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Vážené kolegyně, kolegové, uživatelé, přátele a 
příznivci,
zase uběhl jeden rok práce. Byl to dobrý rok, 
poměrně stabilní, co se týká financí i zaměstnanců. 
Letos vybírám pár událostí, které kolegyně vyzdvihly, 
když jsem se jich ptala, co by k uplynulému roku 
řekly.
Máme sbírkový účet a tak můžeme občas zaštítit 
nějakou akci na konkrétního člověka, tradičně 
spolupracujeme s Městem Písek, které každý 
rok organizuje sbírkovou akci na konkrétního 
člověka. V roce 2018 to bylo fotbalové utkání. 
Výtěžek ze vstupného šel na elektrický vozík pro 
šestnáctiletého Matěje.
Velkým povzbuzením do práce bylo to, že jsme 
prošli inspekcí sociálních služeb, konkrétně sociální 
služby sociální rehabilitace v Písku. Tříčlenná 
inspekce se u nás objevila naprosto neočekávaně. 
Následovaly tři dny, kdy inspektoři vedli rozhovory se 
členy pracovního týmu, studovali standardy, složky 
uživatelů a hovořili i s uživateli služby.  Z kontroly 
nevzešly žádné námitky. Byly jsme překvapené 

přístupem inspektorů a s postupující kontrolou jsme 
měli pocit, že si naší práce váží. 
Také jsme byli pozváni panem Valentinem Horbou, 
jihočeským malířem, na setkání jeho přátel spojené 
s prodejem dvanácti obrazů, které jsou součástí 
každoročně vydávaného kalendáře. Akce se 
uskutečnila v příjemném prostředí kávového klubu 
Vykulená sova v Písku. Výtěžek z prodeje pak byl 
rozdělen mezi dvě neziskové organizace, a jednou z 
nich byla MESADA. 
V Písku jsme se zabydleli v nových prostorách v 
budově Všeobecné zdravotní pojišťovny. 
Sociální služby v Jindřichově Hradci fungovaly 
na plné obrátky. Také kolegyni z Vimperka „bylo 
vidět“ – aktivně oslovovala klienty, domlouvala se 
s městem Vimperk a kontaktními pracovišti úřadu 
práce ve Vimperku, v Prachaticích i ve Strakonicích 
na spolupráci. 
V Jindřichově Hradci, Vimperku i v Písku běžel 
projekt Cesta ke změně, zaměřený tradičně na 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 
které jsou zároveň osobami ohroženými sociálním 
vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené. 
Společně s dalšími zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb, Města Písek, městské policie, 
úřadu práce a Agentury pro sociální začleňování 
jsme se účastnili práce na Strategickém plánu 
sociálního začleňování Města Písek pro období 
2019 – 2021. Na základě výstupů jsme se 
rozhodli podat v roce 2019 projekt zaměřený na 
zaměstnávání osob žijících v sociálně vyloučených 
lokalitách, tedy Romů, ale i jiných obyvatel města. 
Je to pro nás velká výzva, protože půjde o jinou 
cílovou skupinu, než na kterou jsme se doposud 
specializovali.  
Děkuji kolegům za odvedenou práci, klientům, že 
využívají naše služby, a všem ostatními za přízeň.

Tamara Křivánková, ředitelka MESADA z.s.
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Základní informace
Název organizace: MESADA, z. s.
Sídlo organizace: nábřeží 1. máje 2518, 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

MESADA, z. s.  je členem těchto organizací:
ČRSS – Česká rada sociální služeb
ANNO JČK – Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Poslání spolku
Posláním spolku je podporovat a naplňovat práva, potřeby 
a zájmy osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním a 
jejich inkluzi do společnosti.
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Organizační struktura

Ředitelka

Členská schůze

Tým pracovníků 
Tamara Křivánková

Tamara Křivánková  
- předsedkyně

Jana Fošenbauerová

Dana Hrychová

Lucie Vandasová

Alexandra Zajíčková

Jana Bojarová, Jasmin 
Liliane Dušková, Anežka 
Dvořáková, Jitka Dvořáková, 
Jana Džambiková, Monika 
Fejerčáková, Jana Fošenbauerová, 
Alexandra Francová, Klára 
Hlavatá Zemenová, Věroslava 
Chramostová, Lenka Kalinová, 
Martina Kamišová, Erika 
Kellerová, Radka Kocourková, 
Anna Kohoutová, Věra Koklarová, 
Tamara Křivánková, Miluše 
Livečková, Eliška Macurová, Marie 
Maňáková, Soňa Matoušková, 
Michala Medková, Hana 
Myšáková, Pavla Ohnisková, 
Gabriela Otradovcová, Zuzana 
Peniašteková, Kateřina Tomáš, Eva 
Vejskalová, Luboš Vyterna, Eva 
Zemanová
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MESADA pomáhá
Jak? Komu?

