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Na‰e poslání a cíl
Posláním a cílem MESADY

je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem 
a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti.

Jak˘ byl rok 2006
Rok 2006 pro nás byl úspû‰n˘, protoÏe v‰e, do ãeho jsme se pustili, se nám vydafiilo. Jako kaÏd˘ rok, tak 
i v roce 2006, jsme se snaÏili podporovat ty, ktefií to potfiebují. Pomáhali jsme lidem, ktefií chtûjí Ïít ve 
spoleãnosti bûÏn˘m zpÛsobem - pracovat, mít pfiátele, smysluplnû trávit voln˘ ãas. Odpovûdí na to, jak˘ byl 
pro MESADU rok 2006, bude snad na‰e v˘roãní zpráva, kterou máte právû v rukou.

Doufáme, Ïe Vám odpoví na Va‰e pfiípadné otázky a pomÛÏe udûlat si o MESADù vlastní pfiedstavu. Pokud 
ano, budeme moc rádi, a pokud budete chtít vûdût více, máte k dispozici na‰e webové stránky nebo nás 
mÛÏete nav‰tívit pfiímo v MESADù.

Orgány sdruÏení
Mgr. Tamara Kfiivánková, Ph.D. Jana Fo‰enbauerová, DiS.
pfiedsedkynû sdruÏení místopfiedsedkynû sdruÏení

Dana Hrychová Romana Kotrbatá
místopfiedsedkynû sdruÏení revizorka sdruÏení
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Mgr. Tamara Kfiivánková, Ph.D.
fieditelka, pfiedsedkynû sdruÏení

Dana Hrychová
vedoucí programu osobní asistence,

místopfiedsedkynû sdruÏení

Mgr. Iva Kostohryzová
PR managerka a pracovnice

pro fundraising

Ing. Petr Jelínek
PR manager a pracovník

pro fundraising

Zdenka Holanová
hospodáfika

Libu‰e Andûlová, DiS.
administrativní pracovnice

Jana Bojarová
administrativní pracovnice

Bc. Miloslava Schránilová, DiS.
metodiãka

Helena ·ebellová
vedoucí programu

podporované zamûstnávání

Zuzana Vlachová
pracovní konzultantka

Pavla Krahulcová
pracovní konzultantka

Petra Míãková
pracovní konzultantka

Bc. Jana ·vecová
pracovní konzultantka

Lucie Rothbauerová
osobní asistentka

Michaela Moravcová
osobní asistentka

Martina Pokorná
osobní asistentka

Zuzana Sochorová
osobní asistentka

Martina Mûfiiãková
osobní asistentka

Pavla Jakubcová
osobní asistentka

Vûra Kod˘mová
osobní asistentka

Pavla E‰nerová
osobní asistentka

Radka Vondrá‰ková
osobní asistentka

Jitka Míková
osobní asistentka

Vladimíra Hrubecká
osobní asistentka

Martina Pazderská
osobní asistentka

Michal Sobolík
dobrovolník

Marcela RÛÏiãková
dobrovolnice

Eva Roubínová
dobrovolnice

Lucie Myslíková
dobrovolnice

Michaela Myslíková
dobrovolnice

Pracovní t˘m MESADY
MESADA Písek – centrála
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MESADA JindfiichÛv Hradec – poboãka

Ing. Jaroslava Pafiízková
vedoucí poboãky

Hana Vocílková
pracovní konzultantka

Hana Vovsová
pracovní konzultantka

Lenka Radkoviãová
koordinátorka volnoãasov˘ch aktivit

MESADA Vimperk – poboãka

Pavlína Dobruská
vedoucí poboãky

Alena Tothová
pracovní konzultantka

Bc. Marcela Hou‰ková
pracovní konzultantka

Ladislav KfiíÏ
dobrovolník

Ing. Irena Lavická
vedoucí poboãky

·árka Veselá
pracovní konzultantka

Mgr. Vladimíra Nechvátalová
pracovní konzultantka

Mgr. Petra Dolanská
pracovní konzultantka

Mgr. Jana Zassiedko, DiS.
pracovní konzultantka

Klára Janovská
pracovní asistentka

Gabriela Merleová
osobní asistentka

Danu‰e Koubová
osobní asistentka

Monika Vodiãková
PR managerka a pracovnice

pro fundraising

MESADA âeské Budûjovice – poboãka
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Co se dûlo v MESADù aneb ãemu jsme se vûnovali v roce 2006
V roce 2006 jsme poskytovali tyto sluÏby:

