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1 Úvodní slovo ředitelky
Milí přátelé, kolegové, klienti, příznivci,
ve výročních zprávách si čtenář přečte jména těch, kteří v MESADĚ pracují, dozví
se, kolik klientů prošlo službou, jaké projekty se realizovaly, jaké finanční
prostředky byly k dispozici, kolik se utratilo, kdo nás sponzoroval… Letos se chci
zastavit u pracovníků MESADY. Jsme ženský kolektiv, kolegu bychom přivítaly, ale
asi nemusím vysvětlovat, proč muži v pomáhajících profesích uplatnění příliš
nehledají.
Svých kolegyní si vážím a v mnohém je obdivuji. A co mě k tomu vede? Jejich
nasazení a nadšení pro práci s lidmi, loajalita, angažovanost, kolegialita, chuť pořád
na sobě pracovat, rozvíjet se. Cením si jejich výdrže, odvahy být s klienty
i s MESADOU „na cestě“, odhodlání „dotáhnout věci“, milého a vstřícného
vystupování, připravenosti řešit rozmanité situace, umění poradit si v krizových
situacích, trpělivosti, cílevědomosti. Všímám si, jak přistupují k různým výzvám, jak
bojují se sladěním práce s rodinou, jak se vyrovnávají s neúspěchy, jak umí ocenit
i malé úspěchy, které ale můžou znamenat velká vítězství. Každá z nich je jiná,
i když spoustu toho mají společného. Vidím je v různých situacích, vnímám jejich
lidský, laskavý a zároveň rozhodný a rozvážný přístup. Jsou také upřímné
a opravdové. Rok od roku pozoruji, jak se mění, jak dozrávají k životní moudrosti.
Každá mě něčím inspiruje a od každé jsem se něco naučila a stále se učím.
Teď si dovolím oslovit přímo je:
Všem dohromady a každé zvlášť děkuji za práci, za to, že se s Vámi můžu potkávat
profesně i jako s lidmi, za to, že jste každá jedinečná!

Tamara Křivánková
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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:

zapsaný spolek, od 1. 1. 2014 pod složkou
č. L3420 vedenou u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

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:
ČRSS – Česká rada sociální služeb
APOA – Asociace pro osobní asistenci
ANNO JČK – Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
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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:
a) poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů, zejména sociální rehabilitace,
b) sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, osobní asistence a chráněného bydlení,
c)

poradenská činnost pro uchazeče a zájemce registrované na úřadu práce,

d) pracovní rehabilitace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
e) vzdělávání pro veřejnost, organizace, fyzické a právnické osoby,
f)

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
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, výbor sdružení
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. – předsedkyně
Dana Hrychová – místopředsedkyně do 6. 12. 2016, poté členka
Jana Fošenbauerová, DiS. – místopředsedkyně do 6. 12. 2016, poté členka
Revizor sdružení
Ing. Miloslava Schránilová do 25. 4. 2016

5 Pracovní tým
MESADA, občanské sdružení - centrála Písek
• Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
ředitelka, sociální pracovnice
• Mgr. Hana Myšáková
sociální pracovnice
zástupkyně ředitelky
• Jana Džambiková
hospodářka, účetní
• Ing. Anna Kohoutová
administrativní pracovnice
• Jana Fošenbauerová, DiS.
sociální pracovnice
• Mgr. Lucie Křenková
sociální pracovnice (od 1. 9. 2016)
• Dana Hrychová
osobní asistentka (do 31. 8. 2016)
• Zuzana Peniašteková
osobní asistentka

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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• Monika Fejerčáková
osobní asistentka
• Stanislava Knotová
osobní asistentka
• Kristýna Fürbachová
osobní asistentka
• Ludmila Rakušanová
pracovní asistentka (od 13. 9. 2016 do 23. 9. 2016, od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016)