Sociální rehabilitace
Poradit, jak řešit tíživou životní situaci, pomoci najít nebo udržet 
zaměstnání. Naučit lépe vyjednávat své záležitosti, např. na 
úřadech nebo v práci. Naučit se lépe hospodařit s penězi, zvládat 
péči o domácnost či své blízké. S větší jistotou zvládat úkony 
běžného života např. telefonovat, cestovat či nakupovat. Být 
v kontaktu se svými vrstevníky a spokojeně trávit volný čas.

Osobní asistence 
Umožnit zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí - ve 
vlastní domácnosti. Pomoci s běžnými denními činnostmi či 
péčí o sebe. Být  nablízku, když nás potřebujete. Poskytnout 
doprovod, kam potřebujete. Umožnit pokračovat v oblíbených 
aktivitách. Poradit, jak řešit vaši situaci

Sociální aktivizační služba
Pomoci zorientovat se v současném světě plném změn. Zlepšit 
či udržet fyzickou i psychickou kondici. Pomoci naučit se 
něco nového nebo dělat něco smysluplného. Podpořit kontakt 
s blízkými, setkávat se s vrstevníky.

lidé se 
zdravotním 
postižením

lidé s 
dlouhodobým 
onemocněním

senioři

Aby lidé se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním mohli žít běžným způsobem 
života jako jejich vrstevníci bez znevýhodnění.Aby senioři nebo lidé, kteří potřebují pomoc druhého 
člověka, mohli zůstat aktivní a žít nadále ve své domácnosti.
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Posláním sociální služby sociální 
rehabilitace (dále jen „služba“) 
provozované organizací MESADA, z. s. 
převážně v okresech Písek, Jindřichův 
Hradec a Vimperk 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 aktivního 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.: 
pomoc při jednání s úřady 

Sociální rehabilitace
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paní Pavlína pan Josef paní Alena paní Lenka

Reference našich uživatelů

Využití služby

SR 39 uživatelů 
644 schůzek
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Paní Pavlína
"Dlouhou dobu jsem byla nezaměstnaná. 
Nakonec jsem si za pomoci MESADY našla 
práci jako pomocná síla v kuchyni. V té 
práci jsem byla velice spokojená, ale pak 
se zhoršil můj zdravotní stav a já musela 
zaměstnání ukončit. Nějakou dobu jsem 
byla doma a zotavovala se. Když jsem po 
čase zase navštívila kancelář MESADY, 
zda by mi opět pomohli, vyšli mi vstříc a 
nabídli mi službu sociální rehabilitace. 

Sociální pracovnice je moc hodná, a když 
něčemu nerozumím, trpělivě se mi to snaží 
vysvětlit. Společně jsme už oslovily několik 
zaměstnavatelů a měly s nimi i několik 
osobních schůzek. Také se postupně učím 
pracovat s počítačem, hlavně vyhledávat 
pracovní nabídky a odpovídat na ně. Ráda 
bych to do budoucna zvládala sama. Do 
MESADY chodím opravdu ráda, hlavně 
proto, že je tam takové domácí prostředí." 
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Pan Josef
"O MESADĚ jsem se dozvěděl od 
zprostředkovatelky na úřadě práce. Snažil 
jsem se najít pomoc s hledáním práce, 
protože se mně dlouhodobě nedařilo 
uspět na nějakém pohovoru. Když jsem 
sociální pracovnici vylíčil svou životní 
situaci, dohodli jsme se na tom, že kromě 
hledání práce se pokusíme také vyrovnat 
moje náklady na bydlení.  Díky sociální 
rehabilitaci jsem se konečně naučil 
ovládat svůj dotykový telefon a tablet. 
Teď se hlavně věnujeme nácviku psaní v 
programu MS Word a práci s internetem. 
K tomu, abych mohl bez problémů 