1. Podporované zamûstnávání (PZ) vãetnû tranzitního programu (TP)
Podporované zamûstnávání je urãeno lidem se smyslov˘m, fyzick˘m, psychick˘m, mentálním ãi sociálním znev˘hodnû-
ním. V‰echny vyjmenované skupiny mají jedno spoleãné: chtûjí pracovat, av‰ak nemohou nalézt zamûstnání na otevfieném 
trhu práce. Jedná se vût‰inou o osoby dlouhodobû nezamûstnané, kter˘m na‰e pracovní konzultantky pomáhají vytipovat
vhodná pracovní místa, oslovit zamûstnavatele ãi sepsat Ïivotopis. Je-li to tfieba, úãastní se pohovoru se zamûstnavatelem
nebo podporují uÏivatele pfiímo na pracovi‰ti, kde mu poskytují pracovní asistenci. Doba poskytování sluÏby je 2 roky. 
V odÛvodnûn˘ch pfiípadech se sluÏba poskytuje i déle, dle individuálních potfieb uÏivatele.

Podporované zamûstnávání jsme v roce 2006 poskytovali v Písku, âesk˘ch
Budûjovicích, Jindfiichovû Hradci a ve Vimperku. Ve spolupráci s Úfiadem 
práce v Písku a Úfiadem práce v âesk˘ch Budûjovicích jsme se v rámci 
podporovaného zamûstnávání vûnovali také pracovní rehabilitaci. Souãástí
sluÏby PZ je Job klub, kde se setkávají uÏivatelé sluÏby, ktefií jiÏ pracují 
na otevfieném trhu práce, s tûmi, ktefií je‰tû místo nenalezli.

¤editelka sdruÏení jiÏ od roku 2002 vyuãuje pfiedmût „Podporované zamûst-
návání“ na Zdravotnû sociální fakultû Jihoãeské univerzity v âesk˘ch
Budûjovicích.

Tranzitní program je souãástí PZ a je urãen studentÛm posledních roãníkÛ
speciálních ‰kol, kter˘m umoÏÀuje pfiechod ze ‰koly do práce. V rámci tran-
zitního programu v prÛbûhu studia hledají pracovní konzultantky studentÛm se speciálními potfiebami vhodnou praxi 
na otevfieném trhu práce, a to s moÏností uzavfiení pracovního pomûru po skonãení studia. Pfiímo na pracovi‰ti studentovi
pomáhá jeho pracovní asistent/ka v rámci tréninku pracovních dovedností zvládnout poÏadované úkoly, zlep‰it pracovní
v˘kon, získat pracovní návyky, zorientovat se na pracovi‰ti, komunikovat s okolím. Mimo pracovi‰tû se uãí související 
ãinnosti, které jsou dÛleÏité pro v˘kon zamûstnání - napfiíklad jízdu autobusem do práce. UÏivatelé tranzitního programu
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se setkávají v Tranzit klubu. Tato setkání jsou zamûfiená na v˘mûnu zku‰eností, zvládnutí dovedností souvisejících pfiímo
ãi nepfiímo s v˘konem zamûstnání nebo praxe. 

Tranzitní program jsme v roce 2006 poskytovali v âesk˘ch Budûjovicích (ve spolupráci se Základní ‰kolou a praktickou 
‰kolou Trhové Sviny, elokované pracovi‰tû v âesk˘ch Budûjovicích) a ve Vimperku.

