedobr – společné posezení s uživateli v Pizzerii Marco (pobočka Vimperk)
 • Všedobr – cvičení jógy (centrála Písek)
 • Den poskytovatelů sociálních služeb na Jindřichohradecku v Kulturním domě Střelnice (pobočka  
  Jindřichův Hradec)
 • Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Marie Kršková – sběratelka pověstí“ (po- 
  bočka Jindřichův Hradec)
 • Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (pobočka Jindřichův Hradec)

Červenec
 • Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Proč se Jindřichohradecko nestalo průmy- 
  slovou oblastí“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Výlet jindřichohradeckých seniorů do Třeboně (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Letní posezení s uživateli z DPS Větrná

Srpen
 • Job klub na téma „Exkurze u zaměstnavatele Pivovar Protivín“ (centrála Písek)
 • Job klub na téma „Exkurze u zaměstnavatele Tkalcovna a pražírna kávy Kubák“ (pobočka Jindři- 
  chův Hradec)
 • Job klub na téma „Exkurze u zaměstnavatele Šumavský pivovar Vimperk“ (pobočka Vimperk)
 • Přednáška PhDr. et PaedDr. Josef Bílka, CSc. na téma „Cesta Jana Husa do Kostnice roku 1414“  
  (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Pěvecké vystoupení sboru Gabriel (pobočka Jindřichův Hradec)
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Září
 • Veřejná sbírka formou pokladničky v Lékárně Dr. Max Písek (centrála Písek)
 • „Hravé odpoledne“ v duchu společenských stolních, karetních, kostkových a jiných her (pobočka  
  Jindřichův Hradec)
 • Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Vilém Rösch – starosta českého města Jin- 
  dřichův Hradec“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Přednáška „Cesta kolem světa – Španělsko“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Cvičení pro seniory, DPS Růžová (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Prezentace pobočky Jindřichův Hradec na akci „Den pro neziskovky“
 • Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Komunitní plánování – skupina senioři (pobočka Jindřichův Hradec)

Říjen
 • „Hravé odpoledne“ v duchu společenských stolních, karetních, kostkových a jiných her (pobočka  
  Jindřichův Hradec)
 • Přednáška – „Cesta kolem světa – Island“
 • Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Karl Ditters z Dittersdorfu u nás (Červená  
  Lhota, Lipovka)“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Všedobr – účast na akci „Týden duševního zdraví“ pořádané FOKUSEM Písek (centrála Písek)
 • Všedobr – výlet do Kašperský hor – „Poznávej Šumavu“ (pobočka Vimperk)
 • Komunitní plánování – skupina senioři (pobočka Jindřichův Hradec)

Listopad
 • Job klub na téma „Exkurze u zaměstnavatele Jaderná elektrárna Temelín“ (centrála Písek)
 • Job klub na téma „Exkurze u zaměstnavatele Otava, výrobní družstvo a návštěva Úřadu práce Pra- 
  chatice“ (pobočka Vimperk)
 • Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Pivovarnictví na Jindřichohradecku a v Již- 
  ních Čechách“ (pobočka Jindřichův Hradec)
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Prosinec
 • Všedobr – tradiční výroba vánočních přání (centrála Písek)
 • Všedobr – tradiční výroba vánočních přání a reportáž z aktivity pro kabelovou televizi – TV studio  
  Epigon (pobočka Vimperk)
 • Všedobr – vánoční besídka (pobočka Vimperk)
 • Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Vánoce včera, dnes a zítra“ (pobočka Jind- 
  řichův Hradec)
 • Výstava výrobků jindřichohradeckých seniorů v prostorách MESADY, DPS Růžová s názvem „Ba- 
  biččino vánoční kouzlo“ (pobočka Jindřichův Hradec)
 • „Zpíváme si koledy“ - vánoční vystoupení dětí z 3. Mateřské školy U Merkuru (pobočka Jindřichův  
  Hradec)
 • Účast pobočky Jindřichův Hradec na 6. Předvánoční prodejní výstavě, Fakulta managementu VŠE,  
  Jindřichův Hradec
 • Exkurze ze Střední zdravotnické školy Jindřichův Hradec, DPS Růžová (pobočka Jindřichův Hradec)
 • Hudební vystoupení skautského oddílu (pobočka Jindřichův Hradec)
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9
Dotace na jednotlivé sociální služby z MPSV  1 612 204 Kč
Dotace MPSV v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  2 195 346,88 Kč
Příspěvek na sociální účely od Města Písek  122 000 Kč
Účelová dotace od Města Jindřichův Hradec  150 000 Kč
Finanční prostředky od Města Vimperk  20 000 Kč
Neinvestiční příspěvek od Obce Zdíkov  5 000 Kč

Dotace, příspěvky a finanční prostředky    9 Dotace, příspěvky a finanční prostředky 

Dotace na jednotlivé sociální služby z MPSV (1 612 204,-Kč) 

Dotace MPSV v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

(2 195 346,88 Kč) 

Příspěvek na sociální účely od Města Písek (122 000,-Kč) 

Účelová dotace od Města Jindřichův Hradec (150 000,-Kč) 

Finanční prostředky od Města Vimperk (20 000,-Kč) 

Neinvestiční příspěvek od Obce Zdíkov (5 000,-Kč) 
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10
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.