komunikovat se zaměstnavateli, jsou 
telefon a internet prostě nezbytný. Sociální 
pracovnice se mně věnuje individuálně, což 
mně hodně pomohlo, protože skupinový 
kurzy mně nevyhovují.  Aktuálně mám za 
sebou již několik pracovních pohovorů. 
Jeden z nich se týkal práce s kamerovým 
systémem u Městské policie v Jindřichově 
Hradci, kam mě doprovodila také sociální 
pracovnice. I když jsem zatím nenašel 
stálou práci, díky MESADĚ mám pocit, 
že se mi to snad jednou povede. Službu 
sociální rehabilitace vřele doporučuji." 
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Paní Alena
"Před více než dvěma lety se mi 
nakupilo mnoho problémů. Následně 
jsem dostala doporučení na sociální 
službu v MESADĚ. Moc jsem nevěřila, 
že mi někdo může pomoct, byla jsem 
po operaci nohy a ztrácela naději, že 
najdu práci, kterou bych fyzicky, ale i 
psychicky zvládala.
Pracovnice z MESADY mi nejprve 
pomohly najít pracovní místo, kde jsem 
zatím spokojená. Není zde takový tlak 
na zaměstnance ohledně výkonnosti, 
což mi v předchozích zaměstnáních 
vadilo. I když ale pracuju svým tempem 
a nikdo mě nehoní, mám nadále 

výrazné zdravotní problémy. Proto jsem 
na doporučení pracovnice MESADY, 
krátce po druhé operaci, zažádala o 
invalidní důchod, který mi byl nakonec 
přiznán. Získání invalidního důchodu 
pro mě znamenalo velkou úlevu, neboť 
představa, že přijdu o práci a zůstanu 
bez  příjmu, byla velmi zneklidňující. Se 
sociální pracovnicí se nadále vídám, 
protože mi vedle pracovních záležitostí 
pomáhá vyřešit další soukromé 
záležitosti, s kterými jsem si sama 
neuměla poradit. V sociální pracovnici 
mám důvěru, což je pro dobrou 
spolupráci určitě důležité."
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Paní Lenka
„MESADA mi pomohla najít práci. 
Vysvětlili mi, co je potřeba udělat, 
když jsem ztratila práci v Jitexu a 
když jsem si vůbec nevěděla rady. 
Pomohli mi vyřídit invalidní důchod a 
ještě před tím i příspěvek na bydlení. 
V MESADě jsem se taky naučila 
ovládat mobil, který jsem si koupila, 
abych mohla volat kamarádce i 
nějakým těm zaměstnavatelům. S 
obvoláváním mi taky pomáhali a 

nějakou dobu jsme práci hledali, byli 
jsme v několika firmách a nakonec 
jsem moc spokojená při úklidu budovy 
HZS. Ze začátku se mnou do práce 
chodila moje asistentka, než jsem se 
naučila cestu i práci zvládat sama. 
V práci jsou velmi slušní a vstřícní, 
dokonce mi pomohli s dopravou domů, 
když se mi stal úraz. Moc jim touhle 
cestou děkuju.  Jsem ráda, že MESADA 
funguje.“
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Posláním sociální služby osobní 
asistence (dále jen „služba“) provozované 
organizací MESADA, z. s. převážně ve 
správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Jindřichův Hradec a okrese 
Písek 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. 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,

Osobní asistence
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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.

paní Ludmila paní Naďa

Reference našich uživatelů

Využití služby

OA 30 uživatelů 
1887 schůzek
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Paní Ludmila
"Díky MESADĚ jsem mohla zůstat 
bydlet doma, kde se cítím nejlépe. 
Moje rodina mě často navštěvuje, ale 
samozřejmě nemůže přijít každý den. 
Osobní asistentka za mnou chodí každé 
odpoledne, kromě víkendů. Většinou 
jdeme na procházku, protože sama 

bych se ven už nedostala. Snažím 
se být i ve svém věku co nejvíce 
samostatná, ale jsem ráda, když mi 
někdo pomůže s drobným úklidem, 
dojde do mojí zahrádky natrhat květiny, 
doprovodí mě k lékaři. Často si se svou 
asistentkou povídám, kontakt s lidmi je 
pro mě důležitý."

Paní Naďa
"Na službu osobní asistence, kterou 
poskytuje MESADA, jsem dostala 
kontakt od zdravotní domácí péče 
a využívám ji už třetím rokem. Se 
svým hendikepem jsem většinu času 
na lůžku, ale díky asistentkám z 
MESADY se můžu na posteli posadit 
nebo přesunout na vozík. Bez jejich 
pomoci bych se tam sama nedostala. 
Cvičení a osobní hygiena je teď pro mě 
daleko jednodušší. Chodíme i ven na 
procházky, a to se mi líbí nejvíc. Paní 
asistentka mě podporuje i při zařizování 
lázní a rehabilitačních pobytů. 
Asistentky jsou velmi ochotné, milé a 
pokaždé si i pěkně povídáme."
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Posláním sociální služby Aktivní senior 
(sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením, dále 
jen „služba“) provozované organizací 
MESADA, z. s. 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 

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením
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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).

