
Zpráva o činnosti organizace
v roce 2016





Milí přátelé,

jsem ráda, že vám můžu předložit výroční zprávu naší organizace, ve které bychom rádi  
zaznamenali vše, co se v uplynulém roce událo. Vše, co jsme organizovali a zažili. Bylo by 
nesmírně krásné předat vám to v celé barvitosti a rozmanitosti, neboť rok 2016 byl pro naši 
organizaci v mnoha směrech velmi zásadní. Jsme nesmírně rádi, že naši práci sledujete a 
prožíváte s námi. Každý jinak, každý v jiné roli. V roli klienta a jeho rodiny, v roli zaměstnance  
či dobrovolníka, v roli spolupracovníka, partnera či dárce...

Uplynulý rok proběhl ve znamení nenápadného, ale o to silnějšího potvrzení, že vstup Medou 
do Humpolce byl správným rozhodnutím. Podařilo se nám navázat oboustranně prospěšnou 
spolupráci s řadou dalších organizací. Na sklonku roku se díky podpoře představitelů města 
podařilo získat pro naše centrum nové plně vyhovující prostory. Podařilo se zorganizovat  
celou řadů úspěšných akcí. Náš úspěch je samozřejmě i vaším úspěchem a potvrzením  
vzájemné spolupráce. Každý z vás přispěl: svým rozhodnutím, snahou a pílí, porozuměním, 
pochopením, laskavostí, ochotou i darem. Medou je mozaikou mnoha aktivit s jedním  
společným cílem, podporovat a pomáhat těm, kteří to potřebují.  Děkujeme, že jste do toho  
šli s námi.
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Svatopluka Čecha 665, 396 01 Humpolec
IČO: 03718981
Datová schránka: vx4chj
Telefon: 606 669 229, 607 771 227
E-mail: medou@post.cz
www.medou-humpolec.cz

CDS Medou
U Nemocnice 692
396 01 Humpolec



OTEVÍRACÍ DOBA: 
pondělí-pátek od 7:00 do 16:00 hodin

Aktuální informace o našich aktivitách naleznete 
na webových stránkách či na našem facebookové 
profilu. Budeme rádi, když zavítáte na některou 
z akcí pro veřejnost, nebo přímo navštívíte centrum 
či obchůdek pro radost. Naše dveře jsou vám 
stále otevřeny.

Medou z.s. je nestátní nezisková 
organizace založená z iniciativy 

rodiCU a pRátel zdravotnE 
znevýhodnEných mladých lidí 

z Humpolce a okolí s cílem pomoci jim 
zapojit se do života spoleCnosti.



Posláním CDS Medou je poskytovat 
kvalitní sociální službu s respektem 
a úctou k člověku. Vytvořit takové prostředí, 
kde mohou lidé se zdravotním postižením 
v bezpečném prostředí prožít plnohodnotný, 
důstojný a aktivní den s ostatními.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, 
mentálním nebo kombinovaným postižením 
a autismem ve věku 6 do 60  let, kteří jsou 
v souvislosti s životem s postižením ohroženi 
rizikem vzniku nepříznivé sociální situace či se 
již v této situaci nachází.

CÍLOVÁ SKUPINA

HODIN POSKYTNUTÝCH 
SLUŽEB ZA ROK 201610 95012 Maximální okamžitá denní 

kapacita je 12 osob.

KAPACITA SLUŽBY

REGISTROVANÝCH 
UŽIVATELŮ17

Medou je tu proto, Aby mohl 
každý clovek s potrebnou 

pomocí dosáhnout osobního 
maxima a prožít život v sepetí 

s rodinou a práteli tam, 
kde se cítí doma.





Podporujeme samostatný a aktivní život  
lidí s postižením. V CDS Medou se dopoledne 
vEnujeme aktivizaCním Cinnostem,  
jako je napR. práce s keramickou hlínou  
a jinými materiály, prípravE pokrmU,  
nakupování, cviCení. 

Velkému zájmu se tEší hudební dílna 
s prvky muzikoterapie. 



CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zachovat a zlepšovat si stávající 
dovednosti používané v běžných 
činnostech.

Uspokojivé vztahy s lidmi v blízkém 
okolí a na veřejnosti. 