Za spolupráci a podporu děkujeme:

Poděkování

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 Písek
Město Jindřichův Hradec
Město Vimperk
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor sociál-
ních věcí 
Městské kulturní středisko Vimperk
Obec Zdíkov
Týdeník Písecké postřehy
Jindřichohradecký deník
Týdeník Jindřichohradecka
Jindřichohradecký zpravodaj
Jihočeská televize
Český rozhlas České Budějovice
Městská knihovna Jindřichův Hradec
Měsíčník NEON
Muzeum Jindřichohradecka

Vimperské noviny
Kabelová televize - TV studio Epigon
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, DiS.
Mgr. Jan Tláskal
Květinářství Anička
Algorit Czech s.r.o.
Dětské centrum Myška
Pražírna Drahonice – chráněná dílna A MANO
Jaderná elektrárna Temelín
Anděla Řeřichová
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Rumpold-T /Chráněná dílna/ s.r.o.
Pivovar Protivín, a.s.
Denní a týdenní stacionář Duha Písek Lékárna Dr. 
Max Písek
INKANO Písek o. s.
Mgr. Jan Röhrich
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Svazek obcí Milevska
NEPOTŘEBNÉ VĚCI??? Mohou pomoct přeci…
Pečovatelská služba a jesle města Písku
CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s.
Diakonie ČCE – středisko Blanka
Sociální služby Města Milevska
Sbor Církve bratrské v Písku – ELIM
Základní škola Edvarda Beneše a mateřská škola 
Písek
Střední zemědělská škola Písek a Školní statek 
Dobešice
Marie Budošová
AB velkoobchod s.r.o.
Písecký velkoobchod spol. s r.o.
D. I. SEVEN FACILITY s.r.o.
A – ROYAL service s.r.o.
M RESTAURANT s.r.o.

HORIZONT, o.s.
Dobré místo, o.s.
ELZY servis s.r.o.
Leoš Kubíček
Občanské sdružení Přírodní zahrada
Ing. Bohuslava Blass Bérová, MBA
Arttex k.s.
LEDGER 58 s.r.o
Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s.
Obecní úřad Zdíkov
PERABAL, s.r.o.
SENIORHAUS Šumava s.r.o.
Penzion Pstruh, Stožec
Jaroslava Kovářová
Technické služby Prachatice s.r.o.
AM Centrum trade, s.r.o.

Děkujeme také zaměstnavatelům našich uživatelů/účastníků:
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11
ROZVAHA

pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název účetní jednotky: MESADA, občanské sdružení
Sídlo účetní jednotky: nábřeží 1.máje 2259, 397 01  Písek
Identifikační číslo: 265 87 955

Označení

a

AKTIVA

b

Stav k prvnímu dni 
účetního období

1

Stav k poslednímu 
dni účetního období

2

A. Dlouhodobý majetek 0 0

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 3 004 1 664

B. I. Zásoby celkem 0 0

B. II. Pohledávky celkem 0  

B. II.  1. Odběratelé 0 0

B. II.  4. Poskytnuté provozní zálohy 130 152

B. II.  5. Ostatní pohledávky 0 0

B. II.  6. Pohledávky za zaměstnanci 0 0

B. II.  7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdr .poj. 0 0

B. II. 10. Daň z přidané hodnoty 0 0

Výsledky hospodaření
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Označení

a

AKTIVA

b

Stav k prvnímu dni 
účetního období

1

Stav k poslednímu 
dni účetního období

2

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem 0 0

B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčtov. s rozp. orgánů  ú.s.cel. 0 0

