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Podáváme ruku…



Poslání

Naším hlavním cílem a posláním je respektovat a prosazovat práva 
lidí s handicapem a podporovat tyto lidi při jejich integraci do spo-
lečnosti.

MESADA znamená PODPORA. I v roce 2004 jsme se snažili pod-
pořit ty, kteří to potřebují: lidi se zdravotním postižením. Těm, kteří 
chtěli pracovat, jsme pomáhali hledat práci, a pak si ji udržet. Těm, 
kteří potřebovali pomocníka pro každý den, jsme zajišťovali osobní 
asistenci. 

Neustále jsme pracovali na vytvoření povědomí o naší organizaci. 
Uspořádali jsme několik benefičních akcí, kterých se účastnilo až tisíc 
lidí. 

Podařilo se nám začít veřejnou sbírku, a to na dva naše programy 
– podporované zaměstnávání a osobní asistenci. 

Z různých důvodů, a to hlavně příjemných (např. mateřská dovo-
lená, narůstající počet klientů atd.), se nám hodně změnil kolektiv. 
Jsme již velkou neziskovkou, máme 20 zaměstnanců. 

Pro konkrétnější představu o nás si prosím přečtěte naši výroční 
zprávu, navštivte naše internetové stránky www.mesada.org anebo nás 
přijďte navštívit. 

Náš kolektiv

MESADA Písek – centrála
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. – předsedkyně sdružení, ředitelka
Jana Fošenbauerová, DiS. – místopředsedkyně sdružení, vedoucí pro-

gramu podporované zaměstnávání
Dana Hrychová – místopředsedkyně sdružení, vedoucí programu 

osobní asistence
Olga Kašparová – vedoucí programu podporované zaměstnávání (od 

září 2004), pracovní konzultantka
Miloslava Schránilová – pracovní konzultantka

Petra Míčková – pracovní konzultantka
Zdenka Holanová – technicko-hospodářská pracovnice
Anna Simotová – pracovnice pro vztahy s veřejností a fundraising
Osobní asistentky a asistenti: Květuše Fedurcová, Lenka Lukáčová, 

Lenka Adamcová, Hana Slancová, Kamil Weber

MESADA České Budějovice – pobočka
Ing. Irena Lavická – vedoucí pobočky, pracovní konzultantka
Šárka Veselá – pracovní konzultantka

MESADA Jindřichův Hradec – pobočka
Ing. Jaroslava Pařízková – vedoucí pobočky, pracovní konzultantka
Lenka Radkovičová – koordinátorka volnočasových aktivit
Olga Tomaschková – pracovnice sociálně-informačního centra a cen-

tra pro seniory

MESADA Vimperk – pobočka
Pavlína Dobruská – vedoucí pobočky, pracovní konzultantka
Alena Tothová – pracovní konzultantka

Orgány sdružení

a) valná hromada – je nejvyšším orgánem sdružení; tvoří ji všichni 
členové sdružení;

b) výbor sdružení – výkonný orgán sdružení, složen ze 3–5 členů 
volených valnou hromadou;

c) předseda a místopředsedové sdružení – předsedkyně Mgr. Tama-
ra Křivánková, Ph.D.; 1. místopředsedkyně Jana Fošenbauerová, 
DiS.; 2. místopředsedkyně Dana Hrychová;

d) revizor (revizní komise) – Romana Turnerová – je volen valnou 
hromadou a kontroluje veškerou činnost sdružení; 
Statutárními zástupci jsou předsedkyně a obě místopředsedkyně 

sdružení.



Jaké jsme měli cíle pro rok 2004?

1. Udržet poskytování služeb

V roce 2004 jsme poskytovali tři služby – podporované zaměst-
návání (PZ) na všech pobočkách, osobní asistenci (OA) v Písku 
a Sociálně-informační centrum a centrum pro seniory v Jin-
dřichově Hradci.

PZ je forma pracovního uplatnění pro lidi, kteří mají vzhledem ke 
svému handicapu ztíženou možnost pracovního uplatnění a práci si 
nemohou najít a udržet běžným způsobem.