Využití služby

SAS 24 uživatelů 
1080 schůzek

paní Helena pan Bedřich

Reference našich uživatelů
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Paní Helena
„V Mesadě jsem se zúčastňovala 
kondičního cvičení, trénování paměti 
a společenských her. Kondiční cvičení 
bylo pro mne důležité pro rozhýbání 
těla. Trénování paměti pomohlo zůstat 
v dobré psychické kondici. Společenské 
hry byly dobré pro získání dobré pohody.
Všechny aktivity mě plně uspokojovaly. 
Ráda se sem budu vracet. Je to lék pro 
ty, kteří bydlí sami.“

Pan Bedřich
„ V roce 2018 jsem navštěvoval Mesadu, 
zúčastnil jsem se sportovních her v Č. 
Budějovicích. Pravidelně se zúčastňuji 
cvičení na židlích a trénování paměti 
a také různých aktivit přádaných 
Mesadou (koncerty a přednášky). Do 
Mesady chodím rád. Sejdu se tady se 
známými a v příjemné atmosféře si 
popovídáme. Cvičení mi doporučuje i 
má lékařka. Musím také pochválit naši 
paní vedoucí Elišku Macurovou, která se 
o nás výborně stará.“
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Projekt „Cesta ke změně“, reg. číslo: CZ.03.
1.48/0.0/0.0/16_053/0004128 je realizován 
od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2019 za finanční 
podpory Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu České 
republiky. Projekt je určen osobám se 
zdravotním postižením a je realizován 
na centrále v Písku, na pobočkách v 
Jindřichově Hradci a ve Vimperku. 

Cílem projektu je dosáhnout 
prostřednictvím kombinace prvků pod-
porovaného zaměstnávání, systemického 
poradenství a cíleného individuálního 
přístupu zvýšení úrovně dovedností pro 
uplatnění na trhu práce osob se zdravotním 
postižením z řad sociálně vyloučených 
nebo sociálním vyloučením ohrožených.

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 dochází na 
pravidelné konzultace a pracují na rozvoji 

dovedností potřebných pro nalezení a 
udržení pracovního místa, a to i v rámci 
DPP či DPČ na 20 hodin (placená praxe). 
Všechny aktivity probíhají na základě 
společně sestaveného individuálního 
plánu. Účastníci dále absolvují praxe u 
zaměstnavatelů, kde si mohou vyzkoušet, 
zda jim bude daná práce vyhovovat. V 
kladném případě dochází k uzavření 
pracovního poměru. Zaměstnavatelům je 
případně poskytován mzdový příspěvek 
na pracovní místo účastníka na dobu 6 
měsíců. V rámci praxí i dalšího zaměstnání 
poskytují pracovní konzultanti účastníkům 
projektu pracovní asistenci přímo na 
pracovišti. 

Účastníci mohou také v rámci aktivit 
projektu využít tzv. systemické poradenství. 
Aktivita je určena pro účastníky, kteří 
potřebují pro ujasnění svých představ o 
práci i životě kombinaci různých přístupů. 
Zahrnuje práci specialisty, který spolu s 
účastníkem probírá širší souvislosti jeho 
aktuálních potíží s pracovním uplatněním. 
Tuto aktivitu v roce 2018 využili 4  účastníci 

Projekt „Cesta ke změně“ 
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pan Jozef

pan Miroslav

pan Luděk

slečna Jana

paní Zdeňka

paní Jana
Reference našich účastníků

projektu.
V rámci projektu se konají pro účastníky 

tzv. Job kluby. Jedná se o skupinová setkání 
účastníků, která jsou vedena pracovními 
konzultanty. Účastníci si na Job klubech 
procvičují praktickou formou dovednosti 

potřebné pro hledání a udržení zaměstnání. 
Může se také jednat o exkurze k vybraným 
zaměstnavatelům. Každé takové setkání 
má své téma a ucelený program sestavený 
tak, aby vyhovoval potřebám účastníků. V 
roce 2018 proběhlo celkem 7 Job klubů.