Rozhodnout se a prosazovat vlastní 
vůli a přání samostatně nebo s naší 
pomocí.

Potřebná podpora při sebeobsluze  
– péče o zdraví a hygienu.

Trávit svůj čas dle svých přání 
a možností. Prožití dne dle svých 
představ a možností včetně toho 
být užiteční pro své okolí.
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3

4
Potřebná podpora při jednání s
institucemi (úřady, lékař, škola).  
Podpora uživatelů ve využívání  
místních institucí a běžně  
dostupných služeb.
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V nabídce fakultativních služeb  
jsou i masáže. PravidelnE se 
vEnujeme opakování základních 
školních znalostí i procviCování 
anglického jazyka. Odpoledne 
vEnujeme pRevážnE sportovním 
aktivitám a turistice. 



Jedním z poslání CDS je poskytovat 
základní sociální poradenství. Vzhledem 
k potřebě našich klientů, jejich rodin  
a široké blízké veřejnosti je zvyšovat 
informovanost osob se zdravotním 
postižením, podporovat jejich nezávislost 
a samostatnost a napomáhat jim  
ke zvýšení či udržení kvality života.

Cílem sociálního poradenství je zpro-

středkování pomoci při řešení nepříznivé 
sociální situace. 

Cílová skupina: osoby se zdravotním  
postižením, rodiny s postiženým dítětem. 

Úkolem sociálního pracovníka je poskytovat 
pravidelné individuální konzultace, při kterých 
se řídí zejména  potřebami klienta. Nenásilnou 
formou umožňuje klientovi získat náhled nad 
jeho postižením. Sociální pracovník klientovi 
pomáhá nalézt životní perspektivy a pozitivní 
vztah k vlastní budoucnosti.

Základní sociální poradenství poskytuje 
klientům potřebné informace přispívající 
k řešení jejich nepříznivé situace. Struktura 
jednotlivých intervencí v rámci sociálního 
poradenství reaguje na potřeby klienta, typ 
postižení a aktuální životní situaci. 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Helena Kratochvílová 
sociální pracovnice CDS Medou

 „Být tím, co opravdu jsme, 
a stát se takovými, jakými 
jsme schopni se stát, je 
skutecné naplnení života.“



FINANCOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí

Dary

Platby klientů

273 000,–

252 000,–
123 000,–

1 900 000,–

247 000,–

Ing. Lenka BARTÁKOVÁ
místostarostka města Humpolec

MEsto Humpolec od samého poCátku uvítalo vznik 
Cds Medou.  Od jeho vzniku financne podporuje 

provozní  cinnost ze svého rozpoctu, konkrétne 
z dotacního programu „Seniori, sociální a zdravotní 

služby.“ V roce 2016 bylo mesto nápomocno 
 k  prestehování do nových prostor v objektu  
U Nemocnice 692, které se nachází v blízkosti   

dopravního hRištE a mEstského parku. Jedná se  
o prostory, které jsou pRíjemnEjší pro pobyt  

našich handicapovaných spoluobCanU.

128 000,–
Úřad práce ČR



S vědomím velké odpovědnsoti jsme 
v naší organizaci přistoupili ke vzdělávání.
Zaměřili jsme se na tři následující oblasti:

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Celý tým absolvoval vzdělávací akci zaměřenou 
na individuální plánování v návaznosti na kurz 
hodnocení míry potřebné podpory.

1

Celý rok jsme pracovali na metodických  
dokumentech, které navazují na zákonné  
požadavky, kladené na sociální službu.  
K této problematice se vztahovalo i vzdělávání 
zaměřené na práva, povinnosti a zodpovědnost 
v sociálních službách a dokumentaci  
v sociálních službách. 

3

S souvislosti s rozšířením cílové skupiny  
o osoby s autismem jsme navázali spolupráci  
s organizací NAUTIS a věnovali jsme se problematice 
poruchy autistického spektra pojící se s mentálním 
postižením se zaměřením na odborný přístup a 
metody práce. Dále jsme se seznámili s metodami 
alternativní a augmentativní komunikace.

