ZPRÁVA O ČINNOSTI
ORGANIZACE
ROK 2018

„Člověk s postižením má stejné potřeby jako
zdravý člověk. První z nich je být uznán a
milován takový, jaký je.“
MEDOU z.s.
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Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,
po roce se opět setkáváme nad řádky výroční zprávy, ve které se budeme snažit přiblížit vám
uplynulý rok. 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...
S ohledem na všechny události, které se v loňském roce udály, si dovolím říci, že to byl rok
velmi náročný, dynamický a dovolím si říci, rok úspěšný. Třetí rok činnosti organizace byl
rokem přerodu od prvotního nesmírného nadšení k profesionalitě ve všech aspektech naší
práce.
Ačkoliv se snažíme představit práci naší organizace v loňském roce, s velkým očekáváním a
nadějí hledíme do roku 2019. Troufám si říci, že nás čeká jeden ze zlomových roků a to
především v oblasti realizace projektů, které mohou být významné v podpoře osob se
zdravotním postižením, především dětí a mladých lidí s poruchami autistického spektra.
Máme před sebou mnoho oblastí, kterým bychom se rádi věnovali. Jejich realizace je závislá
na mnoha proměnných, ať už jsou to často zmiňované finanční prostředky nebo personální
zajištění služby. Z mého pohledu jsou to právě lidé, kteří dávají všem aktivitám smysl. Lidé,
kteří svými vědomostmi a dovednostmi, svým zájmem, nadšením i dobrým srdcem určují
kvalitu naší práce.
Proto bych ráda na tomto místě poděkovala vám všem, kteří jste se na činnostech Medou
v uplynulém roce podíleli. Poděkování patří vám všem, kteří nás podporujete, kteří využíváte
našich služeb anebo s námi spolupracujete. Náš úspěch je samozřejmě i vaším úspěchem a
potvrzením vzájemné spolupráce. Každý z nás 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. Přeji si, aby rok 2019 byl pro naši organizaci rokem pozitivním, aby se nám
dařilo jako doposud a abychom byli oporou našim klientům.

Mgr. Zuzana Žaloudková
ředitelka Medou z.s.
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1 MEDOU z.s.
Medou z.s. je nestátní neziskovou organizací, která vznikla v roce 2015 z iniciativy rodičů a
přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí s cílem pomoci jim zapojit se do života
běžné společnosti. Vizí spolku Medou je poskytovat ucelený komplex služeb pro osoby
s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a lidem s autismem. Naším posláním
poskytovat takovou podporu, aby mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější
život.

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:

Medou z.s.

Sídlo:

Svatopluka Čecha 665, 396 01Humpolec

Statutární zástupce:

Mgr. Zuzana Žaloudková, předsedkyně spolku

Telefon:

+420 606 669 229

E-mail:

medou@post.cz

IČO:

03718981

Právní forma:

evidovaná právnická osoba

Datová schránka:

vx4chj

Místo poskytování služby:

U Nemocnice 692, 396 01 Humpolec

Číslo účtu

107-9664100267/0100

Medou z.s. je stálým členem ASOCIACE POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY.
APSS je největší profesní organizací sdružující poskytovatele
sociálních služeb v České republice. Je nezávislým spolkem
právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby.
V rámci aktivit Institutu vzdělávání APSS jsme absolvovali řadu
kurzů a školících akcí v zájmu zvyšování kvality poskytovaných
služeb. V roce 2019 bychom se chtěli ucházet o certifikát Značka
kvality v sociálních službách.

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 naše centrum či obchůdek pro radost. Naše dveře jsou vám stále otevřeny.
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2 CDS MEDOU
Centrum denních služeb Medou je registrovanou ambulantní sociální službou disponující
pověřením Kraje Vysočina, jejíž provoz byl zahájen dne 1. 9. 2015.

