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Úvodní slovo
Vážení kolegové, přátelé, příznivci,
to, s čím jsme se potýkali v roce 2020, nemá v moderní historii obdoby. Na začátku roku
by nás nenapadlo, že od března bude vyhlášen nouzový stav, který bude, až na výjimku
v létě, trvat do konce roku a dále.
Kladu si otázky: V čem nás pandemie změnila jako lidi a taky jako sociální pracovníky a
pracovníky v sociálních službách? Co nám přinesla a co odnesla? Jak tato zkušenost
změní naše životy, vztahy, postoje, hodnoty? Nebudu na ně teď odpovídat, ale zkuste
si je položit také.
V průběhu pandemie mi hlavou běžely různé myšlenky a měla jsem různé pocity.
V první vlně pandemie lidé dobrovolně šili roušky, nosili je do zdravotnických
i sociálních zařízení či poskytovatelům terénních služeb. Lidská solidarita zase jednou
převážila nad vlastními zájmy. Měla jsem radost z toho, kolik dobrého v nás je.
Ve druhé vlně od podzimu do konce roku jsem (nejen já) bojovala s protichůdnými
opatřeními, s tím, že na moje dotazy mi každé ministerstvo odpovědělo jinak,
s administrativními nařízeními, která se stala povinností, ale nebyly k nim připravené
podmínky.
Zaváděli jsme home office. Pracovnice projektů a sociální rehabilitace se na pracovišti
střídaly tak, aby vždy jedna byla k dispozici v kanceláři a ostatní na telefonu. Osobní
asistenti pracovali s plným nasazením a v rouškách po celou službu s uživateli osobní
asistence.
V kancelářích jsme se moc nepotkávali, a když tak v rouškách. Porady jsme tolik neměli
kvůli nařízeným rozestupům. Kromě života v pandemické době, ale běžel v MESADĚ
i normální život.
Od 1. 2. 2020 máme v Jindřichově Hradci nové prostory v Kmentově ulici. Prostory jsou
přístupné přímo z ulice. Dokoupili jsme nějaký nábytek a místnosti zútulnili kobercem.
Jindřichohradecké kolegyně si na prostory rychle zvykly a totéž lze říci o uživatelích
služeb.
V září roku 2020 byla v naší organizaci zahájena kontrola poskytování sociálních služeb
ze strany Jihočeského kraje. Jedna část kontroly proběhla přímo v MESADĚ. Následně
byl opět vyhlášen nouzový stav a část kontroly proběhla za pomoci elektronického
kontaktu s využitím kamery, např. rozhovory s vedoucími služeb. Ke konci roku 2020
jsme obdrželi protokol o kontrole s konkrétními připomínkami a doporučeními, které
jsme v určeném termínu vypořádali. Kontrola byla náročná, ale opatření, která z ní
vzešla, vnímáme jako přínosná pro další poskytování služeb.
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Od 1. 10. 2020 jsme otevřeli pobočku ve Strakonicích, kde realizujeme projekt Cesta ke
změně III, zaměřený tradičně na zaměstnávání zdravotně postižených. Pracují zde dvě
kolegyně.
K 31. 12. 2020 byla ukončena činnost pobočky ve Vimperku, kde MESADA působila od
15. 10. 2003. Poskytovala zde službu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním
postižením. Především se zaměřovala na hledání práce, ale i na další potíže, s nimiž se
lidé s postižením setkávají. Realizovala projekty, kdy mohla jejich účastníkům dotovat
pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. O klienty se staraly Pavlína Dobruská
a Alena Tothová, které pobočku rozjížděly, Marie Šrámková a Monika Jurečková. Jeden
celý rok do Vimperka dojížděly každý týden kolegyně Jana Fošenbauerová a Hana
Hrehová z Písku. V posledních dvou letech měla pobočka stálé zaměstnance Kateřinu
Tomáš a Alexandru Francovou. Poslední měsíce před uzavřením pobočky pak z Písku
dojížděla Jana Bojarová. Dík patří uvedeným kolegyním i všem, s nimiž jsme při
poskytování služby spolupracovali.
Snad se v dalším roce dočkáme konce pandemie. To si asi přejeme všichni ze všeho
nejvíce. Letos bych ráda poděkovala všem „mesaďákům“ za statečnost a odvahu, s níž
čelili této neobvyklé situaci. Myslím, že jsme prošli skvěle. Znovu jsem si potvrdila to,
o čem jsem přesvědčená řadu let. Náš tým je tvořen lidmi pracovitými, dobrými,
vlídnými a laskavými, a tak si to zachovejme i do budoucna.
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D., ředitelka
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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

