Výroční zpráva 2015

1. Úvodní slovo
Vážení kolegové, uživatelé, přátelé, příznivci
a spolupracovníci,
uplynul další rok… Jako každý rok nám něco přinesl
a něco odnesl. Zaměstnancům nové zkušenosti,
nové pohledy na klienty a jejich životní příběhy.
Mně osobně přemýšlení o smyslu sociálních služeb,
především těch, které poskytujeme. Povzbuzením
pro mě byla a je práce mých kolegů s uživateli, respekt, se kterým pracují s lidmi se zdravotním postižením a se seniory.
U služby sociální rehabilitace jsme si společně kladli otázku, jak zajistit službu tak,
abychom po jejím ukončení „vyslali do života“ člověka vybaveného ke zvládání běžných situací. Podotýkám, že naším klientem není každá osoba se zdravotním postižením. Jsou to lidé, kteří se ztratili v životě a nejsou se schopni sami najít. Pokud
se na nás obrátí, znamená to, že ještě chtějí hledat a objevovat svůj život. Uživatel
od nás odchází, pokud se společná práce „vyčerpá“, pokud další spolupráce už nic
nepřináší.
S tím souvisí další téma sociální rehabilitace, a to závislost na službě. Konec služby
bývá pro některé uživatele bolestivý, a to i přes to, že součástí služby je získání
nových kontaktů a navázání vztahů s lidmi. Myslím si, že u některých klientů jde
o potřebu mít někoho blízkého, někoho, u koho můžou hledat pomoc, radu a lidskou podporu. Sociální služba je i o tomto, ale nejen o tom. Máme zkušenost, že
bez podpory a motivace někteří klienti ztrácejí postupně většinu nebo část z toho,
co prostřednictvím služby získali. Někteří z nich se do služby vrací. Vidím to jako
důsledek vysokých nároků na každého z nás obstát v čím dál tím složitějším a spletitějším světě a také v rozmělnění osobních vztahů a vazeb.
Stejné téma se pojí se sociálně aktivizačními službami, které poskytujeme seniorům. Také do této služby nevstupují všichni senioři bez rozdílu. Zájemce o službu
musí být ohrožen sociálním vyloučením. Moderní slovo, za nímž se skrývá v případě lidí ve vyšším věku osamělost, nepřijetí, pocit, že už nikam nepatřím, nikoho
nezajímám, jsem „na přítěž“.
Potřebnost a užitečnost služby osobní asistence je jasná pracovníkům sociálních
služeb, uživatelům, jejich rodinám i veřejnosti. Hledali jsme asistenty „na výpoMESADA, občanské sdružení - centrála Písek, nábřeží 1. máje 2259, 397 01 Písek
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moc“, tedy na dohody o provedení práce. Příjemně mě překvapilo, kolik lidí se
přihlásilo, i když se často ukázalo, že přímou obslužnou péči nejsou schopni zvládnout. Na druhou stranu najít osobního asistenta na stálou, pravidelnou péči je oříšek. Ale i ten jsme nakonec rozlouskli.
Nepíši odborný článek, ale úvodní slovo k výroční zprávě. Pokud má někdo nějaké
výročí, patří mu poděkování a přání. Děkuji všem zaměstnancům, jejichž práce si
velmi vážím. Děkuji uživatelům, jejich blízkým, všem, kteří nás podpořili finančně,
a ne méně těm, kteří nám pomáhali jinak než penězi. Děkuji zaměstnavatelům,
kteří přijali účastníky projektu i uživatele sociální rehabilitace do zaměstnání. Děkuji našim rodinám za podporu a toleranci.
Nám, pracovníkům, přeji výdrž, i když se toho nebude zrovna moc dařit, schopnost
radovat z toho, co se daří, a tohle všechno společně sdílet.


Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D., předsedkyně sdružení
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2. Základní informace
Název organizace:		
Sídlo organizace:		
Identifikační číslo:		
Číslo účtu:			
Právní forma organizace:
Statutární orgán:		
				
				
				
Vznik organizace:		
Číslo a místo registrace:		
				

MESADA, občanské sdružení
nábřeží 1. máje 2259, 397 01 Písek
265 87 955
178 245 718/0300
zapsaný spolek, od 1. 1. 2014 pod č. L3420
valná hromada, výbor sdružení
předsedkyně - Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
místopředsedkyně - Dana Hrychová
místopředsedkyně - Jana Fošenbauerová, DiS.
25. 3. 2002
VS/1-1/49714/02-R,
Ministerstvo vnitra České republiky