2. Osobní asistence (OA)
V Písku a v âesk˘ch Budûjovicích poskytujeme osobní asistenci lidem s postiÏením proto, aby nebyli závislí na institucio-
nálních formách sociální péãe a mohli v rámci sv˘ch individuálních moÏností vyuÏívat dostupné formy nezávislého 
zpÛsobu Ïivota.

V rámci osobní asistence jsme umoÏÀovali lidem se zdravotním postiÏením Ïít v jejich vlastním prostfiedí, kde jim 
osobní asistenti pomáhali se zvládáním kaÏdodenních situací, sebeobsluhou, pfii trávení volného ãasu aj.

3. Sociálnû informaãní centrum (SIC)
V Jindfiichovû Hradci zaji‰Èujeme volnoãasové aktivity pro obyvatele domu
s peãovatelskou sluÏbou (DPS) a také seniorÛm zvenku. Díky tûmto aktivitám
mají seniofii moÏnost pravidelnû se setkávat a navíc tak smysluplnû a zábav-
nû naplnit svÛj voln˘ ãas. UÏivatelé zdokonalují své praktické, pracovní 
a sociální dovednosti. V˘tvarné, textilní a jiné ãinnosti napomáhají sociální 
integraci. Kromû toho nav‰tûvujeme s obyvateli DPS rÛzné v˘stavy a spole-
ãenské akce. Také jezdíme na v˘lety, úãastníme se nejrÛznûj‰ích pfiedná‰ek
(o zdravém Ïivotním stylu, cestopisn˘ch pfiedná‰ek, o historii Jindfiichova
Hradce, ãi pfiedná‰ek o bylinkách). Seniofii tak mají díky MESADù moÏnost 
aktivního vyÏití po cel˘ rok.

V Jindfiichovû Hradci také zaji‰Èujeme zázemí pro místní nestátní neziskové organizace. V loÀském roce se zde pravidelnû
setkávali ãlenové dvou sdruÏení - o.s. ROSKA, jehoÏ cílovou skupinou jsou lidé s roztrou‰enou sklerózou a ãlenové 
Svazu dÛchodcÛ âeské republiky.
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4. Poradenská ãinnost
V rámci poradenství pomáhají pracovní konzultantky uÏivatelÛm rozpoznat, které zamûstnání je pro nû v souãasné 
dobû nejvhodnûj‰í a jak˘m zpÛsobem dosáhnout získání pracovního místa. Poskytujeme skupinové a individuální 
poradenství. Poradenskou ãinnost nabízíme osobám se zdravotním postiÏením, ale také lidem se sociálním znev˘hodnû-
ním, a absolventÛm, ktefií potfiebují poradit a pomoci pfii hledání zamûstnání.

5. Volnoãasové aktivity
Na‰i uÏivatelé se setkávají v klubu V‰edobr, kde se vûnují rÛzn˘m rukodûln˘m aktivitám. V rámci klubu téÏ pofiádáme 
rÛzná setkání a v˘lety, kde nabízíme kvalitní trávení volného ãasu. 

Projekty spolufinancované Evropsk˘m sociálním fondem 
a státním rozpoãtem âeské republiky

Ministerstvo práce a sociálních vûcí
Zv˘‰ení úãinnosti metody podporované zamûstnávání vnesením inovativních prvkÛ – vût‰í ‰ance pro pracovní 
a spoleãenské uplatnûní lidí se zdravotním postiÏením
(CZ.04.1.03/2.1.25.1/2181)

Úfiad práce v âesk˘ch Budûjovicích
Cesta ke zmûnû – komplexní program podpory aktivizace vlastních sil pro osoby s kumulovan˘mi sociálními handicapy
(CZ.04.1.03/1.1.03.3/0012)

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem âeské republiky.
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Partnerství v projektech financovan˘ch Evropsk˘m sociálním fondem 
a státním rozpoãtem âeské republiky
o. s. Koník
PHARE 2003 RLZ - Regionální spolupráce pro rozvoj podporovaného zamûstnávání v Jihoãeském kraji
(CZ2003/005-601.08.03)