OA – Cílem poskytování služby osobní asistence je, aby lidé 
s postižením nebyli závislí na institucionálních formách sociální péče 
a mohli v rámci svých individuálních možností využívat dostupné 
formy nezávislého způsobu života.

Osobní asistence umožňuje žít lidem s těžkým zdravotním posti-
žením v jejich vlastním prostředí. 

Sociálně-informační centrum a centrum pro seniory – Cí-
lem je pořádat volnočasové aktivity pro obyvatele domu s pečovatel-
skou službou.

2. Neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb

MPSV v roce 2004 vypsalo dotační řízení na podporu pilotních 
a inovativních projektů. Podařilo se nám v rámci tohoto řízení zís-
kat prostředky na projekt „Systematické zavádění standardů kvality 
podporovaného zaměstnávání v OS MESADA“. Uspořádali jsme tři 
třídenní interní školení, během nichž jsme formulovali naše cíle, 
postupy, metody, plány. Výsledkem byl audit nezávislých odborníků, 
který proběhl dne 21.–22. prosince 2004. Poskytování služeb bylo au-
ditorkami hodnoceno 100 procenty.

V rámci programu „Fond podpory organizačního rozvoje“, vy-
hlášeného nadací VIA, jsme obdrželi grant na interní vzdělávání, a to 
na psaní projektů. Naším konečným cílem v této oblasti je vytvoření 
projektového týmu. Osvědčilo se nám totiž, že psaní projektů je 
v současné době nejvíce efektivní fundraisingovou metodou. 

3. Pomáhat našim klientům získávat nové dovednosti, znalos-
ti, sebevědomí

• Uspořádali jsme kurz angličtiny pro klienty sdružení – lidi s men-
tálním, smyslovým, duševním, kombinovaným postižením. Kurz 
trval od 2. února do 3. května 2004 a skládal se z 12 vyučovacích 
hodin. Kurzů se účastnilo 5 klientů sdružení. Na závěr kurzu 
studenti společně s vedoucí kurzu připravili krátkou prezentaci 
pro ostatní zaměstnance a uživatele služeb sdružení. Ti, co kurz 
absolvovali, počítali do 10, a pak odpovídali na otázky vedoucí 
kurzu. Během kurzů se klienti naučili základní věty, takové, aby se 
uměli anglicky představit, říct odkud jsou, že nemluví anglicky, kde 
bydlí, poděkovat, pozdravit a rozloučit se. Pro klienty to byla úplně 
nová zkušenost, během hodin se nejen dozvěděli nová slovíčka, 
ale také se dobře bavili, když se ta slovíčka snažili vyslovovat. Dů-
ležité je, že své nové poznatky mohli naši klienti uplatnit v praxi, 
během cest do partnerských organizací mezinárodního projektu 
R.E.S.P.E.C.T.

• Uskutečnili jsme cesty do zahraničí, v rámci R.E.S.P.E.C.T.u (spo-
lečně s klienty)

17.–21. února 2004 se dvě pracovnice MESADY – Jana Fošenbaue-
rová a Anna Simotová – společně se dvěma klienty – Michalem 
Trubkou a Robertem Húskou – vydaly na mezinárodní setkání 
partnerů projektu R.E.S.P.E.C.T. do italského městečka Campo-
basso. Jak pro pracovnice, tak pro klienty sdružení to byl nádherný 



zážitek. Prožili jsme 5 dnů plných dojmů, informací, ale i zábavy, 
to když např. Michal ve starém kostele nad freskami z 11. století 
naprosto vážně pronesl: „Chtělo by to voškrábat a nahodit.“, nebo 
když kluci nadšeně sdělovali, že všichni číšníci v hotelu mluví čes-
ky, protože umějí slovo „cappuccino“.

Od 24. do 28. června 2004 se Jana Fošenbaurová, Dana Hrychová 
a z klientů Pavel Vácha, Jitka Kadařová a Lucka Štoflová vydali na 
druhé setkání, tentokrát do německého Ulmu. 