Členství organizace
MESADA, občanské sdružení je členem těchto organizací:
ČRSS – Česká rada sociální služeb
APOA – Asociace pro osobní asistenci
ANNO JČK – Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Poslání a cíl organizace
Posláním a cílem organizace je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem
a podporovat je při integraci do společnosti.
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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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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
Revizor sdružení
Romana Kotrbatá do 31. 3. 2015
Ing. Miloslava Schránilová od 1. 4. 2015
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5. Pracovní tým
MESADA, občanské sdružení - centrála Písek
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
ředitelka, sociální pracovnice
administrativní pracovnice projektu (do 14. 4. 2015)
Dana Hrychová
pracovnice v sociálních službách
zástupkyně ředitelky (do 30. 4. 2015)
konzultantka k personalistice projektu (do 14. 4. 2015)
provozní pracovnice (od 1. 5. 2015)
Jana Džambiková
hospodářka, účetní
finanční manažerka projektu (do 14. 4. 2015)
Ing. Anna Kohoutová
vedoucí projektu (do 14. 4. 2015)
personalistka, fundraiserka, administrativní pracovnice (od 15. 4. 2015)
Bc. Hana Myšáková
sociální pracovnice
zástupkyně ředitelky (od 1. 5. 2015)
pracovní konzultantka/regionální koordinátorka projektu (do 14. 4. 2015)
Jana Fošenbauerová, DiS.
sociální pracovnice
pracovní konzultantka projektu (do 14. 4. 2015)
Hana Opelková, Zuzana Peniašteková, Monika Fejerčáková, Stanislava Knotová
osobní asistentky
Kristýna Fürbachová
příležitostná spolupracovnice ve službě osobní asistence
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MESADA, občanské sdružení - pobočka Jindřichův Hradec
Mgr. Jana Hadačová
vedoucí pobočky, sociální pracovnice;
regionální koordinátorka/pracovní konzultantka projektu (do 31. 3. 2015)
Bc. Lenka Kalinová
sociální pracovnice
Martina Kamišová, Alena Dytrichová, Bc. Andrea Němečková, Růžena Macháčová
osobní asistentky
Olga Brachová
příležitostná spolupracovnice ve službě osobní asistence
Eva Souchová
příležitostná spolupracovnice ve službě osobní asistence
Kateřina Štěrbová
pracovní asistentka ve službě sociální rehabilitace

MESADA, občanské sdružení - pobočka Vimperk
Mgr. Monika Jurečková
vedoucí pobočky, sociální pracovnice
regionální koordinátorka/pracovní konzultantka projektu (do 14. 4. 2015)
Alena Tothová
pracovnice v sociálních službách
pracovní konzultantka projektu (do 14. 4. 2015)
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Externí členové týmu
PhDr. Adéla Doležalová
supervizorka
Mgr. Lucie Křenková
zpracovatelka standardů kvality
Lenka Zachová
pracovní asistentka
František Bojar
webmaster
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2. 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
Posláním služby sociální rehabilitace je usilovat o začlenění dospělých osob se
zdravotním postižením a chronickým onemocněním do společnosti poskytováním
podpory k tomu, aby mohly žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci bez
znevýhodnění.
Služba je určena lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním ve
věku 16 - 64 let, kteří nemohou žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky
bez znevýhodnění, protože jim k tomu chybějí potřebné dovednosti.
Jedná se o bezplatnou terénní službu, mezi jejíž základní činnosti patří:
a) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
		 činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
		 Např.: nácvik obsluhy PC, podpora při vedení domácnosti, vytvoření a tré		 nování denního režimu, trénování orientace v okolním prostoru, nácvik
		 vyplňování úředních formulářů a jiných podkladů, trénování hospodaření
		 s financemi
b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
		 Např.: doprovázení do institucí dle potřeby uživatele, nácvik využívání pro		 středků hromadné dopravy, trénování chování v různých společenských
		 situacích, posilování komunikačních dovedností, podpora při vytváření pozi		 tivních vztahů
c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
		 Např.: podpora k aktivnímu trávení volného času, nácvik běžných činností
		 (nakupování v supermarketu, odeslání dopisu, objednání k lékaři), podpora
		 při řešení otázky hledání práce zejména s ohledem na zdravotní stav uživa		 tele, motivace do zaměstnání, podpora osobního růstu (rozvoje) uživatele,
		 nácvik asertivního chování
d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
		 záležitostí.
		 Např.: pomoc při jednání s úřady (např. podpora při řešení poklesu pracovní
		 schopnosti, podpora při řešení možnosti nároku na kompenzační pomůcku
		 či jinou sociální pomoc), podpora při řešení nečekaných situací (např. řešení
		 bytové situace, ztráty příjmu či dluhové pasti)
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Statistika uživatelů sociální rehabilitace za rok 2015