2.1 ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
při této příležitostí bilancování a ohlédnutí za uplynulý rok, bych Vám ráda poděkovala.
Především všem, kdo nám v loňském roce věnovali svojí přízeň - naši klienti, rodiny, studenti,
dobrovolníci, spolupracující organizace.
Rok 2018 byl v CDS MEDOU výjimečný tím, že s sebou přinesl spoustu nových poznatků v naší
práci. V týmu jsme zdokonalili systém individuálního plánovaní, absolvovali jsme několik
vzdělávacích akcí pro lidi s PAS. Systém vzdělávání nám pomohl efektivně nastavit práci
s našimi klienty. Pod vedením zkušených lektorů jsme měli možnost pracovat na zdokonalení
metodických materiálů organizace.
Každý den v Medou je jedinečný, plný výzev. Máme tak možnost společně s týmem kolegů
uplatňovat veškeré poznatky v teoretických rovinách, převádět je do praktických zkušeností,
což je za mě nesmírně cenné pro práci s našimi stávajícími klienty.
Nejcennější odměnou a motivací je srdečná odezva od našich klientů, kterou dostáváme každý
den. Každý den máme možnost řešit potřeby našich klientů a z každodenní, přirozené
interakce vnímáme smysl naší služby.
Chtěla bych proto poděkovat za náš tým CDS Medou všem těm, kteří nás podporují a vidí naší
práci jako smysluplnou a užitečnou pro klienty a jejich rodiny. Malými krůčky pomáháme
mnohdy mylně zakořeněné představy měnit a tyto handicapy brát jako životní součást nás
všech.
Nesmírně si vážíme Vaší přízně, kterou jste nám v uplynulém roce věnovali, a zároveň si
dovolím vyjádřit přání, že tuto přízeň nám zachováte i v budoucnu.
Doufáme, že rok následující bude plný nových zážitků, životní spokojenosti, očekávání.
Vstupujeme do dalšího roku s úsměvem a nám vlastním optimismem.
Děkujeme.

Mgr. Helena Kratochvílová
zástupkyně ředitelky, koordinátorka sociálních služeb
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2.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název

Centrum denních služeb Medou

Zřizovatel

Medou z.s.

Identifikátor

3845565

Vedoucí pracovník

Mgr. Helena Kratochvílová

Druh poskytované služby

centrum denních služeb, § 45 zákona č. 108/2006 Sb.

Místo poskytování služby

U Nemocnice 692, Humpolec 396 01

Provozní doba

PO – PÁ

Kapacita služby

12 klientů; rozhodnutím Rady Kraje Vysočina navýšena na
16 klientů
ambulantní

Forma poskytovaných služeb

7:00 – 16:00

2.3 POSLÁNÍ

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.

2.4 CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a
autismem ve věku od 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.
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2.5 CDS MEDOU V ČÍSLECH v roce 2018

25 uzavřených smluv s klienty
12 denní kapacita služby
12 750 hodin přímé péče
2.6 CÍLE SLUŽBY CDS MEDOU

1) Zachovat a zlepšovat si stávající dovednosti používané v běžných činnostech.
2) Zajistit potřebnou podporu při sebeobsluze a péči o zdraví a hygienu.
3) Aktivně trávit svůj čas dle svých přání a možností, včetně toho být užitečný pro své
okolí
4) Mít uspokojivé vztahy s lidmi v blízkém okolí a na veřejnosti.
5) Poskytnout potřebnou podporu při jednání s institucemi (úřady, lékař, škola) a při
využívání místních institucí a běžně dostupných služeb.
6) Rozhodnout se a prosazovat vlastní vůli a přání samostatně nebo s potřebnou
podporou.
Fakultativní služby:
Fakultativními službami jsou činnosti poskytované nad rámec běžných služeb nebo
základních činností dle přání a potřeb klientů:


svoz a rozvoz klientů v rámci města Humpolec



svoz a rozvoz klientů mimo město



přeprava v rámci města při vyřizování osobních záležitostí



dovoz obědů
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2.7 Nabídka aktivit

Naše péče a podpora se odvíjí od zcela konkrétních požadavků každého klienta. Klienti se
snaží podle svých možností být co nejvíce samostatní a soběstační. Každý týden nacvičujeme
vaření, zacházení s přístroji a pomůckami, úklid, péči o domácnost.

V rámci seberozvoje dbáme na to, aby se naši klienti dokázali zorientovat ve společnosti,
učíme je zvládat situace, jako jsou nakupování, jednání s úřady, práce s počítačem a další.
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V dílnách nacvičujeme pracovní dovednosti a prohlubujeme pracovní návyky při práci s
keramickou hlínou, voskem a mýdlovou hmotou. Každý klient dělá takovou práci, která
odpovídá jeho možnostem a dovednostem, a ty postupně rozvíjí.