2
Od roku 2016 jsme členy 
Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR.

„Veríme, že je to práve 
vzdelávání, které prináší 
pozitivní zmeny v našem 
myšlení a podporuje naši 
organizaci v rozvoji.“



V roce 2016 jsme absolvovali tyto kurzy:
Standardy kvality v sociálních službách

Individuální plánování

Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách

Bazální stimulace

Dokumentace v sociálních službách

Poruchy autistického spektra pojícím se s mentálním hendikepem



V rámci supervizní činnosti navštívil 
CDS Medou vysoce uznávaný odborník, 
zakladatel Národního ústavu pro autismus 
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. 

„Medou poskytuje svým klientum 
kvalitní služby. Interakce, které 
jsem s klienty videl, byly na velmi 
profesionální úrovni, personál 
projevuje o klienty aktivní zájem. 
Cením vysokou profesionalitu  
a ochotu veškerého personálu  
v hledání možností terapie klientu. 
Vlastní jednání bylo velmi milé  
a profesionální. Dekuji.“

K rozšíření cílové skupiny o osoby s autismem nás vedl fakt, že ve městě není organizace, 
která by lidem s poruchou autistického spektra poskytovala svoje služby. Právě u této cílové 
skupiny je nesmírně důležité zajistit odpovídající prostředí, kde jsou naplněny jejich potřeby, 
zvláště potřeba bezpečí a jistoty, dále potřeba někam patřit, potřeba uznání a seberealizace.

ROZŠÍŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY



Autismus je neuro-vývojová 
porucha, která se projevuje  
pRevážnE selháváním  
v oblasti sociálních vztahU. 
KvUli tomu je velmi složité 
zapojovat lidi s PAS 
do kolektivního zPUsobu 
života.



Jedním z významných okamžiků roku 
2016 bylo otevření terapeutického 
obchodu. Všichni víme, že právo  
na práci patří neodmyslitelně  
k plnohodnotnému životu dospělého 
člověka. Pro lidi s postižením je  
možnost pracovního uplatnění  
mnohdy minimální, přestože práce  
má pro ně velký socializační  
a rehabilitační význam.

OBCHŮDEK PRO RADOST

V obchodě klienti prodávají výrobky našich 
dílen – mýdlové, keramické, floristické,  
košíkářské a textilní. Zároveň poskytujeme 

prostor i dalším organizacím, které se v rámci 
svojí činnosti zaměřené na podporu lidí  
s postižením věnují řemeslné a umělecké 
výrobě s cílem pomoci jim ke zviditelnění jejich 
práce a k zajištění možnosti samofinancování.



Medou přináší do společnosti témata jako tolerance, 
respekt i individualitě a schopnost přijímat druhého 
tokového jaký je. Jsou to hodnoty, které se dotýkají 
kvality každého jednotlivce i celé společnosti. Lidé 
s postižením každý den čelí sociálním i psychickým 
bariérám nebo předsudkům spojeným postižením.  
Zapojením našich klientů do práce v obchůdku  
vidíme velký smysl vzhledem k prevenci těchto 
negativních jevů.

Navštivte náš 
ObchUdek pro radost 

dennE od 8 do 16 hodin. 

MUžete navštívit také náš 
novE otevRený internetový obchod.





Velkým přínosem pro naši službu v minulé roce bylo navázání pracovně 

–přátelských vztahů s několika organizacemi a spolky v okolí. 

Naši klienti se pravidelně účastní dobrovolnických akcí např. v rámci  
potravinové sbírky. 

Řada aktivit nás spojuje s neziskovou organizací Kruhcentrum.  
V průběhu celého roku jsme společně zorganizovali řadu nejrůznějších  
akcí a vzdělávacích seminářů, kde dochází k propojení světu zdravých 
lidí s lidmi s různými druhy postižení. Velkou výzvou pro nás byla účast  
na první společné doprovázené pouti. Na tyto aktivity chceme  
i v následujícím roce navázat.