Fotografie ze sociální rehabilitace

Nácvik vyhledávání informací na PC

Vyřizování úředních záležitostí na OSSZ

Uživatelé při skupinové aktivitě

Nácvik péče o domácnost
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Osobní asistence
Posláním sociální osobní asistence je podporovat osoby se sníženou soběstačností
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v tom, aby
mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez onemocnění nebo zdravotního postižení.
Služba je určena lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním,
kteří jsou starší 3 let, nebo seniorům. Zároveň platí, že tito lidé nemají potřebné
schopnosti k uspokojení svých základních potřeb, k zajištění kontaktu s rodinnými
příslušníky, přáteli, kamarády, sousedy a k zajištění trávení volného času s ohledem
na své možnosti.
Jedná se o terénní službu poskytovanou za úhradu, mezi jejíž základní činnosti patří:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – např. pomoc při
		 podávání jídla, pomoc při oblékání, pomoc při použití speciálních pomůcek,
		 pomoc při prostorové orientaci, pomoc při chůzi, pomoc při přesunu na vozíku,
b) pomoc při osobní hygieně – např. pomoc při použití WC
c) pomoc při zajištění stravy – pomoc při přípravě jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti – pomoc s úklidem a údržbou
		 domácnosti a osobních věcí, pomoc při nákupu a běžných pochůzkách
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – např. nácvik péče o dítě, podpora
		 při upevňování kontaktu s rodinou, motivace k aktivnímu trávení volného
		 času, pomoc s nácvikem motorických a sociálních schopností a dovedností
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. doprovázení
		 do školy, do zaměstnání, k lékaři, na kulturní akce či zájmové aktivity, podpora
		 při navazování, udržování a rozvíjení kontaktů a vztahů s lidmi
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
		 záležitostí – např. podpora při orientaci v nároku na sociální pomoc, pomoc
		 při jednání s úřady, pomoc vyřizování získání vhodné kompenzační pomůcky,
		 nácvik a pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Službu osobní asistence v Písku v roce 2015 využilo celkem 9 uživatelů. 6 osobních
asistentek věnovalo těmto uživatelům celkem 2 568 hodin přímé péče. V Jindřichově Hradci byla tato služba poskytnuta 12 uživatelům, kterým 6 osobních asistentek věnovalo 3 241 hodin přímé péče.
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Statistika uživatelů osobní asistence za rok 2015

Fotografie ze služby osobní asistence

Pomoc při vyplňování formulářů

Doprovod na zájmovou aktivitu
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Posláním sociální služby Aktivní senior je podporovat seniory ohrožené sociálním
vyloučením v aktivním trávení volného času, navazování kontaktů s lidmi a řešení
běžných životních situací.
Služba je určena lidem ve věku 65 a více let, případně lidem mladším, kteří jsou v
předčasném starobním důchodu nebo starobním důchodu. Zároveň nejsou natolik
aktivní, aby uspokojili své sociální potřeby.
Jedná se o bezplatnou ambulantní službu, mezi jejíž základní činnosti patří:
a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Např.:
		 • zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity – plán aktivit (denní režim),
		 pomoc při vyhledání vhodné aktivity, podpora při účasti na vybrané aktivitě
		 (při rukodělné činnosti, přednášce, soutěžích atd.)
		 • zvyšování komunikačních dovedností, odstraňování komunikačních bariér
		 • podpora mezigeneračních setkání, podpora kontaktu s vrstevníky
b) Sociálně terapeutické činnosti. Např.:
		 • posilování dobré fyzické i psychické kondice – kondiční/relaxační cvičení,
		 pohybové aktivity, udržování/zvyšování motorických dovedností, trénování
		 paměti, muziko/arte/biblio-terapie
		 • zažívání pocitu úspěchu či uspokojení - např. při rukodělných aktivitách,
		 při komunikaci ve skupině
		 • podpora osobního růstu (rozvoje) uživatele – např. motivace k celoživotnímu
		 vzdělávání, ovládání elektronické komunikace
		 • podpora při zvládání změn souvisejících se stárnutím, nácvik zvládání
		 stresových situací
c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
		 záležitostí. Např.:
		 • podpora při jednání s úřady (např. při řešení nároku na kompenzační
		 pomůcku či jinou sociální pomoc, podpora při řešení dluhové problematiky)
		 • podpora při řešení běžných záležitostí (např. řešení bytové situace nebo
		 zajištění nezbytné sociální péče
Službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
využilo v roce 2015 celkem 54 uživatelů, z toho 40 žen a 14 mužů.
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Fotografie ze sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

„Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje“

„Hravé odpoledne“

Vystoupení pěveckého kroužku Koťata

„Korálkování“

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 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 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 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 2014 se
žádná pracovní rehabilitace, na níž bychom mohli spolupracovat, neuskutečnila.