Práce s klienty je velmi individuální. Snažíme se, aby nácvik pracovních dovedností šel ruku v
ruce s rozvojem samostatnosti každého klienta.

Poskytované služby CDS Medou vycházejí z vyjádřených i nevyjádřených individuálních potřeb
a přání dětí, mladých lidí i dospělých s postižením. Snažíme se poskytovat takové podmínky,
abychom vytvořili prostor pro vyjádření těchto potřeb, jimiž se následně řídíme.
U činností, které jsou klienti schopni zvládnout vlastními silami, není přenášeno jejich
vykonání na pracovníky, ale klient je realizuje sám. Pracovníci motivují klienta služby k co
největší možné samostatnosti a soběstačnosti s ohledem na jeho zdravotní stav.
V případě, že dané činnosti zvládá omezeně, pracovník klientovi v určité míře dopomáhá.
Rozsah péče a pomoci je taková, aby zachovávala lidskou důstojnost klienta a nedocházelo ke
zneschopňování klienta a jeho závislosti na sociální službě.
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3

PRACOVNÍ TÝM CDS MEDOU

Na práci s klienty s klienty z cílové skupiny se kromě sociální pracovnice (koordinátorky
přímé péče) a šesti pracovníků v sociálních službách podíleli také dobrovolníci a další odborní
pracovníci (vedoucí keramické dílny, lektor dramaterapie, lektor klubu zdravého životního
stylu, apod.).
Tým pracovníků CDS Medou v přímé péči v roce 2018

3.1 VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU PRACOVNÍKŮ

V roce 2018 jsme týmové vzdělávání cíleně zaměřili problematiku osob
s poruchou autistického spektra. První kurz se týkal problematiky rozvoje
sociálních a komunikačních dovedností u dětí s PAS ve spolupráci s organizací
NAUTIS. Druhá část byla věnována problematice terapie problémového chování u
lidí s mentálním postižením a s autismem.
Otázky nastavení péče o osoby s PAS+ jsme řešili i v rámci supervizních setkání
s PhDr. Hynkem Jůnem, předním odborníkem na problematiku poskytování péče
lidem s autismem.
Za velmi cennou považujeme účast na kazuistické konferenci Autismus v praxi, jejímž cílem
bylo ukázat ověřené postupy, které se osvědčily v náročné péči o lidi s autismem.
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4 Příklady dobré praxe
Dominik Halla (21) je dospělý mladý muž, který navštěvuje
CDS od roku 2015. Na začátku docházení do Medou, měl
Dominik problémy sám se sebou a s ostatními kamarády. Své
problémové chování projevoval demonstrativním skákáním
z okna, sebepoškozováním se, hádkami. Ostatní klienti se
Dominika stranili, personál nevěděl, jak situaci s Dominikem
řešit, co dělat, když Dominik ohrožuje ostatní a v neposlední
řadě sám sebe?
Pracovníci postupně zjišťovali příčinu Dominikova chování.
Vzhledem k projevům problémového chování byl Dominikovi
poskytnut profesionální individuální přístup, kdy se u
Dominika zjišťovala potřeba podpory individuality, podpora
sebevědomí.
Dominik projevil zájem o fotografování. Jeho snem bylo naučit se pořizovat fotografie
profesionálním fotoaparátem. V CDS mu byla nabídnuta možnost fotografovat detaily přírody
profesionálním fotoaparátem za podpory druhé osoby. Dominik při svém fotografování
projevil vyhraněný smysl pro detail. Jeho vlastnosti uzavřenosti se promítly do série fotografií
z přírody. Najednou se jeho sen stal skutečností.

Dominikovo problémové chování postupně vymizelo. Troufáme si říct, že právě tím, že se
Dominikovi ukázala cesta, jak být užitečný, mít možnost dát svému okolí jasný signál „jsem
tady a něco umím“, bylo tím, co Dominikovi pomohlo eliminovat jeho problémové chování.
Sám Dominik o svém fotografování říká: „ Ve svém fotografování cítím pokroky i to, že se
zlepšuji. Fotky mi dávají smysl života. Jsem rád, když ostatním dělají radost.“
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5 PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2018
5.1 Projekt Vodní sporty pro lidi s postižením

Díky podpoře dotačního programu Kraje Vysočina jsme v roce
2018 realizovali projekt na podporu sportovních aktivit lidí se
zdravotním postižením.

