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Vážení přátelé, 
 
předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení MESADA za rok 2008. Výroční zpráva Vám 
poskytne ucelené údaje o naší činnosti, našich službách, aktivitách a informace o hospodaření. 
Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují. 
 
 
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. 
ředitelka sdružení 
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1 Úvod 
 
Naše poslání a cíl 
 
Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je při 
jejich integraci do společnosti. 
 
 

2 Základní informace 
 
Název organizace:    MESADA 
 
Sídlo organizace:    nábřeží 1. máje 2259, 397 01  Písek 
 
Identifikační číslo:   265 87 955 
 
Číslo účtu:     178 245 718/0300 
 
Právní forma organizace:   občanské sdružení 
 
Statutární orgán:    valná hromada 
      výbor sdružení 
      předseda – Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. 

místopředseda – Dana Hrychová 
místopředseda – Jana Fošenbauerová, DiS. 

      revizor sdružení – Romana Kotrbatá 
 
Vznik organizace:    25.3.2002 
 
Číslo a místo registrace:   VII-1/49714/02-R, Ministerstvo vnitra České republiky 
 
Předmět činnosti a účel vzniku:  Účelem vzniku občanského sdružení MESADA je usilovat o: 

- podporu pracovní a společenské aktivity handicapovaných 
lidí, 

- vyhledávání a vytváření vhodných pracovních příležitostí 
pro lidi s handicapem, 

- nabídku volnočasových aktivit pro lidi s handicapem, 
- poskytování osobní asistence lidem s handicapem, 
- shromažďování a poskytování informací o sociálních, 

rehabilitačních a terapeutických službách pro lidi 
s handicapem, 

- organizování vzdělávacích akcí pro lidi s handicapem, pro 
budoucí pracovníky či pracovníky organizací podobného či 
stejného zaměření. 
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3 Členství MESADY 
 

MESADA je členem těchto organizací: 
 

ČRHO – Česká rada humanitárních organizací 

APOA – Asociace pro osobní asistenci 

ČUPZ – Česká unie pro podporované zaměstnávání 

 
 

4 Pracovní tým 
 

MESADA Písek 

Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. – ředitelka, předsedkyně sdružení 

Dana Hrychová – vedoucí osobní asistence, vedoucí centrály, místopředsedkyně sdružení 

Jana Fošenbauerová, DiS. – místopředsedkyně sdružení 

Zdenka Holanová – hospodářka 

Jana Džambiková – účetní 

Jana Bojarová – administrativní pracovnice 

Hana Fritzová – pracovnice v sociálních službách 

Lucie Rothbauerová – osobní asistentka 

Radka Vondrášková – osobní asistentka 

Zuzana Duchková – osobní asistentka 

Jitka Mošovská, DiS. – osobní asistentka/administrativní pracovnice/sociální pracovnice 

Tereza Nosková, DiS. – osobní asistentka 

 

MESADA České Budějovice 

Ing. Irena Lavická – vedoucí pobočky 

Bc. Nikola Séglová – pracovnice pro PR a fundraising 

Bc. Jana Švecová – sociální pracovnice 

Šárka Veselá – sociální pracovnice 

Mgr. Zuzana Bícová – sociální pracovnice 

Miloslava Rychetníková – pomocná administrativní pracovnice 
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MESADA Jindřichův Hradec 

Ing. Jaroslava Pařízková – vedoucí pobočky 

Hana Vocílková – sociální pracovnice 

Ivana Mrázová – pracovnice v sociálních službách 

Lenka Radkovičová – koordinátorka volnočasových aktivit 

Anna Müllerová – pomocná administrativní pracovnice 

Alena Kešnarová – koordinátorka osobní asistence /osobní asistentka 

Libuše Princová – pracovnice v sociálních službách 

Jana Ledečová – koordinátorka osobní asistence /osobní asistentka 

 
MESADA Vimperk 

Pavlína Dobruská – vedoucí pobočky 

Alena Tothová – sociální pracovnice 
 
 
MESADA Vimperk, odloučené pracoviště Prachatice 

Jana Mrázová – pracovnice v sociálních službách 

 
 

5 Kontakty 
 
 
MESADA, občanské sdružení 
centrála Písek 
nábřeží 1. máje 2259, 397 01  Písek 
tel.: 382 222 246 
mob.: 724 057 926 
e-mail: pisek@mesada.eu 
web: www.mesada.eu 
 