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 2015 jsme se
podporovanému zaměstnávání věnovali v rámci projektu „Podporované zaměstnávání cílené“ (bližší informace dále v textu).
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7. Projekt „Podporované zaměstnávání cílené“
„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 byl určen osobám se zdravotním postižením a byl uskutečňován na centrále v Písku, na pobočkách v Jindřichově Hradci a ve Vimperku.
Projekt byl úspěšně ukončen 14. dubna 2015.
Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků projektu z
řad sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob se zdravotním postižením prostřednictvím metody podporované zaměstnávání. Snahou bylo
aktivizovat a motivovat cílovou skupinu k vyhledávání zaměstnávání a přispět k udržení některých pracovních míst motivováním zaměstnavatelů poskytnutím mzdového příspěvku. Jednalo se o půlroční přímou finanční podporu na mzdu na vytvořená pracovní místa pro účastníky projektu ve výši až 100% mzdových nákladů.
Zájemci mohli do projektu vstupovat a účastníci vystupovat po celou dobu realizace. Na centrále i pobočkách byli pro účastníky k dispozici pracovní konzultanti,
kteří pro ně byli podporou při plánování kariéry. Účastníci docházeli na pravidelné
konzultace a pracovali na rozvoji dovedností potřebných pro nalezení a udržení
pracovního místa. Všechny aktivity probíhali na základě společně sestaveného individuálního plánu.
V rámci projektu se konaly pro účastníky tzv. Job kluby. Jednalo se o skupinová
setkání účastníků, která byla vedena pracovními konzultanty. Obecně hlavním cílem Job klubu nebylo najít zaměstnání, ale naučit zúčastněné, jak ho najít. Každé
takové setkání mělo své téma a ucelený program sestavený tak, aby vyhovoval
potřebám účastníků.
V roce 2015 byly pro účastníky uspořádány Job kluby týkající se témat ohledně
zkušeností s hledáním zaměstnání, spolupráce s úřady práce a hodnocení a rozvoj
zaměstnanců. Dále proběhla jedna exkurze k zaměstnavateli. Více viz 9 Kalendář
akcí.
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Fotografie z Job klubů

Job klub v Písku na téma „Hodnocení a rozvoj
zaměstnanců“

Exkurze v rámci job klubu - zaměstnavatel
Pražírna Drahonice; výroba sušenek ke kávě

Výsledky projektu
Od začátku projektu se podařilo podpořit celkem 95 účastníků. 27 účastníků bylo
podpořeno mzdovým příspěvkem na nově vytvořená pracovní místa a 8 účastníků
bylo podpořeno mzdovým příspěvkem na uvolněná pracovní místa, 1 účastník získal nově vytvořené místo bez mzdového příspěvku, 38 účastníků bylo podpořeno
z veřejných zdrojů nebo si našli zaměstnání sami nebo za podpory pracovních konzultantů v Písku, Jindřichově Hradci a Vimperku (v těchto případech se ale většinou
jednalo o uvolněná pracovní místa nebo pracovní místa na DPP či DPČ). Někteří
účastníci byli zaměstnáni opakovaně. U účastníků, kteří nebyli zaměstnáni, došlo
ke zvýšení úrovně znalostí a dovedností v oblasti práce. Projekt úspěšně absolvovalo 86 účastníků, z toho 52 žen a 34 mužů; 9 účastníků ukončilo projekt neúspěšně.
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Příklady dobré praxe v rámci projektu
Slečna Barbora Nývltová
(zaměstnavatel Pečovatelská služba a jesle města Písku)
„Když jsem skončila školu, hledala jsem práci, oslovila jsem
MESADU a s paní Myšákovou jsme začaly hledat práci. Chodila jsem na pravidelné schůzky, kde jsme řešily všechny
nutné prostředky k tomu, abych našla práci. Od ledna 2015
pracuji v Pečovatelské službě a jeslích města Písku jako uklízečka. Někdy vypomáhám v prádelně, kde uklízím, žehlím a věším prádlo. Občas
pracuji i v kuchyni, kde myji, utírám a uklízím nádobí. Práce mě velmi baví, i když
je náročná. Ale já se ráda učím nové věci, poznávám nové lidi, ráda s lidmi pracuji.
Moje kolegyně v práci jsou velmi milé a rády mi pomůžou. Mám svojí práci ráda a
v práci se mi moc líbí. Práce mě naučila dennímu režimu, poctivosti, větší pracovitosti a ochotě učit se nové věci.“
Paní Dagmar Licehamrová
(zaměstnavatel Leoš Kubíček)
„Jmenuji se Dagmar Licehamrová a pracuji jako telefonní asistentka pro firmu Leoš Kubíček. Jedná se o
domácí práci na zkrácený úvazek. S novou prací jsem
velmi spokojena, baví mne a jsem ráda, že i při zdravotním omezení mohu být užitečná. Ačkoliv pracuji doma, jsem v podstatě denně
v kontaktu s lidmi a ještě přitom využiji své počítačové znalosti. Jednou měsíčně
dojíždím do Českých Budějovic na pracovní poradu. Kolektiv je velmi dobrý a panuje zde velmi přátelská atmosféra. Nezaměstnaná jsem byla od července 2011.
Za dobu těch téměř tří let jsem se na různých místech ucházela o zaměstnání, absolvovala několik konkurzů a až v tomto případě se na mě „usmálo štěstí“. Od roku
2010 navštěvuji MESADU, účastním se již třetího projektu Podporované zaměstnání cílené a podruhé jsem díky tomuto projektu zaměstnána. Poprvé to bylo v roce
2011, kdy jsem díky projektu získala zaměstnání na půl roku v bance Sparkasse.
Jsem velmi spokojena s prací konzultantek, díky nim jsem mimo jiné získala i mnoho informací, které jsou nejen po pracovní stránce pro člověka s handicapem velmi
přínosné. Účast v projektu bych doporučila všem zdravotně postiženým bez rozdílu
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stupně postižení, protože kontakt s MESADOU pomáhá těmto lidem se znovu cítit
potřebným pro společnost.“
Slečna Irena Pichová
(zaměstnavatel Sociální služby Města Milevska)
„Práci mi pomohla najít MESADA, nikdy bych si práci sama
nenašla. Moc se mi tam líbí v té práci, hlavně si rozumím
s paní Pokornou. Taky chodím uklízet – někdy jsem s paní
Miladou nebo s paní Květou. Uklízíme po pokojích, vysáváme, vytíráme podlahy, umýváme umyvadla i záchody. Někdy
jsem zase s paní Pokornou v prádelně. Tam žehlím, myju vozíky, čistím pračky, zametám, luxuju a taky zašívám prádlo. Při svačině si společně
sedneme a povídáme si.“
Statistika úspěšnosti projektu „Podporované zaměstnávání cílené“ za rok 2015