Členství v organizacích
ČRSS – Česká rada sociálních 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
Členská schůze
Bojarová Jana
Fošenbauerová Jana
Hrychová Dana
Křivánková Tamara – předsedkyně spolku
Vandasová Lucie
Zajíčková Alexandra

Ředitelka
Křivánková Tamara

Tým pracovníků
Bačovčinová Marie, Bojar František, Bojarová Jana, Břicháčková Marie, Čepáková
Aneta, Dušková Monika, Dvořáková Jitka, Dvořáková Julie, Fošenbauerová Jana,
Francová Alexandra, Hrehová Hana, Kamišová Martina, Kellerová Erika, Kocourková
Radka, Kohoutová Anna, Krafková Anna, Křivánková Tamara, Kučerová Anna, Livečková
Miluše, Medunová Jitka, Otradovcová Gabriela, Peniašteková Zuzana, Popelková
Vladimíra, Procházková Barbora, Převorovský Jiří, Rezková Jana, Rosenkrancová
Alžběta, Smolová Martina, Šoulová Kristýna.

Supervizor
Slabová Kateřina
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MESADA pomáhá
Sociální rehabilitace
Poradit, jak řešit tíživou životní situaci, pomoci najít nebo udržet zaměstnání. Naučit se
lépe vyřídit 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.
Komu?
• lidem se zdravotním postižením
• lidem s dlouhodobým onemocněním
Proč?
Aby lidé se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním mohli žít běžným
způsobem života jako jejich vrstevníci bez znevýhodnění.

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 lidé se
zdravotními potížemi potřebují. Poskytnout doprovod, kam je třeba. Umožnit
pokračovat v oblíbených aktivitách. Poradit, jak řešit situaci, kdy člověk některé věci
kvůli zdravotnímu stavu nezvládá sám.
Komu?
• lidem se zdravotním postižením
• lidem s dlouhodobým onemocněním
• seniorům
Proč?
Aby senioři a další lidé, kteří potřebují pomoc druhého člověka, mohli zůstat aktivní
a žít nadále ve své domácnosti.
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Sociální rehabilitace
Posláním sociální služby sociální rehabilitace (dále jen „služba“) provozované
organizací MESADA, z. s. převážně v okresech Písek a Jindřichův Hradec 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. doprovod do
institucí dle potřeby uživatele, nácvik využívání prostředků hromadné dopravy, trénink
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.

Využití služby
41 uživatelů - 366 schůzek
42 zájemců – 76 schůzek
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Reference uživatelů služby sociální rehabilitace
Pan Jan
„Díky MESADĚ jsem se zbavil dluhů
a život teď mám úplně jiný. Myslel jsem,
že se mi to nepovede, ale nakonec jsem
všechno splatil. Získal jsem opatrovníka,
mám jiný bydlení, chodím nakupovat
a už jsem si i něco našetřil. Konečně
mám klid.“

