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„Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. 
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Vážení přátelé,  

 

věnujte prosím chvilku času a přečtěte si informace o tom, jak jsme v Medou v uplynulém roce 
pracovali.  

Rok 2021 nám přinesl nové výzvy, kterým jsme museli čelit. Již druhým rokem pokračovala 
pandemická situace, která často střídala náročná období omezení, restrikcí a období bez 
omezení. Navzdory tomu všemu jsme se stále vrhali s chutí do práce a pustili se i do nových 
projektů.  

Co mě velmi těší, je narůstající zájem o naše služby, které v nelehké situaci kolem nás všech, 
můžeme poskytovat více klientům.  

Opět jsme se v těžší době mohli spolehnout na naše dlouholeté partnery. Navázali jsme také 
úplně nová partnerství, která věříme, přinesou i do budoucna další společné projekty. 

Děkuji všem svým kolegyním a kolegům za odvedenou práci v uplynulém roce. Těším se na další 
společné dny naplněné prací, která nás baví a dává nám smysl.  

 

Lenka Šlapáková  

ředitelka organizace 
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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 je 
poskytovat takovou podporu, aby mohli tito lidé prožít aktivní a ze svého pohledu co 
nejspokojenější život. 

NAŠE POSLÁNÍ 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název: Medou z. s. 

Sídlo: Svatopluka Čecha 665, 396 01 Humpolec 

Statutární zástupce: Mgr. Zuzana Žaloudková, MBA 

Ředitelka: Lenka Šlapáková 

Telefon: +420 777 341 655 

E-mail: medou@post.cz 

IČO: 03718981 

Právní forma: evidovaná právnická osoba 

Datová schránka: vx4chj 

Číslo účtu 107-9664100267/0100 

 

Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku, který je vedený vedeného u Krajského soudu v 
Českých Budějovicích, spisová značka L 6602. 

 

Aktuální informace o aktivitách spolku naleznete na webových stránkách či na 
facebookovém profilu organizace. 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. 

MEDOU z.s. 

 Pomáháme lidem se zdravotním postižením žít plnohodnotný a spokojený život.  
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Místo poskytování CDS 

Organizace působí od roku 2020 v původní 
prvorepublikové vile na adrese Lužická 
775. Budova je umístěna v klidné okrajové 
části města uprostřed rozlehlé zahrady. 
Interiéry prošly celkovou rekonstrukcí. 
Díky nájezdové rampě jsou prostory zcela 
bezbariérové. Úpravy si vyžádaly nemalé 
finanční prostředky. Díky pomoci našich 
partnerů mají klienti naší sociální služby 
k dispozici důstojné a bezpečné prostředí.  

Klienti obou našich služeb nyní využívají prostorné přízemí domu o rozloze bezmála 200 m². 
Kuchyň, jídelna, ateliér i denní místnost jsou vybaveny novým, pohodlným a dobře 
udržovatelným nábytkem. V odpočinkové místnosti je umístěno masážní lehátko a vybavení 
pro relaxační a rehabilitační aktivity. Zimní zahrada na jižní straně budovy je zázemím pro práci 
i odpočinek klientů. Schodiště je doplněno bezpečnou nájezdovou plošinou pro vozíčkáře. 
Klienti i pracovníci mohou využívat pro realizaci zahradní terapie i rozlehlou zahradu. 
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Dobrovolníci jsou pro naši organizaci velkou pomocí a přínosem.  Velmi si práce dobrovolníků 
vážíme. Svým nadšením, angažovaností, novými a nezatíženými pohledy přinášejí do MEDOU 
přidanou hodnotu. 

V oblasti dobrovolnictví dlouhodobě spolupracujeme s organizací FOKUS Vysočina, z. ú. 
Prostřednictvím Dobrovolnického centra v regionu Humpolec a Světlá nad Sázavou. 

  

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 
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Centrum denních služeb Medou je registrovanou ambulantní sociální službou disponující 
pověřením Kraje Vysočina,  jejíž provoz byl zahájen dne 1. 9. 2015.  

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Název Centrum denních služeb Medou 

Zřizovatel Medou z.s. 

Identifikátor 3845565 

Vedoucí pracovník Mgr. Markéta Tůmová 

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

Místo poskytování služby Lužická 775, Humpolec 396 01 

Provozní doba PO – PÁ          7:00 – 16:00 

Kapacita služby 16 klientů;  

Forma poskytovaných služeb ambulantní 

 
Služba je dle zákona o sociálních službách zpoplatněna dle § 75 (z. č. 108/2006 Sb.). Platný 
ceník je vydáván ředitelkou MEDOU, z. s. 