* Zaměstnaní účastníci v roce 2015 byli podpořeni (vstoupili do projektu)
v roce 2013 až 2015.
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8. Arteterapeutická akce „Malujeme s MESADOU“
V rámci skupinové aktivity Všedobr byla uskutečněna akce s názvem „Malujeme s
MESADOU“, jejímž cílem bylo zažít arterapeutické malovávání pod vedením profesionálního výtvarníka, prezentovat své výsledky na výstavě a dále pak na veřejných
místech a vyzkoušet si a zažít organizační zabezpečení celé akce.
Akce se zúčastnilo 15 osob se zdravotním postižením. Z převážné většiny jimi byli
stávající uživatele našich sociálních služeb. Celou akci dobrovolně vedla zkušená
arteterapeutka za podpory pracovníků z MESADY.
V průběhu 6 dvouhodinových setkání se účastníci akce seznámili s tím, co je arteterapie a jak jim může pomoci. Prostor byl věnován různým tématům a výtvarným technikám, jako je např. uhel, křída, akvarel, voskové pastelky či hlína. Někteří
účastníci se za podpory pracovníků MESADY stali členy realizačního týmu. Přínosem pro členy realizačního týmu bylo vyzkoušet si, jak a co všechno musí dělat, aby
mohli zorganizovat akci od začátku do konce.
Velmi úspěšně dopadla vernisáž výstavy, která se konala 13. 11. 2015 v Kavárně U
Vavřiny v Písku a byla již příjemným zakončením setkání s arteterapií. Program byl
bohatý, proběhla celkem 4 vystoupení, včetně rozhovoru 2 účastnic akce s pracovnicí MESADY o tom, jak se jim akce líbila a co jim přinesla. Účastníci hodnotili celou
akci kladně, a to prostřednictvím komentářů, které byly součástí vystavovaných
prací.
Fotografie ze setkání a z vernisáže

Symbolika barev – malování zvířat

Výběr obrázků – různá témata a techniky
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Malování mandal