MESADA, občanské sdružení - pobočka Jindřichův Hradec
• Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
sociální pracovnice
• Mgr. Hana Myšáková
sociální pracovnice
• Jana Fošenbauerová, DiS.
sociální pracovnice
• Mgr. Lucie Křenková
sociální pracovnice (od 1. 9. 2016)
• Bc. Lenka Kalinová
sociální pracovnice (od 1. 7. 2016 MD)
• Soňa Matoušková, DiS.
sociální pracovnice (od 15. 7. 2016)
• Martina Kamišová
osobní asistentka
• Bc. Andrea Němečková
osobní asistentka (do 31. 7. 2016)
• Růžena Macháčová
osobní asistentka
• Marcela Březinová
osobní asistentka (od 1. 7. 2016)

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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• Veronika Dvořáková
osobní asistentka (od 2. 11. 2016 do 30. 11. 2016)
• Olga Brachová
osobní asistentka (do 23. 3. 2016)
• Eva Souchová
osobní asistentka
• Lenka Černá
osobní asistentka (od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016)
• Jana Luptáková
osobní asistentka (od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016)
MESADA, občanské sdružení - pobočka Vimperk
• Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
sociální pracovnice
• Mgr. Hana Myšáková
sociální pracovnice
• Mgr. Marie Šrámková, DiS.
sociální pracovnice (od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2016)
• Alena Tothová
pracovnice v sociálních službách (do 31. 3. 2016)
Externí členové týmu
• PhDr. Adéla Doležalová
supervizorka
• Mgr. Kateřina Slabová
supervizorka
• Michal Král
grafik
• František Bojar
webmaster

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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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:
podporované zaměstnávání (Písek, Jindřichův Hradec, Vimperk)
především v rámci projektů hrazených z ESF v rámci operačních
programů Zaměstnanost.

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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Sociální rehabilitace
Posláním sociální služby sociální rehabilitace (dále jen „služba“) provozované
organizací MESADA, občanské sdružení převážně ve správních obvodech obcí
s rozšířenou působností Písek, Jindřichův Hradec a Prachatice 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
trénování 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
prostředků

hromadné

dopravy,

trénování

chování

v různých

společenských situacích, posilování komunikačních dovedností, podpora
při vytváření pozitivních 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 uživatele, motivace do zaměstnání, podpora osobního růstu (rozvoje)
uživatele, nácvik asertivního chování.

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Např.:

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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•

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).

Statistika uživatelů sociální rehabilitace za rok 2016

Příběhy uživatelů
Eva, 21 let
Slečna Eva začala MESADU navštěvovat po dokončení praktické školy. Nedařilo se
jí získat pracovní uplatnění a bála se postupné ztráty přátel, protože většinu času
trávila doma. Do MESADY Eva zpočátku docházela v doprovodu své matky, kterou
sociální pracovnice zapojila do spolupráce při plánování a naplňování potřeb a cílů
Evy. S podporou pracovnice Eva trénovala orientaci po městě tak, aby zvládla např.
cestu do obchodu nebo za svými kamarády. Časem se naučila využívat také
městkou hromadnou dopravu. Po delší spolupráci Eva získala další dovednosti,
které podpořily její samostatnost. Vede si např. jednoduchý diář, kam si zapisuje
důležité schůzky. Zvládá odeslat doporučený dopis i nákup potravin. Spolupráce
s MESADOU zatím nekončí, Eva touží žít normální život jako její vrstevníci a jejím
aktuálním přáním je nalézt práci uklízečky na zkrácený úvazek.

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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Jiří, 55 let
Jiří začal s MESADOU spolupracovat poté, co se dlouhodobě léčil z následků
mozkové příhody. O MESADĚ Jiřímu řekl jeho psychiatr, který mu doporučil
pracovní zařazení. Celoživotní povolání řidiče totiž už nemohl vykonávat. Sám
k tomu dodává: „Nevěděl jsem si rady, na všechno jsem byl sám, ale nechtěl jsem to
vzdát.“ Sociální pracovník s Jiřím mluvil nejen o jeho omezeních, ale také o
pracovních zkušenostech. Jiří postupně získával různé dovednosti v oblasti hledání
práce, které do té doby nepotřeboval. S pracovníkem MESADY a ve spolupráci
s dalšími organizacemi začal řešit také svou dluhovou situaci. S podporou si Jiří
vyřídil příspěvek na bydlení a invalidní důchod. K příznivějšímu vývoji jeho situace
přispělo také získání práce údržbáře na zkrácený úvazek. Jiří tehdy využil pomoci
pracovníka při počáteční komunikaci se zaměstnavatelem a při dojednávání
pracovních podmínek. Spolupráce s Jiřím byla ukončena po jeho zacvičení na
pracovišti, dnes pracuje již šestý měsíc a je spokojený.
Fotografie ze sociální rehabilitace