Pan Karel
„Ztratil jsem svoji dlouholetou práci
a nemohl jsem delší dobu najít novou.
Mám zdravotní problémy, jsem po padesátce a práce se mi nehledá snadno.
Také dojíždím z malé vesnice a autobusové spojení není ideální.
Sociální pracovnice mi pomáhala
vyhledávat pracovní nabídky na internetu, protože neumím s počítačem. Taky
mi dělalo problém používat mobil, ale
i tohle jsme v MESADĚ trénovali. Naučil
jsem se nějaké věci kolem přijímacího
pohovoru a po čase se mi podařilo najít
práci. Pracuju na autobusáku v Jindřichově Hradci, kde mám na starost úklid.
Ze začátku za mnou na pracoviště
docházela sociální pracovnice, abych
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zvládnul první dny v práci a správně si zorganizoval všechny úkoly. Teď už to zvládám
sám.“
Zaměstnavatel pana Karla pan Milan Kráčmar z ARGUS, spol. s r.o.
„Spolupráce s MESADOU se nám velmi osvědčila. Máme své zaměstnance na mnoha
místech po celé republice, takže osobní kontakt s nimi je možný tak jednou, nebo
dvakrát za čtrnáct dní, jinak se musíme spolehnout na telefonickou komunikaci. I proto
jsme uvítali pracovní asistenci, kterou panu Karlovi zajistila sociální pracovnice
z MESADY. Nám to ušetřilo čas, ale i starost, která souvisí s nástupem nového
zaměstnance, zvlášť když má nějaké zdravotní omezení a potřebuje větší pomoc
při zaučování.“
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Osobní asistence
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 vozík.
B. Pomoc při osobní hygieně, např. pomoc při použití WC.
C. Pomoc při zajištění stravy, např. pomoc při přípravě jídla a pití.
D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti, např. 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 při obstarání vhodné kompenzační pomůcky, nácvik a pomoc
při vyřizování běžných záležitostí.