Poslední cestu v roce 2004 jsme uskutečnili 14.–18. října, a to 
do slovenského Prešova. Tentokrát se zúčastnili pracovnice Jana 
Fošenbauerová, Dana Hrychová, Anna Simotová, Olga Kašparová 
a klienti Jitka Kadařová, Lucka Štoflová a Petr Petrášek.

Hlavním cílem těchto setkání bylo získání mezinárodních zkuše-
ností v oblasti boje s dlouhodobou nezaměstnaností, avšak pro nás 
neméně důležitým výsledkem je to, že naši klienti poprvé v životě 
letěli letadlem, mluvili cizí řečí, nakupovali za jinou měnu, sezná-
mili se s lidmi z jiných zemí. Doufáme a věříme, že když už nic 
jiného, tak hezká vzpomínka z těchto cest jim zůstane navždy. Více 
o projektu viz na www.respect-socrates.com.
 

• Pravidelně jsme pořádali klub VŠEDOBR

Klub VŠEDOBR je občasná volnočasová aktivita pro naše klienty 
a jejich přátele. Pořádáme ho většinou u nějaké příležitosti: Veli-
konoce, Vánoce atd. V roce 2004 jsme takových setkání měli více, 
a to proto, že jsme klienty aktivně zapojili do příprav na veřejnou 
sbírku. Společně jsme po odpolednech vyráběli magnety z hlíny 
s logem našeho sdružení. U této příležitosti jsme si spolu povídali, 
popíjeli čaj a vůbec trávili příjemné společné podvečery.

• Zapojovali jsme klienty do aktivit sdružení

Kromě výše zmíněných příprav na sbírku se nám některé klienty 
podařilo zapojit i do jiných benefičních akcí: hru pro širokou ve-
řejnost „Život je hra – pojďte si zahrát!“, prezentaci sdružení u pří-
ležitosti Městských slavností v Písku, ve spolupráci se Soukromou 
vyšší odbornou filmovou školou v Písku jsme začali natáčet film 
o nás a našich klientech atd. 

4. Hledat nové finanční zdroje

Zaměřili jsme se na firemní fundraising (výsledek 50 000 Kč od 
společnosti SIPADAN, 8 000 Kč od ČSOB banky, 5 000 Kč od společ-
nosti s.n.o.p., řada věcných darů na různé benefiční akce).

Uspořádali jsme veřejnou sbírku. Na podporované zaměstnávání 
získáváme prostředky prodejem magnetů s logem našeho sdružení 
(proběhla 3 kola sbírky, získali jsme celkem 33 867 Kč). Na osobní 
asistenci prostředky získáváme pomocí pokladniček, které jsme umís-
tili na 1. poště v Písku a v hypermarketu Hypernova v Písku, a které 
se nadějně plní. Vybereme je ale poprvé až začátkem roku 2005. 

U příležitosti Reprezentačního plesu města Písku jsme se nabídli 
coby pořadatelé tomboly. Tombolu jsme pojali v duchu „Podáváme 
ruku – děkujeme, že ji podáváte taky!“ a snažili jsme se zdůraznit, že 
v této tombole nejde o výhry, ale o solidaritu a empatii. Za jeden večer 
jsme získali 16 170 Kč. 

Školíme se v podávání evropských projektů a počítáme s tím, že 
v roce 2005 právě programy EU budou pro nás významným finanč-
ním zdrojem.



5. Aktivně seznamovat veřejnost se službami MESADY

Začátkem roku jsme spustili novinový seriál o klientech našeho 
sdružení a jejich těžkostech při hledání práce. Dohromady v této sérii 
vyšlo 14 článků.