Podpora k aktivnímu trávení volného času

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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Nácvik práce na PC a telefonování

Exkurze ve Sladovně Písek – „Tiskařiště“

Osobní asistence
Posláním sociální služby osobní asistence (dále jen „služba“) provozované
organizací MESADA, občanské sdružení převážně ve správních obvodech obcí
s rozšířenou působností Písek a Jindřichův Hradec 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,

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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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 2016 využilo celkem 9 uživatelů.
5 osobních asistentek věnovalo těmto uživatelům celkem 3 936 hodin přímé péče.
V Jindřichově Hradci byla tato služba poskytnuta 14 uživatelům, kterým 9 osobních
asistentek věnovalo 4 829 hodin přímé péče.
Statistika uživatelů osobní asistence za rok 2016

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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Příběhy uživatelů
Anna, 90 let
Paní Anna po mozkové příhodě, chůze s jednou holí, zhoršující se zrak. Služba
poskytována 2 hodiny denně. S osobní asistentkou zvládá sejít ze schodů, projít se
v parku, trénují paměť při vzpomínání na události, které se odehrály v životě paní
Anny, procházejí staré fotografie, povídají si o vnoučatech, pravnoučatech, ale i o
„drobnostech“ – co se dělo o víkendu, co bylo k obědu, kdo jí telefonoval či kdo ji
navštívil. S asistentkou po delší době navštívila svou zahrádku, dokonce na ní
trochu pracovala. Také se společně hodně a rády smějí, třeba při povídání o
zážitcích ze školy. Také spolu trochu uklízejí. Asistentka kontroluje, zda si paní
Anna vzala léky a zda má připravený jídlonosič na oběd.
Jan, 35 let
Pan Jan po úrazu na invalidním vozíku, částečné ochrnutí všech končetin a trupu.
Služba poskytována 6 hodin denně. Osobní asistentka s panem Janem cvičí, některé
cviky zvládne sám, při ostatních potřebuje pomoc. Asistentka připravuje jídlo,
pomáhá při jeho konzumaci, třeba s nakloněním talíře s polévkou či nakrájením
masa. Hodně spolu chodí ven do přírody, na zahradu, na nákupy. Před odchodem
pomáhá s oblékáním. Asistentka pana Jana ze začátku hodně povzbuzovala
k novým koníčkům. Dnes pan Jan fotí a maluje, i když s obtížemi, a tato činnost mu
dělá radost.
Fotografie ze služby osobní asistence

Osobní asistentka s uživatelkou při četbě

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Posláním sociální služby Aktivní senior (sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením, dále jen „služba“) provozované organizací
MESADA, občanské sdružení převážně ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Jindřichův

Hradec

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.
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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 2016 celkem 44 uživatelů, z toho 33 žen a 11 mužů.
Příběhy uživatelů
Ludmila, 79 let
Paní Ludmile zemřel manžel, přestěhovala se k synovi do Jindřichova Hradce.
Nikoho zde neznala. Rodina chodila do práce a o paní Ludmilu se dobře starala. Ale
paní Ludmila nevěděla co se svým volným časem a cítila se osaměle. Rodině si
stěžovala, že nemá žádné přátele a doma se sama nudí. Syn se poptal svých
známých a na základě doporučení kontaktoval MESADU. Paní Ludmila poznala
nové přátele a do MESADY dochází každý týden na skupinové cvičení a
individuální schůzky, zúčastňuje se přednášek a pěveckých vystoupení.
Alena, 81 let
Paní Alena žije sama, nemá rodinu. Její jedinou zálibou byla četba a sledování kvízů
v televizi. Její sousedka si všimla, že se paní Alena s nikým nestýká. Navštívila jí a
domluvily se, že se společně zúčastní aktivity, kterou MESADA pravidelně pro
seniory pořádá. Paní Alena pak již sama navštívila i jiné aktivity. Nejvíce jí zaujaly
ruční práce, které vždy měla ráda, ale myslela si, že je ve svém věku již nezvládne.
S pomocí a pod vedením pracovnice MESADY překonala svůj strach. Dnes se paní
Alena věnuje např. tvorbě výrobků z korálků nebo pletení. Její výrobky se objevují
na výstavě, kterou MESADA každoročně pořádá. Je ráda, že může něco vytvořit pro
ostatní a cítí se užitečná. Především se ale již necítí tak sama, v MESADĚ poznala
nové přátele. Vždy se těší na společná setkání, ale i na individuální schůzky
s pracovnicí MESADY.
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Fotografie ze služby Aktivní senior