 
MESADA, občanské sdružení (do 30.4.2008) 
pobočka České Budějovice 
J. Š. Baara 21, 370 01  České Budějovice 
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MESADA, občanské sdružení 
pobočka Jindřichův Hradec 
Růžová 30/II. 377 01  Jindřichův Hradec 
tel.: 384 321 513 
e-mail: jhradec@mesada.eu 
 
 
MESADA, občanské sdružení 
pobočka Vimperk 
ul. 1. máje 74, 385 01  Vimperk 
tel.: 388 411 718 
e-mail: vimperk@mesada.eu 
 
 
MESADA, občanské sdružení (do 29.2.2008) 
pobočka Vimperk, odloučené pracoviště Prachatice 
Velké nám. 10, 383 01  Prachatice 
 
 
 

6 Poskytované služby 
 
 
V roce 2008 jsme poskytovali služby: 
 
 

a. podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
 

- sociální rehabilitace (Písek, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Vimperk, 

Prachatice) 
 

- osobní asistence (Písek, Jindřichův Hradec) 
 

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

(Jindřichův Hradec) 

 

b. podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
 

- poradenská činnost 
 

- pracovní rehabilitace 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE (SR) 
 
 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 
rehabilitaci poskytujeme jako službu terénní. Cílem je předcházení nebo řešení sociálního 
vyloučení. Tato služba se poskytuje bez úhrady.  
 
 
Činnosti, které nabízíme: 
 

• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začleňování včetně podpory a pomoci při vyhledávání pracovního 

místa, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
Sociální rehabilitace je služba umožňující znevýhodněným lidem získat a udržet si kontakt se 
sociálním prostředím včetně zaměstnání. Vychází z individuálních potřeb uživatelů a z jejich 
představ  o  vlastním  životě  a  pracovním  uplatnění.  Zaměřuje  se na vyjasňování a naplňování cílů  
v  osobním  životě a na rozvoj pracovní kariéry uživatelů. Vede je k aktivnímu přístupu k životu  
a práci.   
 
 
Vyhledávání a vytváření pracovního místa 
 
Jde o prvek služby sociální rehabilitace, který 
vychází z filozofie tzv. podporovaného 
zaměstnávání. Podporované zaměstnávání je 
služba umožňující znevýhodněným lidem získat  
a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. 
 
 
 
 

Hlavní charakteristiky podporovaného 
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zaměstnávání: 

• umístění na pracovní místo a trénink pracovníka přímo na pracovišti, 

• placená a konkurenceschopná práce, 

• zaměstnání v běžném pracovním prostředí, 

• průběžná podpora podle individuálních potřeb uživatele (až po dobu dvou let). 
 
 
Součástí sociální rehabilitace je také tranzitní program, Tranzit klub, Job klub a Všedobr. 
 
 
Tranzitní program je systém přípravy a podpory studentů speciálních škol v jejich přechodu ze 
školy do dalšího života, v oblastech zaměstnání, trávení volného času, soběstačnosti v běžných 
denních činnostech, bydlení, mezilidských vztahů a osobního rozvoje. Tranzitní program je určen 
pro ty, u kterých je předpoklad, že budou po ukončení studia potřebovat individuální podporu 
v tom, aby si našli a udrželi vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce. V rámci tranzitního 
programu v průběhu studia hledá pracovní konzultant studentovi se speciálními potřebami vhodnou 
praxi na otevřeném trhu práce a to s možností uzavření pracovního poměru po skončení studia. 
Přímo na pracovišti mu pomáhá jeho pracovní asistent v rámci tréninku pracovních dovedností 
zvládnout požadované úkoly, získat pracovní návyky a začlenit se do pracovního kolektivu. 
 
Tranzit klub - rámci tranzitního programu se jeho účastníci 1x za měsíc setkávají v Tranzit klubu, 
kde si vzájemně vyměňují získané zkušenosti a učí se, jak zvládat různorodé situace, které práce 
přináší. 
 
Job klub je skupinová aktivita zaměřená na získání a prohloubení praktických dovedností 
souvisejících se zaměstnáním (trénování přijímacího pohovoru, orientace v inzerátech, ...) 
 
Všedobr - volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením z řad uživatelů ostatních 
služeb MESADY, případně v omezeném počtu pro zájemce „z venku“. 
 
 
Statistika uživatelů, kteří v roce 2008 využili služby sociální rehabilitace 
 

  
Písek 

 

 
České Budějovice 

 

 
Jindřichův Hradec 

 

 
Vimperk 

 

 
Celkem 

 

Počet uživatelů SR 14 25 8 13 60 
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OSOBNÍ ASISTENCE (OA) 
 
 
 
Osobní asistence je terénní služba 
poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba se poskytuje bez časového 
omezení, v přirozeném sociálním prostředí 
osob a při činnostech, které osoba 
potřebuje. Tato služba se poskytuje za 
úhradu.  
 