Využití projektu

43 účastníků 
20 pracovních místCKZ
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Pan Jozef
"Když jsem se přistěhoval do České 
republiky, zjistil jsem, že nemůžu pořád 
najít práci. Přestože jako Slovák jsem se 
naučil velmi brzy dobře česky, pracovní 
místa pro mě nějak nebyla. A pokud ano, 
dlouho mi nevydržela. Nevěděl jsem, 
proč se mi tu nedaří najít trvalejší práci. 
V MESADĚ mi pomohli v rámci sociální 
rehabilitace nejprve zajistit chybějící 
dokumenty, a posléze jsem byl uznán k 
mému překvapení plně invalidním. Zatím 
však bez nároku na výplatu důchodu. S 
paní konzultantkou z MESADY jsme stále 
společně hledali a zjišťovali volná místa, 
ale nikdy to nevyšlo. Pak ji napadlo, že 
bych mohl zkusit najít práci s pomocí 
projektu „Cesta ke změně“.  Absolvoval 
jsem praxi ve stavebnictví, ale nebylo 
to ono. Pak jsme se dohodli, že zkusím 

pracovat v zahradnictví v Prachaticích. 
Pan majitel a můj zaměstnavatel byl 
velice vstřícný a trpělivý, a já se za to 
snažil pracovat co nejlépe. Práce mě 
bavila, protože byla různorodá a většinou 
jsem pracoval venku na čerstvém 
vzduchu. Vydržel jsem tam celý půlrok, od 
července 2018 do ledna 2019, a kdyby mě 
pan zaměstnavatel chtěl zaměstnat i po 
skončení mé účasti v projektu, byl bych 
moc rád. Nebo se aspoň pokusím hledat 
podobnou práci jinde. Když jsou na mě v 
práci hodní a chovají se ke mně slušně, 
práce mě vždycky baví víc.“
  „Uvažuji, že po skončení mé účasti v 
projektu budu dále docházet do MESADY 
do sociální rehabilitace. Pomáhají mi 
tam vyřešit problémy, které někdy sám 
nezvládám a rád si přijdu i popovídat."
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Pan Miroslav 
"Na podzim roku 2017 jsem se dozvěděl 
od své referentky na úřadu práce, že 
existuje organizace, která pomáhá lidem 
se zdravotním postižením, kteří by rádi 
pracovali, ale nedaří se jim práci najít. 
Vypravil jsem se tedy za doprovodu 
manželky do MESADY ve Vimperku 
s jistými obavami. Přestože jsem 
člověk pracovitý a nebojím se žádné 
práce, mé zdravotní omezení mě nutí 
používat francouzské hole a během 
práce odpočívat. Proto jsem do projektu 
vstupoval s jistými obavami. Navíc hned 
v úvodu spolupráce s MESADOU mě 
čekala operace oka. Vše dobře dopadlo, 
a díky okolnostem se dokonce hned 
zjara objevil zaměstnavatel, kterého 
má konzultantka oslovila, zda by mě 
nepřijal v rámci projektu, zatím alespoň 

na praxi v rozsahu 20 hodin. Bylo to v 
nedalekém Krušlovském včelíně, kde je 
expozice věnovaná tvůrci objektu panu 
Machovi a včelařství. Zaměstnavatel byl 
nejprve překvapen, když mě viděl s holemi 
v rukou, ale nakonec zjistil, že jsem 
poměrně všestranný pracovník a že se 
nemusí bát, že bych své úkoly nezvládl. 
   V muzeu samotném jsem se naučil 
provázet návštěvníky, protože mám vztah 
i k včelařství, ostatní pomocné práce 
mi také nedělaly problém, protože jsem 
zvyklý z domova zvládat různé údržbářské 
práce a opravy. Se zaměstnavatelem 
jsme si hned porozuměli, vzájemně si 
vycházíme vstříc, a i když bývám často 
dost unaven, práce mě baví a doufám, 
že ji zvládám i ke spokojenosti svého 
nadřízeného. Ví, že jsem spolehlivý, a 
i když si občas během práce potřebuji 
sednout a odpočinout, svoje pracovní 
úkoly vždy splním. Již teď spolu se 
zaměstnavatelem hledáme možnost, 
zda by mě mohl zaměstnat i po skončení 
projektu. Práce je totiž sezónní, a přes 
zimu obvykle zaměstnance nemají.
   Jsem rád, že mi byla umožněna tato 
pracovní zkušenost, protože mě to ve 
včelíně baví a upevnil jsem si vědomí, že 
nemusím být odkázán jen na invalidní 
důchod, a že si dokážu svojí prací ještě 
zvýšit finanční příjem i pocit užitečnosti."
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Pan Luděk
„O projektu Cesta ke změně jsem se 
dozvěděl z letáčku na nástěnce ÚP v 
Jindřichově Hradci. S konzultantkou 
organizace MESADA, z. s. jsem si tedy 
sjednal schůzku, na které mi projekt 
Cesta ke změně podrobně vysvětlila, 
a já se rozhodl, že do něj vstoupím. Z 
počátku se mnou pracovní konzultantka 
mapovala možnosti zaměstnání 
odpovídající mému zdravotnímu stavu, 
kdy jsem si uvědomil, že bych mohl 
pracovat i na jiných pozicích, než jsem si 
ve skutečnosti představoval. Vzhledem k 
mému zdravotnímu omezení jsme s paní 
konzultantkou oslovili firmu POLLMANN 
CZ s.r.o. v Jindřichově Hradci, kde mi 
nabídli možnost zaměstnání na zkrácený 
úvazek jako pracovník ve skladu forem. 
Toto zaměstnání jsem si v rámci projektu 