Vzdûlávací spoleãnost EDOST, s. r. o.
Rehabilitace - Aktivace - Práce (CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038)

Jihoãeská hospodáfiská komora, âeské Budûjovice
Podnikání bez pfiekáÏek (CZ.04.4.09/2.1.00.4/0012)

Obãanské sdruÏení PrácheÀ - Centrum podpory celoÏivotního vzdûlávání
MEDIACE - metoda boje se sociálním vylouãením (CZ2003/005-601.08.03)

Obãanské sdruÏení PrácheÀ - Centrum podpory celoÏivotního vzdûlávání
Posílení konkurenceschopnosti zamûstnavatelek na Písecku (CZ.04.1.03/2.2.15.1/0065)

Obãanské sdruÏení PrácheÀ - Centrum podpory celoÏivotního vzdûlávání
Dal‰í vzdûlávání pracovníkÛ neziskov˘ch organizací sociálních sluÏeb na Písecku (CZ.04.1.03/2.3.15.1/0129)

Liga za práva vozíãkáfiÛ
Duhov˘ kruh pomoci

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem âeské republiky.

7



Zadavatelé sluÏeb
IVRO, v. o. s.

Jihoãeská rozvojová, o. p. s.

Mûstská charita âeské Budûjovice

Úfiad práce v Písku

Úfiad práce v âesk˘ch Budûjovicích

Úfiad práce v Prachaticích

Ledovec, o. s., PlzeÀ

Dotace, pfiíspûvky
Jihoãesk˘ kraj

Agentura pro podporované zamûstnávání v Písku

Agentura pro podporované zamûstnávání v âesk˘ch Budûjovicích

Agentura pro podporované zamûstnávání v Jindfiichovû Hradci

Agentura pro podporované zamûstnávání ve Vimperku

Poskytování sluÏeb osobní asistence v Písku a okolí

Sociálnû informaãní centrum a centrum pro seniory

Mûsto Písek
Poskytování sluÏeb podporované zamûstnávání
a osobní asistence v Písku a okolí v roce 2006

Mûsto âeské Budûjovice
Pfiíspûvek na ãinnost

Mûsto JindfiichÛv Hradec
Pfiíspûvek na ãinnost

Mûsto Vimperk
Pfiíspûvek na ãinnost

Nadace zdraví pro Moravu
V˘tvarné a rukodûlné aktivity seniorÛ
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Statistika uÏivatelÛ, ktefií v roce 2006 vyuÏili na‰ich sluÏeb

Poãet uzavfien˘ch pracovních smluv u uÏivatelÛ PZ

Ukazatel / Region Písek âeské JindfiichÛv Vimperk MESADA
Budûjovice Hradec

Celkov˘ poãet uzavfien˘ch smluv 7 28 19 14 68

PZ – podporované zamûstnávání • TP – tranzitní program • OA – osobní asistence • SIC – sociálnû informaãní centrum

Ukazatel / Region Písek âeské JindfiichÛv Vimperk MESADA
Budûjovice Hradec

Poãet uÏivatelÛ PZ 21 39 39 22 121

Poãet uÏivatelÛ TP --- 19 --- 1 20

Poãet uÏivatelÛ sluÏby OA 32 2 --- --- 34

SIC --- --- 40 --- 40

Poradenství 56 35 83 58 232

Volnoãasové aktivity – 
poãet setkání klubu V·EDOBR

3 --- 1 1 5

Celkov˘ poãet uÏivatelÛ sluÏeb 109 95 162 81 447
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Kalendáfi akcí roku 2006, kde jsme prezentovali na‰i ãinnost
• 4. února jsme jako jiÏ tradiãnû pofiádali tombolu na Reprezentaãním plese mûsta Písku
• 6. - 28. února jsme propagovali na‰i ãinnost v rámci v˘stavy 30 dní nestaãí v Jihoãeské vûdecké knihovnû v âesk˘ch Budûjovicích,