Oslovili jsme píseckou filmovou školu s nabídkou, aby nás v rámci 
svých cvičení fotili a natáčeli při různých aktivitách. Ve výsledku se 
nám nashromáždilo hodně krásných fotek. Ty jsme využili jak při pre-
zentaci sdružení během Městských slavností v Písku ve dnech 11.–12. 
června, tak při pořádání putovní výstavy „Nedívejte se na to černobí-
le“ o zaměstnávání lidí s postižením. Výstava proběhla v ČSOB bance 
v Písku, v ČSOB bance v Českých Budějovicích.

Pro místní veřejnost jsme v rámci Jihočeského vítání léta ve dnech 
15.–16. května 2004 uspořádali ve spolupráci s jinými píseckými ne-
ziskovkami (hlavním spolupořadatelem bylo INKANO) hru „Život je 
hra – pojďte si zahrát!“ 

Kalendárium
• 29.–30. ledna – účast na konferenci v Praze „Cesty k účinnému 

fundraisingu“, zúčastnila se 1 pracovnice sdružení 
• 14. února – tombola u příležitosti Reprez. plesu města Písku 
• 17.–21. února – cesta do italského Campobassa v rámci projektu 

R.E.S.P.E.C.T.
• Březen – seriál „Jak to chodí v neziskovkách“ v Píseckých postře-

zích a o klientech sdružení v seriálu Listů Písecka 
• Duben – 6 klientů MESADY ukončilo rekvalifikační kurz v čes-

kobudějovické kavárně „Na půl cesty“. Tři z nich nastoupili do 
zaměstnání v této kavárně

• 15.–16. května – „Život je hra – pojďte si zahrát!“ 
• 11.–12. června – v rámci Městských slavností vyvrcholily naše půl-

roční přípravy na veřejnou sbírku 
• 24.–28. června – cesta do německého Ulmu v rámci projektu 

R.E.S.P.E.C.T.

• Srpen–září – výstava fotografií našich klientů v práci a při jiných 
činnostech (výstava po dobu jednoho měsíce)

• 22. září – aktivně jsme se zúčastnili celorepublikového „Dne bez 
aut“, naše prezentace se nesla pod heslem „Zkuste to přes náměstí 
jinak“ 

• Říjen
– Na začátku října byl náš projekt R.E.S.P.E.C.T. zvolen Ná-

rodní agenturou Socrates pro reprezentaci v Nizozemsku 
na mezinárodní konferenci Gruntvig. Výsledky projektu se 
účastníkům velmi líbily a pro nás to byla mimořádně zají-
mavá zkušenost. Všechny výdaje hradila Národní agentura 
Sokrates. 

– Ve dnech 14.–18. října jsme s našimi klienty letěli do slo-
venského Prešova, znovu v rámci R.E.S.P.E.C.T.u. Cesta 
se neobešla bez „drobných“ potíží, jako dočasné zmizení 
dvou klientek a dočasná ztráta pasu jedné z účastnic. Cesta 
k samostatnosti se nemůže bez takových „zádrhelů“ obejít. 
Avšak vše nakonec dopadlo dobře, domů jsme se vrátili 
všichni. 

– V říjnu jsme se také dověděli nádhernou zprávu o tom, že 
náš projekt Podané ruce byl Nadací Eurotel vyhodnocen 
jako třetí nejlepší v kategorii velkorozpočtových projektů 
a že jsme obdrželi od této nadace 300 000 Kč. 

• Prosinec
– Ve dnech 21.–22. prosince proběhl u nás audit nezávislých 

odborníků na podporované zaměstnávání. Byl to závěr 
projektu „Systematické zavádění standardů kvality podporo-
vaného zaměstnávání v OS MESADA“. Hodnotitelky nám 
přidělily 100 % výsledek. Je to pro nás velká úleva, radost 
a podpora, vědět, že to, co děláme, děláme nejen rádi, ale 
i dobře. 

– Konec roku byl jako vždy věnován psaní projektů. 