V rámci projektu jsme realizovali v průběhu celého roku lekce plaveckého výcviku. Většina
z účastníků neměla předchozí zkušenosti s plaváním, často se projevovaly se obavy
z vody. Výsledem byl pro nás velmi příjemný.
Aneta se začala plaveckému sportu věnovat pravidelně, nyní se připravuje na Evropské hry
hendikepované mládeže Emil Open. Během plaveckého výcviku jsme se přesvědčili, že
plavání patří mezi vhodné pohybové aktivity pro lidi se zdravotním postižením. Vede k
rozvoji motoriky, koordinace, držení těla i prostorové orientace a celkově významným
způsobem rozvíjí tělesnou kondici lidí s hendikepem.

Navazující aktivitou byl letní vodácký kurz, který se konal v srpnu na Vltavě. Kromě vodáckého
sportu jsme se věnovali turistice i poznávání kulturních a historických pamětihodností
navštívených míst.
Získali jsme velice cennou zpětnou vazbu od našich klientů. Uvědomili jsme si, že právě při
těchto aktivitách dochází k překonávání sociálních bariér, kdy lidé s postižením přijímají nové
sociální role, navazují nová přátelství a dochází k přirozené integraci lidí s postižením do
společnosti.
Projekt byl financován z dotačního programu Kraje Vysočina s názvem Vodní sporty mladých
lidí se zdravotním postižením.
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5.2 Každý krok pomáhá

V Medou jsme přijali výzvu Oborové zdravotní pojišťovny k účasti na benefiční akci Každý krok
pomáhá. Vycházeli jsme z předpokladu, že chůze je ideální pohybová aktivita i pro lidi s
postižením.
Potěšilo nás, s jak širokou podporu veřejnosti jsme se
v průběhu akce setkali. Tato podpora nám nakonec
přinesla i vítězství. K týmu Medou se přidalo bezmála
850 účastníků, kteří společně nachodili téměř 250 000
000 kroků.
16. června 2018 proběhla v areálu Českého mlýna
v Jihlavě benefiční akce, kde byly vyhlášeny výsledky.
Na akci naši organizaci skvěle reprezentovali
pracovníci i klienti CDS Medou. Velký úspěch měly
výrobky našich terapeutických dílen.

5.3 Srdce láskou darované

Vážíme si partnerství s dětmi i ze základních škol z Humpolce. Jedním z mnoha dokladů
příjemné spolupráce je práce na úspěšném celostátním projektu Srdce s láskou darované.
Srdce láskou darované je celorepubliková soutěž pro dětské kolektivy,
jejímž cílem je na jedné straně podpora tradičních hodnot, jako jsou láska,
přátelství, vzájemná úcta a na straně druhé pak podpora týmové
spolupráce.
Již podruhé nás oslovily děti ze ZŠ Hálkova pod vedením paní učitelek Mgr.
Ivony Krčilové a Mgr. Heleny Kahounové. Děti se tentokrát rozhodly „
svoje srdce“ darovat jednomu z našich klientů.
Dominik, kterému srdce děti věnovaly, si dětskou pozornost zasloužil především tím, že nafotil
nesmírně zajímavou sérii detailních záběrů přírody. Děti při své tvorbě ukázaly sobě vlastní
kreativitu a vytvořily srdce ve tvaru fotoaparátu, kde využily podstatnou část Dominikových
fotografií.

Práci dětí si můžete
prohlédnout po
naskenování QR
kódu mobilním
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5.4 Doprovázené poutě

V loňském roce jsme několikrát přijali pozvání organizace KRUHCENTRUM Humpolec ke
společným doprovázeným poutím.

Medou se snaží přinášet do společnosti témata jako tolerance, respekt k individualitě a
schopnost přijímat druhého takového, jaký je. Jsou to hodnoty, které se dotýkají kvality života
každého jedince i celé společnosti. Lidé s postižením každý den čelí sociálním i psychickým
bariérám nebo předsudkům spojeným s postižením. V podobných akcích vidíme velký smysl
vzhledem k prevenci těchto negativních společenských jevů.