nejprve mohl vyzkoušet na DPČ, kdy 
mi podporu poskytovala přímo na 
pracovišti právě moje konzultantka. Pak 
zaměstnavatel souhlasil se zaměstnáním 
na ½ roku přes projekt. Za tuto příležitost 
jsem velmi rád. Naučil jsem se zadávat 
informace do počítače, pomocí retraku a 
jeřábu vyskladňovat a zaskladňovat formy 
z/do regálů skladu a vykonávat další 
pomocné práce ve skladu dle požadavků 
pana mistra a výroby. Toto zaměstnání 
mi umožnilo také poznat lépe limity mého 
zdravotního omezení, což mi pomohlo 
získat větší sebevědomí při hledání 
zaměstnání i ve firmách, které jsem se 
dříve ani „netroufal“ oslovit. Od začátku 
zaměstnání na DPČ až do současné 
doby mám plnou podporu a oporu ve své 
pracovní konzultantce.“
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Slečna Jana
„Práce je součástí života každého člověka, 
proto na jejím výběru velice záleží. Měla 
by být taková, aby pracovníka naplňovala 
a on pracoval s láskou. Jenomže lidé 
s fyzickým omezením to mají o něco 
těžší. Musejí přizpůsobit zaměstnání                                                  
svému  hendikepu.
Před vstupem do projektu Cesta ke 
změně, jsem absolvovala ze soukromých 
důvodů psychologické testy, které trvaly 
asi tři dny. Psycholog, který mě znal 
pouze pár dní, mi ve výsledcích oznámil, 
že mám nízké pracovní uplatnění. A 
doporučil „rukodělnou práci v  chráněné 
dílně“. Zprvu jsem váhala, jestli náhodou 

nezaměnil výsledky, ale nebylo to tak. 
Najednou se ve mně nahromadilo tolik 
negativních pocitů, že jsem si přestala i 
věřit.
Na štěstí mi pomohla konzultantka z 
MESADY, spolu jsme probíraly téma 
pracovního uplatnění. Zde probíhal 
také výše zmíněný projekt. A tak 
jsem se přihlásila. Hledání práce bylo 
trochu náročné. Prošly jsme několika 
pohovory. Nakonec jsem získala práci 
administrativní pracovnice. Mám radost, 
že se mohu takto uplatnit. Této práce si 
velice vážím. MESADA si zaslouží velikou 
jedničku.“
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Paní Zdeňka
„Od srpna 2018 pracuji ve skladu s 
galanterií. Když jsem vyhledala pomoc u 
MESADY, nedokázala jsem si představit, 
že budu někde pracovat, měla jsem z toho 
velkou obavu a vlastně jsem doufala, že 
všechno se vyřeší nějak jinak. Když mně 
sociální pracovnice sdělila, že se objevila 
nabídka práce ve „švadlence“, zaujalo mě 
to, protože jsem měla k šití vždy velmi 
blízký vztah. Nyní jsem mezi lidmi, ale 
v malém kolektivu a je to lepší. Často 
bývám vyčerpaná a mám strach, že to 
nezvládnu, ale nelituji, že jsem do toho 
šla.“