Projekty uskutečněné v roce 2004 (v závorce zdroj)

Agentura pro podporované zaměstnávání v Písku (MPSV, Krajský 
úřad, Město Písek)

Agentura pro podporované zaměstnávání v Českých Budějovicích 
(MPSV, Krajský úřad)

Agentura pro podporované zaměstnávání v Jindřichově Hradci (Měs-
to JH)

Sociálně-informační centrum a centrum pro seniory v Jindřichově 
Hradci (Město JH, MPSV)

Agentura pro podporované zaměstnávání ve Vimperku 
Poskytování služby osobní asistence v Písku a okolí (MPSV, Krajský 

úřad, Město Písek)
Integrovaná komunita (Krajský úřad JČ kraje, grant)
Systematické zavádění standardů kvality podporovaného zaměstnává-

ní v OS MESADA (MPSV)
Psaní projektů (nadace VIA – Fond podpory organizačního rozvoje)
Naše lidská práva (Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JČU na 

pomoc zdravotně a sociálně handicapovaným spoluobčanům)

Činnost sdružení v roce 2004

Písek
Uživatelů

Služba poskytnuta celkem 44

Podporované zaměstnávání (PZ) 29

Pracovní místo nalezeno 12

Osobní asistence (OA) 15

OA v domově důchodců 30

Tranzitní program 3

Rekvalifikační kurzy 4

České Budějovice
Pobočka v Českých Budějovicích funguje od září roku 2002. Na konci 
roku 2004 se přestěhovala do nově zřízených a pro klienty výhodněj-
ších prostor v centru města.

Uživatelů

Služba poskytnuta celkem 32

Podporované zaměstnávání (PZ) 24

Pracovní místo nalezeno 12

Tranzitní program 8

Rekvalifikační kurzy 6

Rekvalifikační kurz v nově otevřené kavárně Na půl cesty
6 našich klientů zahájilo v listopadu 2003 rekvalifikační kurz v kavár-
ně Na půl cesty. Učili se tu připravovat nápoje a poháry, obsluhovat 
hosty, prostě vykonávat práci číšníka. V dubnu 2004 všichni úspěšně 
absolvovali závěrečnou zkoušku. 3 nejlepší získali v kavárně stálé za-
městnání. Až budete v Českých Budějovicích, stavte se v Nové ulici 
3 na kávu. 
 
Tranzitní program
Tento program je určen mladým lidem ze speciálních škol, u nichž se 
dá předpokládat, že po skončení školy budou mít potíže při hledání 
zaměstnání. Proto s nimi začínáme pracovat již v průběhu studia. 

V rámci Tranzitního programu byla navázána úzká spolupráce se 
Zvláštní a pomocnou školou v Trhových Svinech. Díky této spolu-
práci vznikl a posléze se uskutečnil nápad vytvořit v ČB jednoletou 
praktickou školu. Její žáci byli zařazeni do Tranzitního programu. Po 
individuálních konzultacích s učiteli, žáky a rodiči byly vytipovány 
a následně zrealizovány odpovídající praxe pro žáky, které byly zaháje-
ny na začátku školního roku 2004/2005.

Praxe probíhají individuálně pod vedením pracovních asistentů na 
pracovištích. Žáci jsou na praxích velmi spokojení a prohlubují si tak 



své dovednosti a pracovní návyky, které jsou velmi potřebné v uplat-
nění se v budoucím životě. 

 
Pracovnice pobočky se taky aktivně účastní tvorby komunitního 

plánu pro sociální oblast v Českých Budějovicích, a to ve dvou pra-
covních skupinách: „Péče o zdravotně postižené“ a „Péče o duševně 
nemocné a mentálně postižené“. 

Jindřichův Hradec
Uživatelů

Služba poskytnuta celkem 17

Práci na OTP vyzkoušelo 6

Uzavřeno pracovních poměrů 4

Pracovní asistence poskytována 1

V roce 2004 se obrátili na naši pobočku zástupci Městského úřadu 
v JH s návrhem, zda bychom se nemohli podílet na vzniku Soci-
álně-informačního centra a centra pro seniory. Nápad jsme uvítali, 
protože jsme z vlastní zkušenosti věděli, že poptávka po takové službě 
v Jindřichově Hradci je. 