5.5 Týden sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky vyhlašuje každoročně Týden
sociálních služeb, v rámci kterého se pořádá řada rozmanitých aktivit u poskytovatelů
sociálních služeb v České republice. Organizace Medou se k této události připojila celou
řadou aktivit. První z nich byla slavnostní vernisáž fotografií klienta CDS Medou Dominika
Hally v prostorách Úřadu práce v Humpolci. Další, neméně důležitou, byla návštěva Mgr.
Lucie Šolcové, vedoucí Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina v naší organizaci.

Týden vyvrcholil představením bohatých aktivit naší organizace v rámci Dne otevřených očí
ve čtvrtek 11. října, kdy organizaci navštívila celá řada milých hostů, kterým jsme měli
možnost představit širokou škálu aktivit.
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5.6 Férová snídaně

Tým pracovníků a klientů organizace Medou z.s. se také v roce 2018 s velkou radostí připojil
se k organizátorům piknikového happeningu Férová snídaně.

Společně s přáteli jsme „posnídali“ v krásném prostření městského parku vedle našeho centra.
Dali jsme tak najevo, že nám nejsou lhostejné podmínky, za jakých se produkuje a obchoduje
zboží, které běžně spotřebováváme.

5.7 Den Země

Organizace Medou se také v letošním roce připojila ke DNI ZEMĚ, nejrozsáhlejší mezinárodní
kampani zaměřené na ochranu životního prostředí.
Pracovníci a klienti Medou si oblékli pracovní rukavice a účastnili se úklidu venkovních prostor
kolem budovy sídla organizace.

Všichni v Medou si nesmírně vážíme
možnosti pracovat ve velmi
příjemném prostředí uprostřed
městského parku. Budeme se i
nadále snažit podle svých možností
co nejvíce přispět ke smysluplnému
využití tohoto úžasného prostoru
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5.8 Spolupráce s potravinovou bankou Vysočina

Významným partnerem organizace Medou z.s. je Potravinová banka Vysočina. Činnost
potravinové banky se řídí Chartou evropských potravinových bank, kdy je cílem zdarma
získávat potravinové a zemědělské přebytky a příspěvky shromážděné v potravinových
sbírkách, účelně vydávat takto získané potraviny potřebným cílovým skupinám
prostřednictvím sítě místních organizací a podporovat solidaritu mezi lidmi a zvyšovat
povědomí, jak neplýtvat potravinami.

Již tradičně jsme se také
v loňském roce jsme se
zapojili do celonárodní
potravinové
sbírky
organizované Českou
federací potravinových
bank.

5.9 Spolupráce s mateřskou školou Kindegarten Bambi
Velmi si vážíme přátelství
s pedagogy a dětmi z mateřské
školy Kindergarten Bambi.
Spolupráce
při
společném
organizování
sportovních
či
společenských aktivit boří mýty o
tom, že lidé s postižením jsou
zcela závislí na pomoci druhých.
S vhodnou podporou jsou schopni
připravit a realizovat činnosti plné
zážitků, zajistit program pro děti,
občerstvení a další doprovodný
program.
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5.10 Svozové vozidlo

Mezi klienty organizace Medou jsou lidé nejen z Humpolce a okolních obcí (Želiv, Herálec,
Jiřice), ale i blízkých měst (Pelhřimov, Nová Cerekev). Pro některé klienty nebyla služba
dobře dostupná – ať už v důsledku postižení, či větší vzdálenosti. Potřeba svozového vozidla
byla zřejmá od samého začátku. Od roku 2016 jsme postupně shromažďovali finanční
příspěvky od dárců a sponzorů. Velký zlom nastal v únoru 2018, kdy se díky podpoře Kláštera
Želiv podařilo částku významně navýšit o prostředky získané z benefiční dražby konané
v rámci Plesu v klášteře. V létě 2018 s nabídkou pomoci přišly pracovnice humpolecké
pobočky prodejny Billa. Díky sbírce, kterou iniciovaly, se podařilo nejen získat zbytek
potřebných prostředků, ale i zakoupit od společnosti Billa svozové vozidlo Škoda Octavia.
Auto bude denně sloužit ke svozu klientů do CDS Medou, ale také k přepravě na sportovní,
kulturní a další společenské akce.

Slavnost, v rámci které se dostalo požehnání našemu novému svozovému vozu proběhla
uprostřed adventního času. Za přítomnosti zástupců Města Humpolec, našich partnerů i
klientů a pracovníků Medou požehnal vozidlu pan opat želivského kláštera Jáchym Jaroslav
Šimek.
Pracovníci a klienti naší organizace měli příležitost poděkovat za nesmírnou pomoc, které se
Medou dostalo v souvislosti se získáním svozového vozidla do naší služby. Díky vozu se staly
služby našeho centra pro klienty dostupnější.