Paní Jana
„MESADU jsem znala už v době před více 
než 2 lety, kdy jsem potřebovala pomoc 
s vyřízením statutu osoby se zdravotním 
znevýhodněním. Kvůli zdravotnímu stavu 
jsem dlouhodobě nemohla najít vhodnou 
práci. Proto když jsem se dozvěděla o 
projektu Cesta ke změně, rozhodla jsem 
se do něj vstoupit. V organizaci MESADA 
mi vyšli vstříc a hledali se mnou vhodné 
zaměstnání. Práci jsem skutečně po 
čase díky projektu získala, a to dokonce 
téměř ve svém oboru. Jde v podstatě o 
pedagogickou činnost, kdy vedu kurzy 
jízdy na koni pro děti. Práci fyzicky 
zvládám a to je pro mě důležité.“
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"Naše firma AMICIS se zabývá převážně 
zahradními pracemi, a to nejčastěji 
pro různé firmy, ale i soukromé osoby, 
které potřebují pomoc s úklidem nebo 
pravidelnou údržbou venkovních 
prostorů. Specifikem naší firmy je 
snaha o zaměstnávání lidí s mentálním 
postižením. Pro ně je to samozřejmě 
příležitost, jak se dostat mezi lidi, 
pracovat a vydělávat si peníze, což 
vnímám jako zásadní kritérium 
spokojeného života. Je přece naprosto 
přirozené, že i dospělí lidé s mentálním 
postižením chtějí chodit do práce a 
dostávat za ni odpovídající mzdu. Když se 

se mnou spojila pracovnice z MESADY a 
nabídla mi spolupráci, kývnul jsem. Hledal 
jsem nové zaměstnance a MESADA mi 
vytipovala několik vhodných kandidátů 
z řad svých klientů. Sociální pracovnice 
docházely za svými klienty přímo na 
pracoviště a poskytovaly jim podporu. 
Pro mě to byla také významná pomoc, 
protože zaučování nových zaměstnanců 
je poměrně náročný proces, který 
vyžaduje čas a dostatek trpělivosti. Zatím 
jsem s MESADOU stále v kontaktu, a když 
se vyskytne nějaký problém, společně ho 
řešíme. Myslím, že jsme spojili síly pro 
dobrou věc a já osobně jsem za to rád." 

účastník projektu pan Pavel Tomáš Hrdoun, ředitel firmy AMICIS s.r.o. 
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Tomáš Hrdoun, ředitel firmy AMICIS s.r.o. 
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„Pracovnice 
z MESADY 
se na mne 
obrátila s 
nabídkou 
spolupráce 
s tím, že 
hledá 
jednodušší 
práci pro 
svého 

klienta a že mohou poskytnout nějaké 
benefity při jeho zaměstnání díky jejich 
projektu. Práce v naší firmě je na většině 
pozic poměrně náročná a o pánovi 
jsme toho moc nevěděli, proto jsem 
vyhověl nabídce na setkání, kde jsme si 
vyjasnili vzájemná očekávání i možnosti. 
Dozvěděl jsem se od pracovnice něco 
o jejich neziskové organizaci i to, že v 
naší písecké provozovně dokonce už 
pár klientů MESADY pracuje a vyslechl 
si její představu o zaměstnání pána se 
zdravotním postižením. Šlo – budu říkat 
– o kluka, který měl ale větší hendikep 
– mentální a řečový. Schůzky se taky 
zúčastnil. I když nemluvil, z jeho gest a 
snahy navázat kontakt bylo patrné, že by 
o práci moc stál, působil pozitivně (i když 
některá gesta byla trochu přehnaná a 
nebylo snadné porozumět tomu, co má 
na mysli). Samozřejmě nám nebylo jasné, 

jestli práci zvládne a taky, jak se nám bude 
dařit společně komunikovat. Nakonec 
jsme se rozhodli dát mu příležitost při 
práci na lobby – asi nejméně náročné 
práci u nás, která se týká převážně úklidu, 
stahování táců a třídění odpadu, i tak je 
ale potřeba u ní přemýšlet, organizovat 
si ji, dělat ji dobře a pečlivě. Takže Pavel 
u nás byl asi týden na praxi, naši lidi ho 
seznámili s pracovní náplní. Chodily s ním 
i asistentky z MESADY a trénovali s ním 
jednotlivosti, protože jak nám vysvětlovali 
– Pavlovi by nestačilo, jak se říká, jednou 
ukázat a nechat ho plavat. Nám šlo ale o 
to, aby Pavel práci zvládal i sám. Po týdnu 
jsme si sedli ke zhodnocení praxe – Pavel 
se snažil, byl patrný vývoj a byla tu šance 
na to, že by práci mohl zvládnout jednou 
i samostatně, navíc vyjadřoval, že ho 
práce baví. Prodloužili jsme mu dohodu 
a po čase jsme se rozhodli nabídnout 
mu regulérní smlouvu. Zatím na Pavla 
čerpáme příspěvek na mzdu, no a věříme, 
že u nás bude pracovat i dál. K filosofii 
naší firmy patří dávat lidem příležitosti k 
růstu a seberozvoji a myslím si, že i Pavel 
dostal takovou šanci, Pavel není jediným 
zaměstnancem se znevýhodněním, který v 
našich provozovnách pracuje, každopádně 
na něm je znát, že svou práci nebere jen 
jako „job“, ale že se o lobby stará rád a to 
nás těší.“ 
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účastník projektu pan Pavel