Tato služba umožňuje žít lidem v jejich 
vlastním  prostředí  tak,  aby  nebyli  závislí  
na  institucionálních  formách  sociální  péče 
a mohli v rámci svých individuálních 
možností využívat dostupné formy 
nezávislého způsobu života.  
 
Osobní asistent pomáhá těmto lidem se zvládáním každodenních situací, sebeobsluhou, při trávení 
volného času a s činnostmi, které sami nezvládají.  
 
 
Osobní asistence zahrnuje: 
 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

• pomoc při osobní hygieně, 

• pomoc při zajištění stravy, 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti,  

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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Statistika uživatelů, kteří v roce 2008 využili služby osobní asistence v Písku 
 
 pravidelní uživatelé   14 
 

     

počet pravidelných uživatelů služby osobní asistence v Písku

2

66

senioři dospělí děti

 
      
     
 

Statistika uživatelů, kteří v roce 2008 využili služby osobní asistence v Jindřichově Hradci 
 

pravidelní uživatelé   11 
 
 

    

počet pravidelných uživatelů služby osobní asistence 

v Jindřichově Hradci

7

3

1

senioři dospělí děti
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 
A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (SAS) 

 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytujeme v pobočce 
MESADY v Jindřichově Hradci. V roce 2008 tuto službo pravidelně využívalo 19 seniorů. Uživatelé si 
zde zdokonalují svou praktickou zručnost a sociální dovednosti. Rukodělné práce, návštěvy přednášek 
či nejrůznějších společenských akcí a výlety navíc napomáhají sociální integraci uživatelů. Snahou a 
cílem poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je 
zajištění aktivního vyžití uživatelů po celý rok. 
 
 

                                           
 

 
 

PORADENSKÁ ČINNOST 
 
Poradenská činnost se zaměřuje na „objevení“ osobnostních předpokladů, schopností a dovedností pro 
získání zaměstnání formou intenzivních individuálních konzultací a za předpokladu aktivního přístupu 
klienta. Jedná se o službu prováděnou na zakázku od úřadu práce. 

 
 
 

PRACOVNÍ REHABILITACE 
 
Pracovní rehabilitace - MESADA nabízí pomoc osobám se zdravotním postižením při podání žádosti  
o pracovní rehabilitaci na příslušný úřad práce a v jejím rámci může vystupovat u konkrétních osob 
jako vzdělávací zařízení. Pracovní rehabilitace je činnost zaměřená na získání  
a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, na které MESADA spolupracuje  
s úřadem práce, který hradí náklady s ní spojené (tj. náklady MESADY i náklady účastníka 
rehabilitace, např. jízdné a příspěvek při rekvalifikaci).  
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7 Projekty  
 
 
 

Projekty financované Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky 

 
 
 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Zvýšení účinnosti metody podporované zaměstnávání vnesením inovativních prvků – větší šance pro 

pracovní a společenské uplatnění lidí se zdravotním postižením (zkráceně INOVA - 

CZ.04.1.03/2.1.25.1/2181) 

 

Úřad práce v Českých Budějovicích 

Cesta ke změně – komplexní program podpory aktivizace vlastních sil pro osoby s kumulovanými 

sociálními handicapy (CZ.04.1.03/1.1.03.3/0012) 

 
 
 

Partnerství v projektech financovaných  
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 
 
 
 

Jihočeská hospodářská komora, České Budějovice 

Podnikání bez překážek (CZ.04.4.09/2.1.00.4/0012) 

 

Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. 

Rehabilitace – Aktivace – Práce (CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038) 
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M – centrum pro mladou rodinu 

Usnadnění návratu na trh práce ženám a mužům na rodičovské dovolené a po jejím ukončení 

(CZ.04.1.05/3.2.43.4/4857) 

 
 
Granty 
 
Jihočeský kraj 

Podpora terénních sociálních služeb 

 
Dotace, příspěvky 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Osobní asistence Písek 

Centrum pro seniory a osoby se zdravotním postižením Jindřichův Hradec 

 

Město Písek 

Příspěvek na sociální účely 

 

Město Jindřichův Hradec 

Dotace na Osobní asistenci 

Příspěvek na činnost Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

Město Vimperk 

Příspěvek na Sociální rehabilitaci 

 

Obec Zdíkov 

Příspěvek na sociální účely 
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Zadavatelé zakázek 
 
Jihočeská rozvojová, o. p. s. 