Centrum pro seniory si získalo velkou oblibu mezi jindřichohra-
deckými seniory a denně je navštěvuje 10–30 lidí.

Vimperk
Uživatelů

Služba poskytnuta celkem 25

Práci na OTP vyzkoušelo 7

Rekvalifikační kurzy 5

2 klienti procházeli rekvalifikačním kurzem přímo u OS MESADA 
a 3 naši klienti se zúčastnili rekvalifikačních kurzů pořádaných úřa-
dem práce. Rekvalifikační kurz od MESADY absolvovali dva men-
tálně postižení klienti (s ČID a PID) v Nemocnici Vimperk o.p.s., 
rekvalifikace – pomocný dělník – údržbář, uklízečka. Kurz trval od 
1. 9. 2004 do 28. 2. 2005 a byl zakončen závěrečnou zkouškou, po kte-
ré klienti získali osvědčení. Během kurzu byla klientům poskytována 
osobní i pracovní asistence. 



Příjmy za rok 2004

Písek Č. B. J. H. Vimperk

Dary 218688,03 7842,94 0,00 54013,00

Kraj – dotace 403466,00 60000,00 0,00 0,00

Kraj – grant na OA 100000,00 0,00 0,00 0,00

MPSV 504800,00 89800,00 15000,00 35000,00

MPSV – inov. projekty 62300,00 0,00 0,00 0,00

MPSV – DOA – INKANO 40000,00 0,00 0,00 0,00

Město Písek 117450,00 0,00 0,00 0,00

Město České Budějovice 0,00 62000,00 0,00 0,00

Město Jindřichův Hradec 0,00 0,00 30000,00 0,00

Nadace VIA 20000,00 0,00 0,00 0,00

Nadační fond JČU 11500,00 0,00 0,00 0,00

Nadace Eurotel 300000,00 0,00 0,00 0,00

Příspěvky na OA 86627,00 0,00 0,00 0,00

Socrates – R.E.S.P.E.C.T. 255994,33 0,00 0,00 0,00

Socrates – R.E.S.P.E.C.T. – grant 4945,50 0,00 0,00 0,00

Socrates – R.E.S.P.E.C.T. 04/05 470099,52 0,00 0,00 0,00

Úřad práce v Písku 589979,00 0,00 0,00 0,00

ÚP Písek – rekvalifikace 52705,00 0,00 0,00 0,00

ÚP Písek – prof. poradenství 45000,00 0,00 0,00 0,00

Úřad práce v Č. Budějovicích 0,00 202408,00 0,00 0,00

ÚP ČB – rekvalifikace 0,00 75823,00 0,00 0,00

Úřad práce v J. Hradci 0,00 0,00 462977,00 0,00

Úřad práce v Prachaticích 0,00 0,00 0,00 263129,00

ÚP Prachatice – rekvalifikace 0,00 0,00 0,00 3660,00

Úroky Písek 3876,41 0,00 0,00 0,00

Úroky Č. Budějovice 0,00 6,97 0,00 0,00

Celkem 3287430,79 497880,91 507977,00 355802,00

MESADA celkem 4649090,70

Výdaje za rok 2004

Písek Č. B. J. H. Vimperk

Kancelářské potřeby 34074,93 115,00 2820,00 1072,00

DHIM do 40000,– 42372,00 34678,00 0,00 0,00

Vybavení kanceláře 14756,70 15689,20 2662,50 5246,50

Nájemné vč. služeb 42632,00 29300,00 0,00 23022,00

Materiál – různé 18354,17 804,50 976,83 3512,00

Cestovné 346539,62 8852,10 7391,00 3243,00

Ostatní služby – různé 46302,09 1574,00 4397,00 11085,50

Účetní služby 31246,00 7506,00 0,00 0,00

Poštovné, známky 3511,00 416,00 732,00 1187,00

Telefon, internet 72861,46 27638,17 21749,17 17565,06

Inzerce 366,00 0,00 0,00 0,00

Školení 85484,40 7125,60 1250,00 0,00

Pojištění 4291,00 0,00 0,00 0,00

Supervize 2800,00 0,00 0,00 0,00