Reference zaměstnavatele

Jan Baňár, manager M Restaurant s.r.o.
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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.

Dárci finančních prostředků
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Jihočeský kraj 
Město Písek
Město Jindřichův Hradec
Město Vimperk

František Jun
Milan Valenta
Petr Nečina
Valentin Horba

Mediální podpora
Jindřichohradecký zpravodaj
Měsíčník NEON
Občasník ANNO JČK
Písecký servis, Martin Lopata

Písecký svět 
PRACHATICKOnews.cz
Týdeník Písecké postřehy
Vimperské noviny

Spolupracující zaměstnavatelé
AMICIS, s.r.o.
ASSET FIRST spol. s r. o.
Bedřich Klíma – KMB
CONTADOR s.r.o.
ELZY, s.r.o. 
Farní charita Milevsko
HZS JčK – ÚO PÍSEK
CHD – SPEKTRUM s. r. o. 
Ilona Malíková (Malimont)
Institut pro památky a kulturu, o. p. s.
Interiéry – lapka s. r. o.
Jaroslava Kovářová

KLAS SPOL., spol. s r. o.
Kristýna Bácová (Kávový klub Vykulená 
Sova)
Krušlovský včelín, z. s.
Křovina s. r. o.
McDonald's Písek 
Obecní úřad Horní Vltavice 
Obchodní škola a jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky (Písek)
OTAVA, výrobní družstvo
Otevřená OKNA, z. ú.
Simacek HS, spol. s r. o.
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Služby města Jindřichův Hradec 
SOŠ a SOU Milevsko
Spolek Rytířů
SU – servis s. r. o.
Perabal s. r. o.
POLLMANN CZ, s.r.o.
Potraviny Flop Beer

První písecká polívkárna
TJ Sokol Semice
ÚZSVM Písek
Zdeněk Češek (Velkoobchod textilní 
galanterie)
Zahradnictví – David Ryšánek

Další spolupráce a podpora
Agentura pro sociální začleňování
ALGORIT Czech, s. r. o.
CSS Česká, Jindřichův Hradec 
František Bojar
FOKUS – Písek, z. ú.
FOKUS Tábor, z. s. - pracoviště Jindřichův 
Hradec  
Chráněné bydlení Naplno Jindřichův 
Hradec
Ing. Ivana Bednářová
Ing. Lenka Dušková
LEDAX, Jindřichův Hradec 
Mgr. Jan Röhrich
Michaela Kamenská
MUDr. Antonín Doněk
MUDr. Martin Čech
MUDr. Jolana Hejlová

Muzeum Jindřichohradecka
SNN v ČR z. s., Poradenské centrum 
Tábor p. s. 
Střední zdravotnická škola Jindřichův 
Hradec
THEIA – krizové centrum o. p. s.
Úřad práce České republiky – Krajská 
pobočka v Českých Budějovicích – 
Kontaktní pracoviště Písek, Milevsko, 
Jindřichův Hradec, Dačice, Třeboň, 
Prachatice, Strakonice, Vimperk
2. ZŠ Jindřichův Hradec
3. MŠ Jindřichův Hradec, 
OSSZ Prachatice
Oblastní Charita Vimperk
Charita Malenice
SOS Šumavsko, z. ú.
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Centrála Písek
nábřeží 1. máje 2518 
397 01 Písek

M: 608 860 030, 
pisek@mesada.eu

Pobočka Jindřichův Hradec
Růžová 30/II 
377 01 Jindřichův Hradec

M: 608 860 010, 
jhradec@mesada.eu

Pobočka Vimperk
1. máje 74
385 01 Vimperk

M: 608 860 070 
vimperk@mesada.eu

www.mesada.eu