kterou jsme spolupofiádali
• 11. - 12. dubna se v poboãce MESADY v Jindfiichovû Hradci uskuteãnila Velikonoãní v˘stava v˘robkÛ seniorÛ, 

které bylo moÏno si nejen prohlédnout, ale i zakoupit
• 12. - 13. kvûtna jsme se zúãastnili akce Jihoãeské vítání léta v Písku, kde se prezentoval píseck˘ neziskov˘ sektor
• 16. - 17. kvûtna jsme se zúãastnili 2. národní konference o podporovaném zamûstnávání v Praze
• 29. kvûtna probûhla v Písku konference k projektu „Mediace - metoda boje se sociálním vylouãením“
• 8. - 9. ãervna se konala Mûstská slavnost „Dotkni se Písku“ - zde jsme organizovali vefiejnou sbírku pro uÏivatele osobní asistence
• 29. ãervence jsme prezentovali svou ãinnost a projekty na setkání neziskového sektoru s vefiejností Na Ostrovû v Písku
• 16. záfií jsme se zúãastnili turnaje Písek Petánque Cup 2006 - Semice, kde jsme mûli moÏnost pfiedstavit se vefiejnosti
• 19. - 20. záfií jsme pfiedstavili svou ãinnost na v˘stavû Vzdûlání a fiemeslo na V˘stavi‰ti v âesk˘ch Budûjovicích, 

kde jsme prezentovali pfiedev‰ím tranzitní program a radili zájemcÛm o tento program
• 21. záfií jsme spolupofiádali Evropsk˘ den bez aut, kde se prezentovaly písecké nestátní neziskové organizace
• 5. - 31. fiíjna se uskuteãnila prezentace MESADY v rámci 9. roãníku celostátní kampanû 30 dní pro neziskov˘ sektor na v˘stavû 

s názvem Jak dary pomáhají - tato se konala ve foyer Fakulty managementu Vysoké ‰koly ekonomické v Jindfiichovû Hradci
• 3. listopadu jsme se zúãastnili konference Volnoãasové aktivity osob se zdravotním postiÏením v rámci akce 

Spolu bez bariér v prostorách Baziliky, o. p. s., v âesk˘ch Budûjovicích
• 3. prosince jsme uspofiádali Vánoãní benefiãní koncert v Divadle F. ·rámka v Písku, 

kde vystoupil zpûvák Bohu‰ Matu‰, pûveck˘ sbor Cantates Scholari a Taneãní centrum Z.I.P. Písek 
- v˘tûÏek koncertu byl vûnován mlad˘m lidem se zdravotním postiÏením, uÏivatelÛm obãanského sdruÏení MESADA

• od 9. prosince jsme pofiádali vánoãní v˘stavu v Muzeu Jindfiichohradecka v Jindfiichovû Hradci, 
kde byly vystaveny v˘robky uÏivatelÛ sociálnû informaãního centra

• v prÛbûhu roku jsme ‰estkrát prezentovali ãinnost jindfiichohradecké poboãky v regionálním i celostátním televizním vysílání
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MESADA byla v roce 2006 aktivním ãlenem
• âeské unie pro podporované zamûstnávání

• âeské rady humanitárních organizací

• Asociace poskytovatelÛ osobní asistence

Bûhem uplynulého roku jsme také pofiádali v˘lety mimo bydli‰tû uÏivatelÛ
• 6. ãervna jsme s uÏivateli jeli na exkurzi do Domova PETRA a Základní ‰koly speciální Maãkov

• 26. - 30. ãervna jsme pro uÏivatele uspofiádali pobyt na Nové Louce u Albrechtic, 
kter˘ byl zamûfien˘ na upevnûní sociálních dovedností

• v ãervnu jsme pofiádali v˘let s uÏivateli MESADY Vimperk do okolní pfiírody

• 11. ãervence jsme s uÏivateli MESADY JindfiichÛv Hradec vyjeli na v˘let do âeského Krumlova

Exkurze v Maãkovû Pobyt na Nové Louce V˘let seniorÛ do âeského Krumlova
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Aktiva za rok 2006