Úřad práce v Písku 

 

 

8 Kalendář akcí 
 

30. ledna V Divadle Pod čarou byla uvedena divadelní hra „Labyrint světa a ráj srdce“, 
kterou si připravili zaměstnanci a dobrovolníci některých píseckých 
neziskových organizací – MESADA, ŠVAGR, SONS, NADĚJE, FOKUS, 
INKANO a CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ.  

 
únor - květen MESADA se zapojila do soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2008. Tuto 

soutěž pořádá občanské sdružení Rytmus ve spolupráci s dalšími 
poskytovateli podporovaného zaměstnávání. 

 
13. března V Českých Budějovicích se konala tisková konference k projektu Cesta ke 

změně a projektu INOVA. 
  
29. dubna  MESADA prezentovala svoji činnost v prostorách galerie Portyč při 

příležitosti výstavy občanského sdružení Naděje Písek – „Naše cesty – 
Amare droma“. 

   
14. června  Městské slavnosti – Dotkni se Písku, na Velkém náměstí v Písku se opět 

představily písecké neziskové organizace, včetně MESADY, s divadelně 
ztvárněnou prezentací své činnosti. 

 
18. září Město Písek se opět připojilo k mezinárodní akci Evropský týden mobility. 

Jedním z hlavních pořadatelů této akce bylo občanské sdružení INKANO. 
MESADA, která se do této akce také zapojila, měla pro návštěvníky 
přichystané kolo štěstí, které pro MESADU vyrobilo Truhlářství Pavel 
Fritz. Navíc uspořádala veřejnou sbírku, jejíž výtěžek byl určen pro 
uživatele služeb MESADY. Jednalo se o prodej dřevěných kolíčků s logem 
akce. 

  
13. listopadu MESADA představila svou činnost ve Sladovně v Písku, kde proběhla 

výstava „Prezentace poskytovatelů sociálních služeb a neziskových 
organizací Písecka“. 
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21. listopadu Byla ukončena veřejná sbírka, jejíž účelem bylo získání prostředků na 
pomoc Filipu Němcovi. Sbírka trvala bezmála tři roky. Za toto období byly 
několikrát umístěny pokladničky v prodejnách Hypernova Jindřichův Hradec 
a Dětské odívání u Housarů v Jindřichově Hradci. Téměř celá částka 
získaná sbírkou, tj. 167 650,- Kč, byla poskytnuta Filipovi na nákup 
speciálně upraveného elektrického vozíku Groove R.  

 
10. – 21. listopadu V prostorách Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o.s. 

v Písku se konala výstava výrobků osob se zdravotním postižením, na které 
se MESADA prezentovala výrobky, jejichž tvůrci jsou uživatelé sociálně 
aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
v Jindřichově Hradci. 

 

8. - 9. prosince Občanské sdružení MESADA v Jindřichově Hradci pořádalo prodejní 
vánoční výstavu výrobků uživatelů sociálně aktivizačních služeb pro seniory  
a osoby se zdravotním postižením. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisková konference           Evropský týden mobility 
 

 
 
 

Prezentace MESADY ve Sladovně v Písku 
 

  

  

Výstava výrobků v Centru pro zdravotně 
postižené v Písku 
 



 

 

- 16 - 

9 Ekonomické údaje 
        

 

MESADA využila služeb daňového poradce, lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2008 je ze 
zákona prodloužena do 30. září 2009. Po podání daňového přiznání bude Výroční zpráva za rok 
2008 doplněna dodatkem, který bude obsahovat ekonomické údaje MESADY.  
 
 

10 Poděkování 
 

 
Děkujeme všem, kteří se nám snaží jakýmkoli způsobem pomáhat a přispívají tak k rozvoji našeho 
občanského sdružení. Poděkování patří také všem předešlým a stávajícím zaměstnancům za jejich 
odvedenou práci, příznivcům naší činnosti a přátelům, kteří si nepřáli být jmenováni.  
 
 
Ti, co nás podporují: 
 

 Hypernova Písek 

Kaufland Písek 

INKANO Písek, občanské sdružení 

Miloslav Martinec  

Jindřich Havlátko  

Mgr. Petr Nečina 

 
 
 
 

Tato výroční zpráva je vydána pouze v elektronické podobě z důvodu nezatížení životního 
prostředí jejím vydáním a distribucí. 