Autoportrét – dokreslování gumou do uhlu

Dokreslování křídou do akvarelu

Společná práce z hlíny – „Ostrov snů“

Vernisáž výstavy prací účastníků akce

Vystoupení 2 účastnic akce
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9. Kalendář akcí
Leden
• Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
• Prezentace organizace v Muzeu Jindřichohradecka (pobočka Jindřichův
		 Hradec)
Únor
• Job klub na téma: „Hodnocení a rozvoj zaměstnanců“ (centrála Písek)
• Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
• Přednáška Ing. Lucie Váchové na téma: „Japonsko očima Evropana“ (pobočka
		 Jindřichův Hradec)
• Poradenské centrum pro neslyšící (pobočka Jindřichův Hradec)
• Job klub na téma: „Zkušenosti s hledáním zaměstnání“ (pobočka Jindřichův
		 Hradec)
• Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma: „Dr. Jan Muk a Rudolf
		 Prokop – historikové Jindřichohradecka“ (pobočka Jindřichův Hradec)
Březen
• Pracovní setkání se zaměřením na dluhovou problematiku – spolupráce
		 s THEIOU, krizové centrum, o.p.s. (centrála Písek)
• Exkurze v rámci Job klubu – zaměstnavatel Pražírna Drahonice (centrála
		 Písek)
• Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
• Návštěva Muzea fotografie Jindřichův Hradec, téma: „Senior oběť trestného
		 činu“ (pobočka Jindřichův Hradec)
• Babiččino velikonoční kouzlo - výstava výrobků seniorů (pobočka Jindřichův
		 Hradec)
• Poslechové dopoledne v Městské knihovně Jindřichův Hradec
		 (pobočka Jindřichův Hradec)
• Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma: „Dr. Stanislav
		 Provázek, rodák z Jindřichova Hradce“ (pobočka Jindřichův Hradec)
• Job klub na téma: „Úřady práce a spolupráce s nimi“ (pobočka Vimperk)
• Návštěva zaměstnavatele s účastníky projektu – Technické služby Prachatice
		 s.r.o. (pobočka Vimperk)
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Duben
• Setkání neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb na Písecku
		 - KOKO (centrála Písek)
• Poradenské centrum pro neslyšící (pobočka Jindřichův Hradec)
• Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
• Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma: „T. G. Masaryk“
		 (pobočka Jindřichův Hradec)
Květen
• Setkání neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb na Písecku
		 - KOKO (centrála Písek)
• Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
• Karetní odpoledne pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
• Přednáška – PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma: „Závěrečná fáze
		 války na vysočině“ (pobočka Jindřichův Hradec)
• Pěvecké vystoupení dětí z 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594
		 (pobočka Jindřichův Hradec)
• Všedobr – poznávací výlet na Šumavu (pobočka Vimperk)
Červen
• Všedobr – návštěva výstav ve Sladovně Písek, o.p.s. (centrála Písek)
• Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
• Přednáška – PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma: „Adolf Born, rodák
		 českobudějovický“ (pobočka Jindřichův Hradec)
• Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (pobočka
		 Jindřichův Hradec)
• Poradenské centrum pro neslyšící (pobočka Jindřichův Hradec)
Červenec
• Všedobr – pétanque (centrála Písek)
• Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
Srpen
• Všedobr – zahájení akce Malujeme s MESADOU (centrála Písek)
• Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
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Září
• setkání účastníků akce Malujeme s MESADOU, téma: „Seznámení s arteterapií“
		 – identita (centrála Písek)
• 2. setkání účastníků akce Malujeme s MESADOU, téma: „Symbolika barev“
		 – malování zvířat (centrála Písek)
• 3. setkání účastníků akce Malujeme s MESADOU, téma: „Obrácené kreslení“
		 (centrála Písek)
• 4. setkání účastníků akce Malujeme s MESADOU, téma: „Práce s keramikou“
		 – skupinová práce – ostrov snů (centrála Písek)
• Setkání neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb na Písecku
		 - KOKO (centrála Písek)
• Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
• Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma: „Mistr Jan Hus“
		 (pobočka Jindřichův Hradec)
• Poradenské centrum pro neslyšící (pobočka Jindřichův Hradec)
Říjen
• 5. setkání účastníků akce Malujeme s MESADOU, téma: „Mé setkání
		 s MESADOU“ (centrála Písek)
• 6. setkání účastníků akce Malujeme s MESADOU, téma: „Malování mandal“
		 (centrála Písek)
• Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
• Všedobr – exkurze do tiskárny AKCENT Vimperk (pobočka Vimperk)
• Informační schůzka – založení komunitní koalice (pobočka Vimperk)
• Setkání na Úřadu práce ČR – kontaktní pracoviště Prachatice – odborná
		 pracovní skupina pro pracovní rehabilitaci (pobočka Vimperk)
Listopad
• Vernisáž výstavy akce Malujeme s MESADOU v Kavárně U Vavřiny a následná
		 výstava do 16. 12. 2015 (centrála Písek)
• Všedobr – tvorba vánočních přání (centrála Písek)
• Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
• Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Jakub Hron Metánov		 ský“ (pobočka Jindřichův Hradec)
• Poradenské centrum pro neslyšící (pobočka Jindřichův Hradec)
• Informační schůzka – založení komunitní koalice a prezentace (pobočka
		 Vimperk)
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• Setkání na Úřadu práce ČR – kontaktní pracoviště Prachatice – odborná
		 pracovní skupina pro pracovní rehabilitaci (pobočka Vimperk)
Prosinec
• Pracovní setkání se zaměřením na dluhovou problematiku – spolupráce
		 s THEIOU, krizové centrum, o.p.s. (centrála Písek)
• Všedobr – vánoční posezení s uživateli (centrála Písek)
• Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
• Předvánoční poslechové dopoledne v Městské knihovně Jindřichův Hradec
		 (pobočka Jindřichův Hradec)
• Účast pobočky Jindřichův Hradec na 6. Předvánoční prodejní výstavě, Fakulta
		 managementu VŠE, Jindřichův Hradec
• Babiččino vánoční kouzlo – výstava výrobků seniorů (pobočka Jindřichův
		 Hradec)
• Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Jakub Novák“
		 (pobočka Jindřichův Hradec)
• Vánoční vystoupení studentů Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec
		 a skautů (pobočka Jindřichův Hradec)
• Všedobr – výroba vánočních přání (pobočka Vimperk)
• Všedobr – vánoční posezení s uživateli (pobočka Vimperk)
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10. Dotace, příspěvky a finanční prostředky
Dotace MPSV v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost žádná finanční částka nebyla čerpána, pouze vyúčtování
Účelová dotace z rozpočtu kraje v dotačním programu A (1 772 700,-Kč)
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb (166 600,-Kč)
Dotace na sociální služby od Města Písek (121 000,-Kč)
Dotace na sociální služby od Města Jindřichův Hradec (150 000,-Kč)
Dotace na sociální služby od Města Vimperk (20 000,-Kč)
Neinvestiční příspěvek od Obce Zdíkov (5 000,-Kč)
Dotace na akci Malujeme s MESADOU od Města Písek (2 000,-Kč)
Příspěvek na akci Malujeme s MESADOU od Nadace Umění pro zdraví (2 000,-Kč)