AKTIVA (v tis. Kã)
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
úãtovacího období úãtovacího období

Dlouhodob˘ majetek 0 0
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek celkem 0 0
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek celkem 0 0
Dlouhodob˘ finanãní majetek celkem 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0
Krátkodob˘ majetek celkem 941 2829
Zásoby celkem 0 0
Pohledávky celkem 198 332
Odbûratelé 57 18
Poskytnuté provozní zálohy 55 244
DaÀ z pfiidané hodnoty 1 2
Nároky na dotace a ostatní zúãtování se státním rozpoãtem 5 15
Nároky na dotace a ostatní zúãtování s rozpoãtem orgánÛ územnû samospráv. celkÛ 0 0
Jiné pohledávky 0 50
Dohadné úãty aktivní 80 3
Krátkodob˘ finanãní majetek celkem 723 2375
Pokladna 76 25
Úãty v bankách 647 2350
Jiná aktivita celkem 20 122
Náklady pfií‰tích období 20 25
Pfiíjmy pfií‰tích období 0 97
AKTIVA CELKEM 941 2829
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Pasiva za rok 2006

PASIVA (v tis. Kã)
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
úãtovacího období úãtovacího období

Vlastní zdroje celkem 546 2066
Jmûní celkem 199 474
Fondy 199 474
V˘sledek hospodafiení celkem 347 1592
Úãet v˘sledku hospodafiení 215 0
V˘sledek hospodafiení ve schvalovacím fiízení x 1245
Nerozdûlen˘ zisk, neuhrazená ztráta minul˘ch let 132 347
Cizí zdroje 395 763
Rezervy celkem 0 0
Dlouhodobé závazky celkem 0 0
Krátkodobé závazky celkem 377 763
Dodavatelé 1 20
Pfiijaté zálohy 44 0
Zamûstnanci 154 368
Závazky k institucím sociálního zabezpeãení a vefiejného zdravotního poji‰tûní 92 179
Ostatní pfiímé danû 18 42
Ostatní danû a poplatky 1 0
Závazky ve vztahu k rozpoãtu orgánÛ územnû samosprávn˘ch celkÛ 0 68
Dohadné úãty pasivní 57 86
Jiná pasiva celkem 18 0
V˘nosy pfií‰tích období 18 0
PASIVA CELKEM 941 2829
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V˘nosy a náklady za rok 2006

V¯NOSY (v tis. Kã)
Hlavní
ãinnost

TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí celkem 460
TrÏby z prodeje sluÏeb 460
Zmûny stavu vnitroorganizaãních zásob celkem 0
Aktivace celkem 0
Osobní v˘nosy celkem 49
Osobní pokuty a penále 0
Úroky 7
Zúãtování fondÛ 40
Jiné ostatní v˘nosy 2
TrÏby z prodeje majetku, rezerv a OP celkem 0
Pfiijaté pfiíspûvky celkem 227
Pfiijaté pfiíspûvky (dary) 227
Provozní dotace celkem 6622
Provozní dotace 6622
DaÀ z pfiíjmÛ celkem 0
V¯NOSY CELKEM 6113
V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním (+/-) 1245
V˘sledek hospodafiení po zdanûní (+/-) 1245

NÁKLADY (v tis. Kã)
Hlavní
ãinnost

Spotfiebované náklady celkem 459
Spotfieba materiálu 368
Spotfieba energie 31
Spotfieba ostatních neskladovan˘ch dodávek 60
SluÏby celkem 726
Opravy a udrÏování 9
Cestovné 75
Ostatní sluÏby 642
Osobní náklady celkem 4873
Mzdové náklady 3646
Zákonné sociální poji‰tûní 1227
Danû a poplatky celkem 4
Ostatní danû a poplatky 4
Ostatní náklady celkem 51
Ostatní pokuty a penále 1
Úroky 11
Jiné ostatní náklady 39
Odpisy, pr. majetek, tvorba rezerv a OP celkem 0
Poskytnuté pfiíspûvky celkem 0
DaÀ z pfiíjmÛ celkem 0
NÁKLADY CELKEM 6113
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V roce 2006 na‰i ãinnost podpofiili a patfií jim ná‰ velk˘ dík