B. II. 17. Jiné pohledávky 0 0

B. II. 18. Dohadné účty aktivní 0 0

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 873 2 094

B. III.  1. Pokladna 102 123

B. III.  3. Účty v bankách 2 768 1 085

B. III.  8. Peníze na cestě 0 0

B. IV. Jiná aktiva celkem 1 1

B. IV.  1. Náklady příštích období 1 1

B. IV.  2. Příjmy příštích období 0 303

AKTIVA CELKEM 3 004 1 664

Označení

a

PASIVA

b

Stav k prvnímu dni 
účetního období

3

Stav k poslednímu 
dni účetního období

4

A. Vlastní zdroje celkem 985 887

A. I. Jmění celkem 0 0

A. I.  2. Fondy 22 38

A. II. Výsledek hospodaření celkem 0 0

A. II.  1. Účet výsledku hospodaření -72 0

A. II.  2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0

A. II.  3. Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let 1035 963

B. Cizí zdroje 2 019 777

B. I. Rezervy celkem 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0
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Označení

a

PASIVA

b

Stav k prvnímu dni 
účetního období

3

Stav k poslednímu 
dni účetního období

4

B. III. Krátkodobé závazky celkem 0 0

B. III.  1. Dodavatelé 10 10

B. III.  3. Přijaté zálohy 0 0

B. III.  5. Zaměstnanci 201 254

B. III.  7. Závazky k institucím soc. zabezp. a veřej. zdr. pojištění 104 125

B. III.  8. Daň z příjmů 0 0

B. III.  9. Ostatní přímé daně 17 29

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky 0 0

B. III. 13. Závazky ve vztahu i rozpočtu org. územ. sam. celků 0 0

B. III. 17 Jiné závazky 83 131

B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0

B. III. 22. Dohadné účty pasivní 126 143

B. IV. Jiná pasiva celkem 0 0

B. IV. 1. Výdaje příštích období 0 0

B. IV. 2. Výnosy příštích období 0 0

 PASIVA CELKEM 3 004 1 664

Sestaveno dne 30. 3. 2015

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky: občanské sdružení
Poslání organizace: respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podpora lidí s handicapem 
při integraci do společnosti
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název účetní jednotky: MESADA, občanské sdružení
Sídlo účetní jednotky: nábřeží 1.máje 2259, 397 01  Písek
Identifikační číslo: 265 87 955

Označení

a

Název ukazatele

b
Hlavní

5

Činnosti
Hospodářská

6
Celkem

7

A. Náklady   

A. I. Spotřebované nákupy celkem 347 0 347

A. I.  1. Spotřeba materiálu 246 0 246

A. I.  2. Spotřeba energie 40 0 40

A. I.  3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 61 0 61

A. II. Služby celkem 437 0 437

A. II.  5. Opravy a udržování 19 0 19

A. II.  6. Cestovné 63 0 63

A. II.  7. Náklady na reprezentaci 0 0 0

A. II.  8. Ostatní služby 355 0 355

A. III. Osobní náklady celkem 4 100 0 4 100

A. III.  9. Mzdové náklady 3 066 0 3 066

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění 1016 0 1016

A. III. 13 Ostatní sociální náhrady 18  18

A. IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0

A .IV. 14 Daň silniční 0 0 0

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky 0 0 0



MESADA, občanské sdružení
nábřeží 1. máje 2259, 397 01 Písek
tel.: +420 382 222 246, mob.: +420 724 057 926
e-mail: pisek@mesada.eu, www.mesada.eu
IČO: 26587955, DIČ: CZ26587955
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 178245718/0300

34

Označení

a

Název ukazatele

b
Hlavní

5

Činnosti
Hospodářská

6
Celkem

7

A. V.  Ostatní náklady celkem 43 0 43

A. V. 18. Ostatní pokuty a penále 0 0 0

A. V. 20. Úroky 8 0 8

A. V. 24. Jiné ostatní náklady 43 0 43

A. VI. Odpisy, pr.majetek, tvorba rezerv a OP celkem 0 0 0

A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1057 0 1057

A. VII. 31. Poskytnuté přísp.zúčtované mezi organiz.slož. 1057 0 1057

A. VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 5 984 0 5 984

Označení

a

Název ukazatele

b
Hlavní

5

Činnosti
Hospodářská

6
Celkem

7

B. Výnosy    

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 340 0 340

B. I.  2. Tržby za prodeje služeb 340 0 340

B. II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0

B. III. Aktivace celkem 0 0 0

B. IV. Ostatní výnosy celkem 2 0 2

B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále 0 0 0

B. IV. 15. Úroky 2 0 2

B. IV. 17. Zúčtování fondů 0 0 0

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy 0 0 0

B. V.  Tržby z prod.majetku,zúčt.rezerv a OP celkem 0 0 0

B. VI. Přijaté příspěvky celkem 64 0 64

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 64 0 64
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Označení

a

Název ukazatele

b
Hlavní

5

Činnosti
Hospodářská

6
Celkem

7

B. VII. Provozní dotace celkem 5 464 0 5 464

B. VII. 29. Provozní dotace  5 464 0 5 464

A. VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 0

  VÝNOSY CELKEM 5 870 0 5 870
C. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -114 0 -114

D. Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -114 0 -114

Sestaveno dne 30. 3. 2015

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky: občanské sdružení
Poslání organizace: respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podpora lidí s handicapem 
při integraci do společnosti