Využití služby
28 uživatelů – celkem bylo uživatelům poskytnuto 6 404,75 hodin
27 zájemců – z toho 10 z nich se stalo novými uživateli služby
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Reference uživatelů služby osobní asistence
Pan Petr
Pan Petr se stal uživatelem služby
v dubnu 2020. Přestože je kvadruplegik, žije sám ve své domácnosti.
Aby to bylo možné, využívá osobní
asistenci, ale i další sociální služby
jiných organizací nebo přímo pomoc
ze strany rodiny a přátel.
Osobní asistentka dochází k uživateli
na tři hodiny denně. Pomáhá mu například s cvičením, s přípravou jídla,
s péčí o domácnost nebo s nákupem.
Petr rád maluje a fotografuje.
Přítomnost osobní asistentky tak využívá ke společným procházkám,
při kterých může realizovat své
koníčky. Osobní asistentka je mu
také společníkem – člověkem,
se kterým si může popovídat.
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Paní Dagmar
„Po těžké nemoci jsem se už nezvládala o sebe postarat, tak jako
dřív. Největší potíže jsem měla s
osobní
hygienou
ve
sprše
a s přípravou jídla. Moje kamarádka
měla dobré zkušenosti s MESADOU,
a tak mi ji doporučila. Já jsem také
velmi spokojená, asistentky jsou milé
a vycházejí mi vstříc. Díky této službě
mám jistotu a klid, mohu zůstávat bez
obav doma a je o mě dobře postaráno.“
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Projekt „Cesta ke změně II“
Projekt „Cesta ke změně II“, reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206 byl
realizován od 15. 3. 2019 do 30. 9. 2020 za finanční podpory Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České
republiky. Projekt byl určen osobám se zdravotním postižením a byl realizován v Písku,
v Jindřichově Hradci a ve Vimperku. Cílem projektu bylo dosáhnout prostřednictvím
kombinace prvků podporovaného 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 mohli do projektu vstupovat a účastníci vystupovat po celou dobu
realizace. Na centrále i pobočkách byli pro účastníky k dispozici pracovní konzultanti,
kteří byli pro ně podporou při plánování kariéry. Účastníci docházeli na pravidelné
konzultace a pracovali 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 probíhaly na základě společně sestaveného individuálního plánu. Účastníci dále
absolvovali praxe u zaměstnavatelů, kde si mohli vyzkoušet, zda jim bude daná práce
vyhovovat. V kladném případě docházelo k uzavření pracovního poměru.
Zaměstnavatelům byl případně poskytován mzdový příspěvek na pracovní místo
účastníka na dobu 6 měsíců. V rámci praxí i dalšího zaměstnání poskytovali pracovní
konzultanti účastníkům projektu pracovní asistenci přímo na pracovišti. Účastníci mohli
také v rámci aktivit projektu využít tzv. systemické poradenství. Aktivita byla určena
pro účastníky, kteří potřebovali pro ujasnění svých představ o práci i životě kombinaci
různých přístupů. Zahrnovala práci specialisty, který spolu s účastníkem probírá širší
souvislosti jeho aktuálních potíží s pracovním uplatněním. V rámci projektu se konaly
pro účastníky tzv. Job kluby. Jedná se o skupinová setkání účastníků, která jsou vedena
pracovními konzultanty. Účastníci si na Job klubech procvičovali 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. Účastníky projektu se v roce 2020
stalo 22 osob, všech 22 osob absolvovalo podporovanou praxi a bylo podpořeno na
pracovním místě. Příspěvek na mzdové místo čerpal i jeden účastník, který vstoupil do
projektu v roce 2019. Proběhlo 8 Job klubů.
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Projekt „Cesta ke změně III“
Projekt „Cesta ke změně III“, reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012525 je
realizován od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2022 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 pobočce v Jindřichově Hradci, ve Vimperku a ve Strakonicích. Cílem
projektu je dosáhnout prostřednictvím kombinace prvků podporovaného
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 pomáhají
s představou jejich pracovní kariéry a jsou pro ně podporou při uplatnění se na trhu
práce. Všechny aktivity probíhají na základě společně sestaveného individuálního
plánu. Účastníci docházejí na pravidelné konzultace a pracují na rozvoji dovedností
potřebných pro nalezení a udržení pracovního místa, a to i v rámci DPP či DPČ na 30
hodin (placené praxe). V rámci podporované praxe si mohou účastníci práci vyzkoušet.
V kladném případě dochází k uzavření pracovního poměru, kdy je zaměstnavatelům
případně poskytnut i 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. 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 rámci tohoto projektu bylo k 31. 12. 2020 podpořeno 15
účastníků, z toho 7 účastníků v rámci podporované praxe a 2 účastníci čerpali podporu
na pracovním místě. Z důvodu covidové epidemie neproběhl žádný Job klub.
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Reference účastníků projektů „Cesta ke změně II“ a „Cesta ke změně III“
Paní Světluše
„Touto cestou chci velmi poděkovat
MESADĚ, konkrétně pracovnicím
pobočky v Jindřichově Hradci, a to
za práci, trpělivost i praktické skutky.
Ze zdravotních důvodů jsem se dostala
do situace, kdy jsem přišla
o zaměstnání a musela jsem se
přihlásit na úřad práce v Jindřichově
Hradci.
Měla jsem však štěstí, že jsem si našla
organizaci MESADA. S velkou obavou
jsem vstoupila do její kanceláře, ale
tam mě s úsměvem a velkou empatií
přivítaly dvě pracovnice, které mě
trpělivě vyslechly, a nabídly mi svou
pomoc. Pracovnice, která se mně
věnovala, našla slabinu v mém