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. 

 
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. 

 

 

 

Centrum denních služeb MEDOU 
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CDS MEDOU V ČÍSLECH v roce 2021 

31 uzavřených smluv s klienty (z toho 19 mužů a 12 žen, 
z toho 4 děti) 

16 denní kapacita služby 

9 561 hodin přímé péče 

315 počet hodin dobrovolnické činnosti 

  
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 

 

Během roku 2021 byla služba zajišťována 1 sociální pracovnicí, vedoucí služby Centra denních 
služeb Medou, psycholožkou a 8 pracovníky v sociálních službách.  
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Medou klientům centra denních služeb nabízí mnoho různorodých aktivit. V rámci 
aktivizačních činností si udržují a rozvíjejí svoje schopnosti a dovednosti, popřípadě získávají 
nové. Mezi nejoblíbenější činnosti patří hudební, keramická, kuchařská, krejčovská nebo 
výtvarná dílna. Činnosti v dílnách přispívají k rozvoji sebevědomí klientů a sebeuvědomění si 
vlastní ceny. Jsme rádi, že můžeme svoji práci představit široké veřejnosti, např. v rámci 
terapeutického obchodu nebo v rámci prodejních akcí na trzích.  

 

 

 

 

 

 

NABÍDKA AKTIVIT CDS MEDOU 
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V roce 2021 se služba potýkala s restriktivními opatřeními, která byla nařízena v souvislosti s 
pandemií Covid-19. Od 1. 3. do 15. 3. 2021. byla služba v důsledku vládního nařízení zcela 
uzavřena. Pandemie měla vliv na pravidelnou docházku klientů do služby, stejně tak nepříznivý 
vliv měla i povinná opatření a vyhlášený nouzový stav. Byli jsme nuceni některé aktivity omezit 
či úplně zrušit. V důsledku celkové situace jsme zaznamenali vyšší počet klientů, u kterých se 
zhoršil psychický stav. Přes všechny překážky se však podařilo udržet chod služby a připravovat 
pro klienty zajímavý a smysluplný program. Stejně tak situace neměla vliv ani na odborné 
poskytování služby.  

V Centru denních služeb Medou je převážná část aktivit skupinová. Poskytujeme odborné 
služby, včetně psychologické pomoci a nabízíme tak klientům a jejich rodinám bezpečné 
zázemí. 

Vzhledem k tomu, že centrum denních služeb navštěvují klienti v různém věku a s různou 
mírou podpory, jsou některé činnosti poskytované individuálně dle zájmu a přání klientů, které 
vychází z jejich individuálních plánů.  

Našim klientům poskytujeme mimo jiné odborné sociální poradenství například v oblasti 
vyřizování sociálních dávek nebo pomoc v orientaci v celkové nepříznivé situaci – bydlení, 
práce, rodinné vztahy atd. Dále poskytujeme výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti (různé 
tvoření – textilní, keramická a kuchařská dílna, které u klientů podporuje soustředěnost, 
fantazii, jemnou motoriku a vede ke zklidnění). Dále pro klienty pořádáme výlety, které slouží 
ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pomáháme při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů (podpora v komunikaci s opatrovníky, rodinami nebo při vyřizování 
osobních záležitostí atd.). Klienty aktivizujeme v rámci pohybových aktivit i například 
trénováním paměti. Jednoduše klienty podporujeme takovým způsobem, aby mohli žít 
přirozeným způsobem života, aby byli co nejvíce samostatní a soběstační. 

Důležitou součástí naší práce je zprostředkovat našim klientům kontakt se širokou veřejností. 
To nám umožňují různé výlety, které pro naše klienty organizujeme, stejně jako společenské, 
kulturní a sportovní akce, kterých se účastníme. Naším hlavním cílem je poskytnout klientům 
možnost smysluplně trávit svůj čas, pomáhat jim získávat nové schopnosti a dovednosti a dát 
jim příležitost potkávat se s většinovou společností, jejíž jsou nedílnou součástí.  