Město Písek

Město Jindřichův
Hradec

Město Vimperk

Obec Zdíkov

V roce 2015 byla ukončena sbírka na sociální služby umístěná v Lékárně Dr. Max
Písek. Výtěžek činil 2 546,-Kč. Další dvě sbírkové pokladničky na služby byly umístěny v Kauflandu Písek a v Potravinách Flosman a. s. ve Vimperku, obě na dobu
neurčitou.

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

11. Poděkování
Děkujeme všem, kteří se nám snaží jakýmkoli způsobem pomáhat a přispívají tak
k rozvoji naší organizace. Poděkování patří nejenom zaměstnancům za jejich odvedenou práci, ale také uživatelům a příznivcům naší činnosti.
Za spolupráci a podporu děkujeme:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jihočeský kraj
Město Písek
Město Jindřichův Hradec
Město Vimperk
Obec Zdíkov
Nadace Umění pro zdraví
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Českých Budějovicích – Kontaktní
pracoviště Písek, Milevsko, Jindřichův Hradec, Vimperk
Mgr. Petr Nečina
Stanislav Kopf, DiS.
František Jun
Kaufland Písek
Lékárna Dr. Max Písek
Potraviny Flosman a. s.
ČSOB, a.s. – Akademie modrého života 2
Poradenské centrum pro neslyšící
LEDAX, Jindřichův Hradec
THEIA – krizové centrum o. p. s.
Asociace neziskových organizací JČK
Písecký servis, Martin Lopata
Týdeník Písecké postřehy
Písecký svět
SOciální POmoc Písecka - SOPOP
Jindřichohradecký deník
Jindřichohradecká televize
Vimperské noviny
Městská knihovna Jindřichův Hradec
Městské kulturní středisko Vimperk
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Pražírna Drahonice – chráněná dílna A MANO
Tiskárna AKCENT Vimperk
PhDr. et PaedDr. Josef Bílek, Csc.
VŠE, fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Pěvecký kroužek Koťata
Mgr. Jan Tláskal
Ivana Vránková
ZŠ Svobodná a MŠ Písek
SOŠ a SOU Písek
Mgr. Hana Pátková
Olga Kašparová
Milena Dubská
Soňa Vrbová
Mgr. Jana Šenfeld
Július Lanštiak
Kateřina Slabá
Taneční skupiny T-dance
Bořek Putna
František Bojar
Michal Král
Mgr. Jan Röhrich
Ing. Anna Srchová
Ing. Ivana Bednářová
Děkujeme také zaměstnavatelům našich uživatelů/účastníků:
AB velkoobchod s. r. o.
ABAS IPS Management s. r. o.
ALGORIT CZECH, s.r.o.
Arttex k. s.
CENTRUM KULTURY PÍSEK o. p. s.
D. I. SEVEN SERVICE s. r. o.
Diakonie ČCE – středisko Blanka
Dobré místo, o. s.
HORIZONT, o. s.
Jaroslava Kovářová
Krušlovský včelín, o. s.
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LEDGER 58 s. r. o
Leoš Kubíček
M RESTAURANT s. r. o.
Město Mirotice
Městské středisko sociálních služeb
Občanské sdružení Přírodní zahrada
PCO – hlídací služba, s. r. o.
PERABAL, s. r. o.
Písecký velkoobchod s. r. o.
Sbor církve bratrské v Písku – ELIM
SENIORHAUS Šumava, s. r. o.
SIMACEK HS, spol. s r. o.
Služba, výrobní družstvo
Sociální služby Města Milevska
STTEN s. r. o.
Technické služby Prachatice, s. r. o.
Základní škola Edvarda Beneše a mateřská škola Písek
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12. Výsledky hospodaření
Rozvaha
AKTIVA 31. 12. 2015
Označení
a
A.
A. I.
A. II.
A. III.
A. IV.
B.
B. I.
B. II.
B. II. 1.
B. II. 4.
B. II. 5.
B. II. 6.
B. II. 7.
B. II. 10.
B. II. 12.
B. II. 13.
B. II. 17.
B. II. 18.
B. III.
B. III. 1.
B. III. 3.
B. III. 8.
B. IV.
B. IV. 1.
B. IV. 2.