vzdělání, a to ohledně obsluhy
počítače. Nabídla mi možnost
zúčastnit se rekvalifikace, kdy jsme
vybraly rekvalifikační kurz obsluhy
počítače v Českých Budějovicích. Ten byl plně hrazený organizací i s náklady na
dopravu. Pracovnice organizace mě i doprovodila přímo k učebně, jelikož České
Budějovice vůbec neznám. To mě velmi potěšilo i podpořilo. Pomohla mi najít práci
a v současné době pracuji v penzionu s restaurací, kde se učím další nové věci. Kdykoliv
s jakýmkoliv problémem se mohu na ni obrátit, jsme neustále v kontaktu a návštěvy
v kanceláři jsou stále užitečné a příjemné, tak jako první den, kdy jsem tam přišla.“
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Paní Naděžda
„O projektu jsem se dozvěděla
od
sociální
pracovnice
z FOKUSU, která mne do
kanceláře MESADY doprovodila.
V té době jsem byla dlouhodobě
v evidenci úřadu práce a hledala
zaměstnání, které by odpovídalo
mému zdravotnímu stavu a také
mým možnostem.
Pracovní konzultantce z MESADY jsem řekla, že bych chtěla
pracovat v nějakém zahradnictví, protože mám doma
vlastní zahradu a práce
s květinami mě baví. S pracovní
konzultantkou jsme oslovily
Zahradní centrum v Jindřichově
Hradci, kde jsem nejprve
absolvovala brigádu. Zaměstnavatel byl s mou prací spokojený
a nabídl mi pracovní smlouvu.
Krátce před nástupem se mi ale
zhoršil zdravotní stav a několik měsíců jsem byla v pracovní neschopnosti. Pracovní
konzultantka se mnou byla neustále v kontaktu a podporovala mě. Jakmile jsem byla
uschopněna, nastoupila jsem do Zahradního centra na částečný úvazek. Zatím je mi
pracovní konzultantka ještě „po ruce“ a mohu s ní řešit, co potřebuju. Tímto bych jí
chtěla poděkovat za ochotu, vstřícnost a milý přístup.“
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Pan Josef
„O projektu „Cesta ke změně“ jsem
se dozvěděl na úřadu práce
v Milevsku, kde jsem byl evidován
po roční pracovní neschopnosti
a přiznání invalidního důchodu
prvního stupně.
Přístupem sociálních pracovnic
jsem byl velmi mile překvapen a za
jejich velkého přispění jsem
si dokázal najít práci, která mi
vyhovuje a v které se cítím být opět
plnohodnotným.
Touto cestou jim vřele děkuji a přeji
hodně úspěchů v další práci.“
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Projekt „Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení“
Projekt „Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení“, reg. číslo:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011 630 je realizován od 1. 10. 2019 za finanční podpory
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu České republiky. Do projektu mohou vstupovat nezaměstnané
osoby vedené na úřadu práce nebo mimo úřad práce (především sankčně vyřazené)
a které jsou zároveň osobami ohroženými sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučené již jsou. Projekt je realizován na území města Písku. Cílem projektu je
dosáhnout prostřednictvím kombinace prvků podporovaného zaměstnávání,
systemického poradenství a cíleného individuálního přístupu zvýšení úrovně
dovedností pro uplatnění na trhu práce. Zájemcům a účastníkům projektu jsou
k dispozici pracovní konzultanti, kteří jsou připraveni poskytnout individuální formu
podpory a provázet účastníka celým procesem hledání vhodného pracovního
uplatnění, a tím i se začleněním se do společnosti. Projektové aktivity jsou určeny
lidem ohroženým sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučeným, kteří si neumí
poradit v běžném životě, nerozumí rychle se měnícímu světu, mají dluhy, jsou osamělí,
dlouhodobě nezaměstnaní, stojí na okraji zájmu společnosti, mají nízkou kvalifikaci
a podobně. Účastníci dochází na pravidelné konzultace a snaží se najít řešení své
situace. Pracují s pracovnicemi projektu na rozvíjení dovedností, které jsou důležité
pro nalezení a udržení vhodného pracovního místa. V rámci aktivit mohou využít
pracovní asistenci, placenou 20 hodinovou praxi, systemické poradenství, tzv. Job
kluby, a právě již zmiňované intenzivní individuální konzultace. Případným
zaměstnavatelům, kteří jsou ochotni zaměstnat osoby z řad této cílové skupiny, je
možno poskytnout mzdový příspěvek, a to až na 6 měsíců. Osoby, které se zúčastní
projektu, budou při výstupu z něj vybaveny znalostmi, dovednostmi a v ideálním
případě pracovními zkušenostmi, orientovány na trhu práce a ve svém životě. Zlepší se
sociální a pracovní dovednosti a schopnosti účastníků projektu, lépe porozumí
informacím týkajícím se zaměstnání, zvýší se jejich samostatnost při řešení běžných
i specifických situací souvisejících s prací. V rámci tohoto projektu bylo k 31. 12. 2020
podpořeno 15 účastníků. Z toho 5 účastníků absolvovalo podporovanou praxi
a 3 účastníci čerpali podporu na tréninkovém pracovním místě. Proběhl jeden Job klub.
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Reference účastníků projektu „Podporované zaměstnávání – cesta ze
sociálního vyloučení“
Paní Zdeňka
„Do MESADY jsem se přišla poradit, že chci podnikat, mít úklidovou firmu. Nejprve mi
paní konzultantka předala různé informace, co všechno bych musela zařídit a vysvětlila
mi, jak je složité začít s firmou, co všechno to obnáší. Pak mi paní konzultantka navrhla,
že můžeme spolu hledat práci. To se povedlo, nastoupila jsem na praxi a pak na
pracovní místo. Konzultantka mně radila, když jsem měla problémy s vedoucím.
Uvědomila jsem si některé chyby v mým jednání s nadřízeným. I když jsem v práci po 3
měsících skončila, byla to zkušenost. V projektu pokračuju dál a věřím, že s paní
konzultantkou najdeme jiné pracovní místo.“