5.11 Vybavení organizace sportovními a rehabilitačními pomůckami

V uplynulém roce se podařilo díky podpoře Nadačního fondu Emil získat prostředky na
vybavení pomůckami, které slouží k relaxaci či rehabilitaci klientů. Jedná se zejména o
balanční podložky, rehabilitační míče, malý stůl pro stolní tenis, vybavení pro míčové hry a
turistiku.

6 DOPLŇKOVÁ ČINNOST

V rámci doplňkových činností organizace Medou z.s. provozuje již třetím rokem terapeutický
obchod. Posláním tohoto projektu je umožnit lidem s postižením osvojit si sociální dovednosti
a návyky potřebné pro začlenění se do běžného způsobu života.
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Práce v obchodě pomáhá našim klientům rozvíjet především komunikační schopnosti,
samostatnost, zodpovědnost a další znalosti a dovednosti, díky kterým se v budoucnu uplatní
na otevřeném trhu práce.
Obchůdek pro radost si našel své stálé zákazníky
a výrobky z dílen Medou se s úspěchem
prodávaly také na veřejných trzích. Dárkové a
upomínkové předměty si začali objednávat pro
své partnery i zástupci místních firem.
Obchůdek pro radost má své sídlo v centru
města na rohu ulic Masarykova a Svatopluka
Čecha. Denně od 8 do 16 hodin zde zákazníky
obsluhují klienti naší služby za podpory
pracovníků v přímé péči.
Finanční prostředky získané z doplňkové
činnosti byly použity na nákup materiálu a
vybavení terapeutických dílen.

7 VIZE SPOLKU PRO ROK 2019
V rámci poskytování sociálních služeb plánujeme zahájení realizace nové sociální služby, a to
sociální rehabilitace pro děti i dospělé osoby s postižením ve věku od 6 do 60 let z kraje
Vysočina. Plánovaná kapacita je 10 osob, forma poskytování ambulantní i terénní.
Připravujeme projekt AKTIVIZAČNÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY PRO DĚTI A RODINY DĚTÍ
S AUTISMEM, jehož posláním bude podporovat, aktivizovat a motivovat děti a mladé lidi
s autismem a jejich rodiny v životě v přirozeném prostředí, napomáhat rozvoji jejich
schopností a dovedností, v rámci volnočasových aktivit zajistit podmínky pro jejich přirozenou
integraci mezi vrstevníky.

8 PARTNEŘI A DÁRCI
8.1 VEŘEJNÁ PODPORA

Naším cílem je nabízet klientům stabilně kvalitní služby, proto se snažíme dbát na vícezdrojové
financování. Veřejná podpora však zůstává naším nejvýznamnějším zdrojem.
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8.2 FIREMNÍ DÁRCI

Vzhledem k nevýdělečnému charakteru naší činnosti jsme limitováni ve zdrojích, ze kterých
můžeme čerpat. Proto se bez podpory dárců a sponzorů neobejdeme.
Podpora firemních dárců, nadačních fondů a dalších podporovatelů je pro mnoho našich
projektů klíčová. Bez této podpory bychom nebyli schopni projekty realizovat.
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8.3

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

V Medou poskytujeme klientům takovou podporu, aby mohli prožít důstojný a ze svého
pohledu co nejspokojenější život. Děkujeme, že nám v tom pomáháte.

pan Lukáš Žáček
pan Mikoláš Vavřín
pan Pavel Caisl
pan Michaela Blažková
pan František Marek
pan Rostislav Rojčík
pan Josef Tvrdík
paní Petra Drdařová
pan Lukáš Jirák

pan Tomáš Voplakal
pan Libor Voplakal
pan Radomír Alt
pan Matouš Skála
manželé Městskovi
paní Dana Kocourková
pan Jan Vilím
Pan Lukáš Mrklas
manželé Coufalovi

ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2018

9%
MPSV

19%

57%

KRAJ VYSOČINA

9%
6%

Město Humpolec
sponzorské dary
úhrady za služby

PŘÍLOHA: Účetní uzávěrka za rok 2018
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