Při plánování aktivit Vycházíme z předpokladu, že člověk s postižením má stejné potřeby jako 
zdravý člověk. První z nich je být uznán a přijímán takový, jaký je. Společně hledáme cesty, jak 
v každém najít, podpořit a rozvinout to, co umí, v čem je výjimečný, čím může být užitečný pro 
své okolí, anebo, kde může zajít pocit úspěchu. 

Širokou nabídkou aktivit a tvořivých činností klienty podporujeme v seberealizaci, ale také ve 
zvládání nároků běžného života. Drobnými kroky se snažíme zapojovat klienty stále více do chodu 
CDS. Pravidelně se schází např. klientská rada, která dává k práci organizace cennou zpětnou 
vazbu. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Název Sociální rehabilitace Medou 

Zřizovatel Medou z.s. 

Identifikátor 6482657 

Sociální pracovnice Bc. Petra Mottlová 

Druh poskytované služby Sociální rehabilitace, § 45 zákona č. 108/2006 Sb. 
 

Místo poskytování služby Lužická 775, Humpolec 396 01 

Provozní doba PO – PÁ          7:00 – 16:00 

Kapacita služby 1 klient, skupinová kapacita 10 klientů 

Forma poskytovaných služeb ambulantní a terénní  

 

POSLÁNÍ  
Posláním sociální rehabilitace je zajištění činností, které směřují k dosažení co nejvyšší možné 
míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.  
Klienti služby jsou vedeni k osvojení pracovních a 
sociálních dovedností, které směřují k získání a 
udržení si vhodného pracovního uplatnění.  

 

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

 

Sociální rehabilitace je registrovanou ambulantní a terénní sociální službou disponující 
pověřením kraje Vysočina, jejíž provoz byl zahájen 1. 1. 2020. 

Služba SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
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CÍLE 
1) Posílit a rozvíjet komunikační, sociální a pracovní dovednosti. 

2) Zajistit podporu při samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. 

3) Posilovat schopnosti a dovedností k samostatnému zvládání náročných a krizových 
životních situací. 

4) Vytvářet podmínky pro uplatnění lidí se zdravotním postižením na trhu práce. 

5) Podporovat v možnosti účastnit se společenských, kulturních, vzdělávacích a 
sportovních aktivit a smysluplně využívat svůj volný čas. 

6) Poskytnout potřebnou podporu při jednání s institucemi a při využívání místních 
institucí a běžně dostupných služeb. 

  

 SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ČÍSLECH v roce 2021 

30 uzavřených smluv s klienty 

458 hodin ambulantní formy 

2 450  hodin terénní formy 

  
ÚHRADA SLUŽBY 
Služba Sociální rehabilitace Medou je poskytována ZDARMA. 

Služba je realizovaná za finanční podpory EU v rámci projektu OPZ  

č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010532  
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Od září r.2021 jsme navázali spolupráci se ZŠ Hálkova, kde zprostředkováváme dětem se 
specifickými vzdělávacími potřebami kontakt se společenským prostředím, aktivujeme je v 
rámci volnočasových aktivit, ve spolupráci s třídní učitelkou procvičujeme trivium. Postupem 
času jsme s touto skupinkou klientů a jejich rodinami navázali hlubší vztahy a vedeme je např. 
k samostatnému pohybu po městě, rozvíjíme komunikační dovednosti v rámci pracoviště: 
Obchůdek pro radost. K tomuto cíli nám pomáhá i spolupráce s logopedkou Mgr. Ivetou 
Křikavovou. Aktivity s dětmi nás velmi těší a obohacují, máme radost z každého malého 
úspěchu, z každé dovednosti nebo znalosti, kterou si klient osvojí. 

 V rámci dospělých klientů pokračuje naše aktivita v oblasti zaměstnanosti, kde klientům 
pomáháme najít uplatnění na trhu práce, a to zejména v nově vzniklé chráněné dílně. Klienty 
podporujeme ve finanční gramotnosti, doprovázíme je na osobních schůzkách a podporujeme 
v komunikaci. Mnohdy jsou naši pracovníci už „jen“ opěrným bodem pro klienty v jednání s 
třetí stranou. Do nových pro ně neznámých situací se už nebojí jít a umí vyjádřit svoje potřeby.  

Sociální rehabilitace nabízí každému klientovi možnost se rozvíjet v té oblasti, kterou 
potřebuje. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně a od počátku je kladen důraz na 
mapování nepříznivé sociální situace.  