Hrubé mzdy 1185454,00 263052,00 343798,00 204154,00

DPP 74185,00 0,00 0,00 0,00

Sociální a zdravotní pojištění 412259,00 92164,00 120406,00 71456,00

Kopírování 0,00 641,00 62,00 0,00

Ostatní náklady 56282,44 4227,00 1227,00 3099,00

Opravy a udržování 0,00 2689,40 0,00 0,00

Spotřeba energie 0,00 0,00 505,00 6774,00

Celkem 2473771,81 496471,97 507977,00 351416,06

Převod do roku 2005 813658,98 1408,94 0,00 4385,94

MESADA celkem 3829636,84

Převod do roku 2005 819453,86



Poděkování – v roce 2004 nás velmi podpořili

MPSV ČR
Krajský úřad Jihočeského kraje
Město Písek – jmenovitě paní místostarostka Mgr. Vinterová
Město České Budějovice – jmenovitě paní Mikšátková, slečna Ko-

várnová
Město Jindřichův Hradec – pan starosta Ing. Matoušek, Ing. Palau-

gari
Město Vimperk – starostka Ing. Chumanová
Úřad práce v Písku – jmenovitě paní ředitelka Mgr. Zajíčková, 

Ing. Strnadová, paní Friedlová, paní Bečvářová, pan Prokopec, 
Ing. Hejný 

Úřad práce v ČB – jmenovitě Ing. Loukota, Ing. Čermáková, 
Mgr. Šťastná

Úřad práce v Jindřichově Hradci – Ing. Zemanová, Ing. Záruba
Úřad práce v Prachaticích (pob. Vimperk) – ředitel Ing. Pauch, 

Ing. Lácha, Mgr. Dudek, paní Veverková, paní Vitová
Úřad práce ve Vimperku – jmenovitě vedoucí pobočky paní Vítová
Ředitel Nemocnice Vimperk o.p.s. Petr Staněk

Nadační fond ZSF JU
Nadace Eurotel
Nadace VIA
Program SOCRATES za podporu mezinárodního projektu 

R.E.S.P.E.C.T.
Společnost Löffler Kunststoffwerk
Spol. s r. o. Čkyně (dar ve výši 9 000 Kč)
Společnost SIPADAN s. r. o. (dar ve výši 50 000 Kč)
ČSOB v Písku
Kulturní klub města Písku
OS INKANO
Grafické studio MiradiX – vytvoření a správa webové prezentace 

našeho sdružení
Mgr. Petr Šesták
Mgr. Vladimíra Vithová
Egle a Tomáš Wehle – za pravidelnou podporu
Mgr. Petr Nečina – za pravidelnou podporu

Všichni naši dárci, kteří si nepřáli být jmenováni
Dobrovolníci, kteří nám darují svůj drahocenný čas a své znalosti



Sídlo, kontakt a identifikační data

Centrála

Nábřeží 1. máje 2259                                                                       
397 01 Písek
Tel.: 382 222 246
Mobil: 724 057 926
E-mail: mesada@volny.cz
Č. ú.: 178245718/0300

Pobočky
OS MESADA – Jindřichův Hradec
Růžová 30/II
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 513
E-mail: mesada.jh@volny.cz

OS MESADA – Vimperk
1. máje 74
P. O. Box 18
385 01 Vimperk
Tel.: 388 411 718
Mobil: 606 731 196
E-mail: mesada.v@volny.cz

OS MESADA – České Budějovice
J. Š. Baara 21
370 05  České Budějovice
Tel: 387 739 318
Mobil: 721 288 837
E-mail: mesada.cb@volny.cz
Č. ú.: 180747928/0300

Registrace u MV ČR pod č. j. VS/1 – 1/49714/02 – R, dne 25. 3. 2002. Změny: 13. 9. 2002, 19. 2. 2003. Organizaci bylo přiděleno IČ: 265 87 955

www.mesada.org