AKTIVA
b

Stav
Stav
k prvnímu dni k poslednímu
úč. období
dni úč. obd.
Dlouhodobý majetek
0
0
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
0
0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
0
0
Dlouhodobý finanční majetek celkem
0
0
Oprávky k dlouhodobému majektu celkem
0
0
Krátkodobý majetek celkem
1 664
836
Zásoby celkem
0
0
Pohledávky celkem
0
0
Odběratelé
0
0
Poskytnuté provozní zálohy
152
163
Ostatní pohledávky
0
0
Pohledávky za zaměstnanci
0
0
Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a zdr.poj.
0
0
Daň z přidané hodnoty
0
0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpo0
0
čtem
Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.orgánů ú.s.cel.
0
0
Jiné pohledávky
0
0
Dohadné účty aktivní
0
0
Krátkodobý finanční majetek celkem
1 208
666
Pokladna
72
Účty v bankách
1 085
594
Peníze na cestě
0
0
Jiná aktiva celkem
303
0
Náklady příštích období
1
0
Příjmy příštích období
0
7
AKTIVA CELKEM
1 664
836
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PASIVA 31. 12. 2015
Označení
a

PASIVA
b

A.
A. I.
A. I. 2.
A. II.
A. II. 1.
A. II. 2.
A. II. 3.
B.
B. I.
B. II.
B. III.
B. III. 1.
B. III. 3.
B. III. 5.
B. III. 7.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezp. a veřej. zdr. pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Ostatní daně a poplatky
Závazky ve vztahu i rozpočtu org. územ. sam. celků
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Dohadné účety pasivní
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

B. III. 8.
B. III. 9.
B. III. 11.
B. III. 13.
B. III. 17.
B. III. 18.
B. III. 22.
B. IV.
B. IV. 1.
B. IV. 2.

Stav
Stav
k prvnímu dni k poslednímu
úč. období
dni úč. obd.
887
201
0
0
38
42
0
0
-114
-690
0
0
0
0
777
435
0
0
0
0
692
435
10
11
0
0
254
183
125
88
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0
29
0
0
0
131
143
0
0
0
1 664

0
3
0
0
0
0
150
0
0
0
836

Výkaz zisků a ztrát
NÁKLADY 31. 12. 2015
Označení
a
A.
A. I.
A. I. 1.
A. I. 2.
A. I. 3.
A. II.
A. II. 5.
A. II. 6.
A. II. 7.
A. II. 8.
A. III.
A. III. 9.
A. III. 10.
A. III. 13
A. IV.
A .IV. 14.
A. IV. 16.
A. V.
A. V. 18.
A. V. 20.
A. V. 24.
A. VI.
A. VII.
A. VII. 31.
A. VIII.

Název ukazatele
b
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální náhrady
Daně a poplatky celkem
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Jiné ostatní náklady
Odpisy, pr. majetek, tvorba rezerv a OP celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté přísp. zúčtované mezi organiz. slož.
Daň z příjmů celkem

Hlavní
5

NÁKLADY CELKEM
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203
100
59
44
377
22
88
0
267
3 594
2 784
799
11
0
0
0
0
0
0
28
0
0
281
0
4 483

VÝNOSY 31. 12. 2015
Označení
a
B.
B. I.
B. I. 2.
B. II.
B. III.
B. IV.
B. IV. 13.
B. IV. 15.
B. IV. 17.
B. IV. 18.
B. V.
B. VI.
B. VI. 27.
B. VII.
B. VII. 29.
A. VIII.
C.
D.

Název ukazatele
b
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby za prodeje služeb
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prod. majetku, zúčt. rezerv a OP celkem
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Daň z příjmů celkem
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
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Hlavní
5
532
532
0
0
0
0
1
0
0
130
130
3 163
3 163
0
3 793
-690
-690