Pan Josef
„Moc děkuju pracovní konzultantce MESADY, že mně skoro rok byla oporou v různých
životních problémech. Kromě pracovního místa mi také pomohla s vyřízením zvýšení
invalidního důchodu. Ale účast v projektu pro mě měla i jiný rozměr – lidský přístup
všech zaměstnankyň organizace pro mě hodně znamenal a znamená. Děkuji.“

Paní Terézie
„Návštěvu MESADY mně poradily moje kamarádky, kterým MESADA pomohla najít
práci. Já už jsem sice starší, ale pracovat potřebuju. Kvůli penězům jsem chtěla práci na
plný úvazek, hlavně abych mohla splácet a k tomu mi něco zbylo. Po čase jsem si zkusila
práci uklízečky, sice mi ze začátku se vším pomohla pracovnice z MESADY, ale pak jsem
zjistila, že už nemám tolik sil jako dřív. Naštěstí to vypadá, že se dluhů můžu zbavit,
i když budu pracovat na zkrácený úvazek, tak doufám, že se mi to povede.“
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří se nám snaží jakýmkoliv způsobem pomáhat a přispívají tak
k rozvoji naší organizace. Poděkování patří nejenom zaměstnancům za jejich
odvedenou práci, ale také uživatelům a příznivcům naší činnosti.

Poskytovatelé dotací a individuální dárci
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Horba Valentin

Evropská unie

Jun František

Jihočeský kraj

Nečina Petr

Město Písek

Valenta Milan

Město Jindřichův Hradec

s.n.o.p. CZ a.s.

Město Vimperk

Wecoo Production s.r.o.

Obec Čížová

Další spolupráce a podpora
AMICIS s. r. o.

Romodrom o. p. s., pobočka Písek

Centrum sociálních služeb Jindřichův
Hradec

Slabová Kateřina
THEIA – krizové centrum o. p. s.,
pobočka Písek

Čižinský Pavel
FOKUS - Písek, z. ú.

Úřad práce České republiky – Krajská
pobočka v Českých Budějovicích –
Kontaktní pracoviště Dačice, Jindřichův
Hradec, Milevsko, Písek, Prachatice,
Strakonice, Třeboň, Vimperk

FOKUS Strakonice, o. s.
Hejlová Jolana
NADĚJE, pobočka Písek

Zdvihalová Markéta

Oblastní charita Písek
Otevřená okna, z. ú.
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Zaměstnavatelé
ACE Sport s. r. o.
Arabella Services, s. r. o.
ARGUS, spol. s r.o.
Balzam CAFÉ
Bartoň a Partner s. r. o.
BEER restaurant s. r. o.
Centrum kultury města Písek
ELZY servis s. r. o.
Fiera a. s.
HORIZONT, z. ú.
Horsecity s. r. o.
KATE TÁBOR spol. s r. o.
Kristýna Bácová
Krušlovský včelín, z. s.
Městské služby Písek s. r. o.
M Restaurant s. r. o.
Nepotřebné věci od vás-pomáhají dětem od nás z. s.
Obec Bednáreček
Obec Zhoř
Restaurace Ostrov s. r. o.
Služby města Jindřichův Hradec s. r. o.
VEBA PLYN a. s.
ZC retail s. r. o. - Zahradní centrum pod kloboukem Jindřichův Hradec
ZOO JH s. r. o.
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Finanční zdroje organizace v roce 2020
Dotace MPSV prostřednictvím Jihočeského kraje
Dotace MPSV ČR
Dotace Jihočeského kraje
Dotace Města Písek
Dotace Města Jindřichův Hradec
Dotace Města Vimperk
Dar Obec Čížová
Příjmy od uživatelů