Centrum kultury, o. p. s., Písek

âSOB Písek

âeská po‰ta, s. p.
poboãka Písek

Dûtsk˘ domov a speciální ‰koly
Písek

Dûtské odívání u HousarÛ

Extra Café Restaurant V KOUTù
Písek

FRUKO SCHULZ
JindfiichÛv Hradec

HYPERNOVA
JindfiichÛv Hradec

HYPERNOVA, Písek

HZ group, s. r. o.
Vimperk

CHD - SPEKTRUM, s. r. o.
Prachatice

INKANO Písek, obãanské sdruÏení

IVRO, v. o. s., Písek

Jihoãeská hospodáfiská komora
âeské Budûjovice

Jihoãeská rozvojová, o. p. s.
âeské Budûjovice

Jihoãeská univerzita
v âesk˘ch Budûjovicích

Kabelová televize Vimperk
TV STUDIO EPIGON

KAUFLAND, Písek

KP projekt, s. r. o.
âeské Budûjovice

Krajsk˘ úfiad Jihoãeského kraje

Liga za práva vozíãkáfiÛ, Brno

Löffler Kunststoffwerk, s. r. o.
âkynû

Martinec Miloslav

Mûstská charita
âeské Budûjovice
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Dûkujeme také v‰em dobrovolníkÛm, dárcÛm, ktefií si nepfiáli b˘t jmenováni, pfiátelÛm a pfiíznivcÛm. 
A téÏ v‰em zamûstnancÛm za skvûle odvedenou práci.

Mûsto âeské Budûjovice

Mûsto JindfiichÛv Hradec

Mûsto Písek

Mûsto Vimperk

Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR

Nadace Zdraví pro Moravu
Brno

Národní vzdûlávací fond
Praha

Neãina Petr, Mgr.

Nemocnice Vimperk, o. p. s.

ICOS, âesk˘ Krumlov

O. s. Koník

Obãanské sdruÏení PrácheÀ 
- Centrum podpory celoÏivotního vzdûlávání -

Pûveck˘ sbor Cantates Scholari 
pfii Základní umûlecké ‰kole Písek

¤efiichová Andûla, Ing.

STROOM DUB, o. p. s.

Stfiední odborná ‰kola a Stfiední odborné uãili‰tû
Komenského Písek

Taneãní centrum Z.I.P.
Písek

Taraba Jan, JUDr.

Úfiad práce
v âesk˘ch Budûjovicích

Úfiad práce
v Jindfiichovû Hradci

Úfiad práce v Písku

Úfiad práce v Prachaticích 
a poboãka ve Vimperku

Základní ‰kola a praktická ‰kola Trhové Sviny 
- elokované pracovi‰tû âeské Budûjovice -

Základní umûlecká ‰kola
Písek
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www.mesada.eu

MESADA, obãanské sdruÏení
centrála Písek

nábfieÏí 1. máje 2259 • Písek 397 01
telefon: 382 222 246

mobil: 724 844 935
e-mail: pisek@mesada.eu

MESADA, obãanské sdruÏení
poboãka âeské Budûjovice

J. ·. Baara 21 • âeské Budûjovice 370 01
telefon: 387 310 612
mobil: 724 844 936

e-mail: cbudejovice@mesada.eu

MESADA, obãanské sdruÏení
poboãka JindfiichÛv Hradec

RÛÏová 30/ll • JindfiichÛv Hradec 377 01
telefon: 384 321 513
mobil: 724 844 937

e-mail: jhradec@mesada.eu

MESADA, obãanské sdruÏení
poboãka Vimperk

ul. 1. máje 74 • Vimperk 385 01
telefon: 388 411 718
mobil: 724 844 938

e-mail: vimperk@mesada.eu

Iâ: 265 87 955 •• ãíslo úãtu: 178245718/0300