Velikonoční výstava výrobků seniorů

Výroba leknínů z ubrousků

„3. sportovní hry seniorů Jihočeského kraje“

Přednáška Policie ČR – „Prevence před podvodníky“

Přednáška „Prusko-rakouská válka“
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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 2016 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 2016 jsme se na
realizaci pracovní rehabilitace, na níž bychom mohli spolupracovat, nepodíleli.
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 2016 nebyl
realizován žádný projekt zaměřený na podporované zaměstnání.
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9 Zajímavé akce
Únor
•

Karneval na pobočce (pobočka Jindřichův Hradec)

•

Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma: „Naše lázně“ (pobočka
Jindřichův Hradec)

Březen
•

Poslechové odpoledne – Městská knihovna Jindřichův Hradec (pobočka
Jindřichův Hradec)

•

„Babiččino velikonoční kouzlo“ - výstava výrobků seniorů (pobočka Jindřichův
Hradec)

•

Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma: „Naše památné stromy“
(pobočka Jindřichův Hradec)

Duben
•

Setkání neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb na Písecku KOKO (centrála Písek)

•

Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma: „Karel IV. a náš kraj“
(pobočka Jindřichův Hradec)

Květen
•

Přednáška – PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma: „Co se stalo dne
26. srpna 1346“ (pobočka Jindřichův Hradec)

Září
•

3. sportovní hry seniorů Jihočeského kraje (pobočka Jindřichův Hradec)

Říjen
•

Cvičení pro seniory (pobočka Jindřichův Hradec)
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Listopad
•

Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „František Hrubín a
Jindřichohradecko“ (pobočka Jindřichův Hradec)

•

Přednáška Policie ČR „Prevence před podvodníky“ (pobočka Jindřichův Hradec)

Prosinec
•

Setkání neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb na Písecku KOKO (centrála Písek)

•

Přednáška PhDr. et PaedDr. Josefa Bílka, CSc. na téma „Naše rozhledny“
(pobočka Jindřichův Hradec)

•

„Babiččino vánoční přání“ – výstava výrobků seniorů (pobočka Jindřichův
Hradec)

•

Vánoční naladění v MESADĚ (pobočka Jindřichův Hradec)

•

Předsilvestrovské posezení (pobočka Jindřichův Hradec)

•

Setkání na Kontaktním pracovišti Prachatice, Úřad práce ČR – odborná pracovní
skupina pro pracovní rehabilitaci (pobočka Vimperk)

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300

21

10 Dotace, příspěvky a finanční prostředky
Účelová dotace z rozpočtu kraje v dotačním programu A (1 872 300,-Kč)
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb (401 960,-Kč)
Dotace na sociální služby od Města Písek (178 000,-Kč)
Dotace na sociální služby od Města Jindřichův Hradec (120 200,-Kč)
Dotace na sociální služby od Města Vimperk (20 000,-Kč)
Neinvestiční příspěvek od Obce Zdíkov (5 000,-Kč)