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI

Ivana Kmochová 
Kruhcentrum Humpolec

„Cítíme velkou vdECnost a radost  
ze spolupráce s centrem Medou.  
Díky spoleCnému Casu se nám daRí  
naplNovat naši vizi propojení svEtA.  
A co víc – lidé ze zdravé veRejnosti 
vyjadRují velké obohacení a podEkování, 
že se mohou takto pRirozenE setkávat  
v rámci vzdElávání a osobního rozvoje 
s handicapovanými lidmi.“



Partnerství, které nás velmi oslovuje, směřuje 
do Stanice Pavlov, která poskytuje péči  
hendikepovaným živočichům. Stojíme na začátku 
příjemné spolupráce. Velkou výzvou je oboustranná 
ochota ke spolupráci, skvělí lidé, užitek pro obě 
strany, kdy naši klienti mají možnost aktivně trávit 
svůj čas v krásném prostředí, uprostřed přírody.
 Navíc získají nové dovednosti i zážitky a ještě 
k tomu pomohou ohroženým zvířatům.

SPOLUPRÁCE SE STANICÍ PAVLOV

TOHLE JE CESTA, KTEROU  
BYCHOM SE CHTELI VYDAT:  

hledat další partnery  
a formou dvoustranné Ci  

vícestranné spolupráce  
dElat užiteCné vEci; cesta 

 vzájemného respektu  
A pomoci tam, kde je  

to možné. 





CELOROČNÍ PROJEKT
Jsme rádi, že při provozu naší organizace  
se daří aplikovat environmentální zásady  
– třídíme odpad, šetříme materiálem  
i energiemi. V průběhu celého roku jsme  
společně pracovali na projektu „ODPADY 
NÁS NEZASKOČÍ“. Cílem projektu bylo 
nejenom seznámit se s významem  
správného třídění odpadů, ale též aktivně 
přispět v rámci možností k udržení čistoty  
a pořádku v našem městě.

DEkujeme všem, KDO jste  
podpoRili aktivity CDS medou 

sbErem plastových víCek.  
Z jejich výnosu jsme financovali  

sportovnE rehabilitaCní pobyt  
klientU na Slovensku v záRí 2016.



ALEX „Dobrovolnictví v Medou bylo  
ohromující. V této přátelské atmosféře je 
spousta úsměvů, objetí a pozitivismu, které 
vás vyzývají, abyste vyrostli. Naučili mě víc, 
než jsem je naučil já sám. Cítím, že jsem 
součástí tohoto velkého projektu této velké 
rodiny!“

CDS Medou spolupracuje od svého vzniku  
s organizací Dobrovolnické centum v regionu  
Pelhřimov. Práce dobrovolníků přináší pomoc  
tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň přináší lidem 
pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností, 
dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.

PRÁCE DOBROVOLNÍKŮ 
V MEDOU

LADA „Práce s lidmi v Medou mě velmi  
obohacuje, už jen tím, že mě berou mezi 
sebe a neumějí se přetvařovat... Miluju to, že 
nejsou vypočítaví, že když mají radost,  
tak ji daj znát.“





Naší snahou je pomoci rozšířit lidem 

s postižením spektrum možností 
volnočasových aktivit a umožnit 
další posun v rozvoji jejich dovedností 
a schopností. Díky podpoře týmu nadšených 
dobrovolníků z Prahy jsme měli možnost 
zapojit se do projektu lezení lidí s postižením.

Jedním z dílčích cílů naší služby je pomoci mladým  
lidem s postižením přijmout zodpovědnost za vlastní 
dospělost. K tomu je zapotřebí velká dávka  
sebedůvěry a odvahy. Právě lezení se ukázalo jako  
jedna z cest, kdy si mohou v bezpeční vyzkoušet  
svoje limity, třeba je i překonat a získat důvěru  
ve vlastní síly a schopnosti.

NABÍDKA 
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Eva L. klientka CDS MEDOU

„Milé Medou, dekuju že jsem mohla videt 
lezeckou stenu v Praze mám velkou  

radost moc a moc dekuju me to bavilo a 
taky jsem se ze zacátku bála, ale pak to 

šlo od ruky a za to jsem moc ráda. Dekuji 
vám kamarádi za podporu, kterou jsem 
potrebovala, abych mela jistotu bezpecí. 

Moc dekuju že jsem mohla poznat novou 
vec a nové prátele, tomu jsem už neverila.

 Dekuji a hezký den i když je zataženo a 
deštivo. Mám vás moc ráda.“



PODPORILI NÁS



VSem, kteRí Cinnost 
spoleCnosti MEDOU JIZ podpoRili, 

Ci prUbEžnE podporují, 
upRímnE dEkujeme.
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