2 547 802,43 Kč
322 456,00 Kč
715 043,61 Kč
120 000,00 Kč
48 000,00 Kč
20 000,00 Kč
2 000,00 Kč
774 010,00 Kč

Individuální dárci
Dědictví

45 680,00 Kč
292 432,69 Kč

Dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Cesta
ke změně II", reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206

1 400 925,56 Kč

Dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Cesta
ke změně III", reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012525

2 738 469,00 Kč

Dotace z Operačního programu Zaměstnanost a projekt
"Podporované zaměstnávání - cesta ze sociálního vyloučení",
reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011630

Město Písek

Město Jindřichův Hradec

914 706,31 Kč

Město Vimperk

Uvedené sociální služby jsou podpořeny z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
Jihočeského kraje, Města Písek, Města Jindřichův Hradec a Města Vimperk.
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Náklady na jednotlivé služby a projekty v roce 2020
Osobní asistence MESADA Písek
Dotace MPSV prostřednictvím Jihočeského kraje
Dotace MPSV ČR
Dotace Jihočeského kraje
Dotace Města Písek
Dar Obec Čížová
Příjmy od uživatelů
OPZ "Cesta ke změně II"
Celkové náklady služby

náklady na službu
933 123,50 Kč
197 964,00 Kč
209 397,68 Kč
60 000,00 Kč
2 000,00 Kč
323 393,05 Kč
880,00 Kč
1 726 758,23 Kč

Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec
Dotace MPSV prostřednictvím Jihočeského kraje
Dotace MPSV ČR
Dotace Jihočeského kraje
Dotace Města J. Hradec
Příjmy od uživatelů
OPZ "Cesta ke změně II"
Celkové náklady služby

náklady na službu
412 000,00 Kč
57 717,00 Kč
140 105,93 Kč
28 000,00 Kč
87 915,44 Kč
1 760,00 Kč
727 498,37 Kč

Sociální rehabilitace MESADA Písek
Dotace MPSV prostřednictvím Jihočeského kraje
Dotace MPSV ČR
Dotace Jihočeského kraje
Dotace Města Písek
OPZ "Cesta ke změně II"
Celkové náklady služby

náklady na službu
668 749,64 Kč
36 275,00 Kč
196 540,00 Kč
60 000,00 Kč
880,00 Kč
962 444,64 Kč

Sociální rehabilitace MESADA Jindřichův Hradec
Dotace MPSV prostřednictvím Jihočeského kraje
Dotace MPSV ČR
Dotace Jihočeského kraje
Dotace Města J. Hradec
Celkové náklady služby

náklady na službu
319 690,14 Kč
20 325,00 Kč
101 000,00 Kč
20 000,00 Kč
461 015,14 Kč

Sociální rehabilitace MESADA Vimperk
Dotace MPSV prostřednictvím Jihočeského kraje
Dotace MPSV ČR
Dotace Jihočeského kraje
Dotace Města Vimperk
Celkové náklady služby

náklady na službu
214 239,15 Kč
10 175,00 Kč
68 000,00 Kč
20 000,00 Kč
312 414,15 Kč
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Projekt "Cesta ke změně II", reg. číslo:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/009206, realizace od 15.3.2019 do
30.9.2020
Dotace z Operačního programu Zaměstnanost

náklady projektu
2 648 038,28 Kč

Projekt "Cesta ke změně III", reg. číslo:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012525, realizace od 1.10.2020
do 31.3.2022
Dotace z Operačního programu Zaměstnanost

náklady projektu
661 791,90 Kč

Projekt "Podporované zaměstnávání - cesta ze sociálního
vyloučení", reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011630,
realizace od 1.10.2019 do 30.6.2022
Dotace z Operačního programu Zaměstnanost

náklady projektu
1 314 388,59 Kč
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Centrála Písek
nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek
tel.: 608 860 030
pisek@mesada.eu
Pobočka Jindřichův Hradec
Kmentova 90/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 608 860 010
jhradec@mesada.eu
Pobočka Strakonice
Velké náměstí 55, 386 01 Strakonice
tel.: 608 860 070
strakonice@mesada.eu
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