Město Písek

Město Jindřichův Hradec

Město Vimperk

Obec Zdíkov

V roce 2016 byly ukončeny dvě sbírky na sociální služby umístěné v Kauflandu Písek
s výtěžkem 2 040,-Kč a ve FLOSMAN a. s. – Flop (pobočka Vimperk) s výtěžkem
686,-Kč.
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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
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Českých Budějovicích – Kontaktní
pracoviště Písek, Milevsko, Jindřichův Hradec, Vimperk
Zdeňka Svojšová
Mgr. Petr Nečina
Stanislav Kopf, DiS.
František Jun
Kaufland Písek
FLOSMAN a. s. – Flop (pobočka Vimperk)
Korálkárna za vodou
BONUM REPRO s. r. o.
THEIA – krizové centrum o. p. s.
Asociace neziskových organizací JČK
Písecký servis, Martin Lopata
Týdeník Písecké postřehy
Písecký svět
SOciální POmoc Písecka - SOPOP
Jindřichohradecký zpravodaj
Jindřichohradecký deník
Jindřichohradecká televize
Měsíčník NEON
Občasník ANNO JČK
Vimperské noviny
Městská knihovna Písek
Městská knihovna Jindřichův Hradec
ALGORIT Czech, s. r. o.

Bankovní spojení: ČSOB 178245718/0300

23

AB velkoobchod s. r. o.
Sladovna Písek o. p. s.
FOKUS Písek
Sbor církve bratrské – Elim
Čajovna u Zeleného stromu
Poradenské centrum pro neslyšící
LEDAX, Jindřichův Hradec
Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec
3. mateřská škola Jindřichův Hradec
Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, p. o.
por. Mgr. Bc. Hana Millerová, Policie ČR, Územní odbor Jindřichův Hradec
Mgr. Kateřina Slabová
PhDr. Adéla Doležalová
František Bojar
Michal Král
Mgr. Jan Röhrich
Ing. Anna Srchová
Ivana Maříková
MUDr. Martin Čech
MUDr. Jolana Hejlová
Ing. Ivana Bednářová
PhDr. et PaedDr. Josef Bílek, Csc.
Jiřina Novotná
Ivana Vránková
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12 Výsledky hospodaření
Rozvaha
AKTIVA 31. 12. 2016
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
k prvnímu dni
účetního
období
Dlouhodobý majetek
0
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
0
Dlouhodobý finanční majetek celkem
0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
0
Krátkodobý majetek celkem
836
Zásoby celkem
0
Pohledávky celkem
0
Odběratelé
0
Poskytnuté provozní zálohy
163
Ostatní pohledávky
0
Pohledávky za zaměstnanci
0
Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojiš.
0
Daň z přidané hodnoty
0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státními rozpočty
0
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů úz. sp. celků
0
Jiné pohledávky
0
Dohadné účty aktivní
0
Krátkodobý finanční majetek celkem
666
Pokladna
72
Účty v bankách
594
Peníze na cestě
0
Jiná aktiva celkem
0
Náklady na příští období
0
Příjmy příštích období
7

AKTIVA CELKEM
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Stav
k poslednímu
dni účetního
období
0
0
0
0
0
706
0
0
0
240
0
1
0
0
0
0
0
0
465
40
425
0
0
0
0

706

PASIVA 31. 12. 2016
Označení
a

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.
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.

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

PASIVA CELKEM
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Stav
k prvnímu dni
účetního
období
201
0
42
0
-690
0
0
435
0
0
435
11
0
183
88
0
3
0
0
0
0
150
0
0
0

Stav
k poslednímu
dni účetního
období
117
0
45
0
-286
0
0
589
0
0
435
11
0
148
73
0
3
0
139
0
0
222
0
0
0

836

706

Výkaz zisků a ztrát
VÝNOSY 31. 12. 2016
Označení

Název ukazatele

Hlavní
činnost

b

5

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.

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 prodeje majetku, zúčtování rezerv a OP celkem
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Daň z příjmů cekem

C.
D.

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

VÝNOSY CELKEM
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724
724
0
0
0
0
0
1
0
0
35
35
2 446
2 446
0
3 205
-286
-286

NÁKLADY 31. 12. 2016
Označení

Název ukazatele

Hlavní
činnost

b

5

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.

Náklady
Spotřebované náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Ostatní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Daně a poplatky celkem
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a OP celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Daň z příjmů celkem

NÁKLADY CELKEM
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160
78
43
39
379
37
52
0
290
2 926
2 187
729
10
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
3 491