Aby se jednotlivým cílům mohlo dostát je zapotřebí profesionální rozvoj kompetencí, znalostí 
pracovníků a sběr zkušeností. Navázali jsme tak komunikaci se sítí sociální rehabilitace v Kraji 
Vysočina, aktivně jsme se vzdělávali v rámci kurzů akreditovaných MPSV s rovněž jsme byly 
účastny stáží. 

Je zde na místě poděkovat všem pracovníkům sociální rehabilitace, kteří pracují s nesmírným 
úsilím a cílem klientovi posunout hranice soběstačnosti, ale i komfortní zóny.        

 

 

 

 

 

Obě služby nabízíme tak, aby umožňovaly vzájemnou návaznost a prostupnost. Klienti tak mají 
možnost využívat služby, které odpovídají jejich skutečným potřebám a schopnostem a mohou 
tak směřovat k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti 
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V roce 2021 byl zahájen projekt Také chci pracovat financovaný z Evropského sociálního fondu 
– Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je aktivně podpořit zaměstnatelnost 
10 osob se zdravotním postižením (OZP) a 20 osob vracejících se na trh práce po návratu z 
mateřské/rodičovské dovolené na území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka 
prostřednictvím podpůrných motivačních skupin, vytvořením tréninkových pracovních míst, 
vzdělávacích kurzů, individuálního a skupinového vedení cílové skupiny a poradenství k získání 
či znovuobnovení znalostí a dovedností pro snazší zapojení na lokální trh práce. 

Projekt byl zahájen 1. června 2021 a ukončen bude 30. května 2022. 

Partnerem projektu je Coworkingové družstvo spolu.                

 

 

 

 

 

 

 

  

Projekt Také chci pracovat 
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PROJEKT Sportovní aktivity pro hendikepované 
V roce 2021 jsme za finanční podpory Nadačního fondu pro Pelhřimovsko v celkové výši 
37.000 Kč realizovali projekt Sportovní aktivity pro hendikepované. 

Klienti tak měli možnost účastnit se nových aktivizačních činností. Probíhala tak pravidelná 
aktivizační činnost s koňmi, cvičení jógy nebo tai-chi. Zmiňované činnosti si klienti oblíbili, 
jelikož sloužily především k emočnímu zklidnění, zlepšení svalového napětí, rovnováhy. Konaly 
se i další aktivity například návštěvy bazénu nebo lezecké stěny. Z finančních prostředků byly 
také zakoupeny koloběžky, lano na cvičení pomocí SM systému a stolní fotbálek.  

 

 

 

 
 

 
  

PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2021 
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SPOLUPRÁCE 
Spolupráci s dalšími subjekty vnímáme jako velmi důležitou. Probíhala spolupráce zejména 
s opatrovníky, městem Humpolec a Krajem Vysočina. Spolupracovali jsme také s Chráněným 
bydlením Jeřabina, zapojili jsme se do projektu Fotografiemi pro radost. Zúčastnili jsme se 
charitativního běhu, jehož výtěžkem nás podpořila firma Hranipex Czech Republic a. s. V rámci 
prodeje našich výrobků jsme se pravidelně zapojovali do farmářských trhů v Humpolci, ale 
účastnili jsme se také poutě v Želivě nebo Festivalu sociálních služeb. Cílem byla propagace 
služby, informování o službě a nábor nových klientů. Službu jsme představili na základních a 
mateřských školách v Humpolci. Proběhl také den otevřených dveří v Medou a den pro rodiny.  

 

MEDOU ČLENEM B4B PLATFORMY 
V roce 2021 bylo Medou členem Business for Breakfast, kde 
jsme se pravidelně potkávali s místními podnikateli. Díky 
podnikatelským setkáním v Business for Breakfast Humpolec se 
nám podařilo navázat několik nových partnerských vztahů.  

Věříme, že propojení sociálních služeb a "byznysu" má smysl. 
Dává naší organizaci nový směr v oblasti fundraisingu. 

 

 
 

FARMÁŘSKÉ TRHY V HUMPOLCI 
Medou se pravidelně účastnilo Farmářských trhů v Humpolci. Dává nám to možnost se 
potkávat s lidmi a mluvit o naší práci. Díky výrobkům z našich dílen část naší práce 
prezentujeme. A v neposlední řadě umožňujeme našim klientům nácvik sociálních dovedností 
v běžném životě.  
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST – Obchůdek pro radost 
V rámci doplňkových činností organizace Medou z.s. provozovalo již šestým 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.  

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 sídlo na Horním náměstí 274 v Humpolci. 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.  
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ČLENSTVÍ V APSS 
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.  

 

 ČLENSTVÍ V AVPO 

 

 

SOCIORATING 
V roce 2021 jsme si nechali změřit VITALITU organizace – tzv. SOCIORATING.  

Ten zkoumá, hodnotí a analyzuje dopady sociálních aspektů organizace směrem ven (dopady 
na společnost) i směrem dovnitř (do organizace).  

Měří úroveň inovativnosti, důvěry, identifikace, spokojenosti a zodpovědnosti v organizaci. 

Pomáhá predikovat dlouhodobou hodnotu organizace, její udržitelnost a dopad na společnost.  

Výsledek byl A+, což je nejvyšší hodnota. Medou dosahuje velmi dobrého výsledku ve všech 
oblastech identifikačního procesu, v přístupu k inovativnosti, ve spokojenosti, zodpovědnosti 
a důvěře. 

 

 

Medou z.s je členem ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
ORGANIZACÍ ČR. 

AVPO je součástí skupiny transparentních organizací, 
kterým jde o dobrou pověst neziskového sektoru v ČR. 

Díky AVPO máme možnost cenově výhodných konzultací 
z oblasti práva, daní, účetnictví, projektového řízení 
nebo správních rad a možnost slevy vzdělávacích kurzů. 



  
 

18 
 
 

Medou je organizace se silným sociálním potenciálem.  

Zaměstnanci dosahují vysokého stupně identifikace s organizací, rozumějí cílům, jsou 
ztotožněni se směřováním organizace a jsou ochotni podat výkon k dosažení stanovených cílů.  

Díky SocioRatingu jsme získali objektivní rating kvality sociálního prostředí porovnatelný 
s trhem. Jde o důvěryhodný ukazatel manažerského stylu vedení organizace.  

SocioRating nastavuje mezinárodní standard měření sociálních aspektů v organizacích. 

Službu poskytla společnost SocioRating Institute a.s. zdarma v rámci pro bono činnosti. 
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Fundraising je již nedílnou součástí každé neziskové organizace, která se chce rozvíjet. Zdálo 
by se, že rok 2021 nebyl kvůli šíření nemoci COVID-19 a vládním restriktivním opatřením, 
příznivý pro jakýkoliv fundraising. Zažili jsme 2x „lock down“ a pro všechny z nás to bylo velmi 
náročné období. I přesto si dovolím říct, že pro Medou byl tento rok stěžejní v navázání nových 
partnerských vztahů.  Velice si vážím toho, že i v takto těžké době se našli lidé, kteří Medou 
podporují nejen finančně, ale i svými službami a především, kterým dává naše práce smysl! 

 

 

 

 

 

 

Ing. Klára Čechová 

Fundraiser 

  

FUNDRAISING A PÉČE O DÁRCE 
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VEŘEJNÁ PODPORA 
Naším cílem je nabízet klientům stabilně kvalitní služby, proto se snažíme dbát na vícezdrojové 
financování. Veřejná podpora však zůstává naším nejvýznamnějším zdrojem financování. 

       

 

  

NAŠI PARTNEŘI 
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FIREMNÍ DÁRCI A SPONZOŘI 
 

Vzhledem k nevýdělečnému charakteru naší činnosti 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. 
Všechny naše partnery uvádíme s jejich svolením na našich webových stránkách www.medou-
humpolec.cz/partneri/. 
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V roce 2021 bylo financování organizace Medou stejně jako v předchozích letech zajištěno 
zejména z dotací a grantů od Kraje Vysočina a Evropského sociálního fondu, tj. účelově vázaných 
finančních prostředků určených na neinvestiční náklady, které tvořily více než dvě třetiny výnosů 
organizace. Kromě těchto financí jsou dalším důležitým zdrojem financování chodu organizace 
prostředky z rozpočtu obcí (Humpolec, Želiv, Vystrkov, Dolní Město, Kaliště, Červená Řečice, 
Senožaty). Nemalou část příjmů tvoří platby klientů za služby. V posledních letech také narůstají 
příspěvky a dary od soukromých subjektů a individuálních dárců. Všechny uvedené zdroje jsou 
pro organizaci Medou nezbytné, bez nich by fungování naší organizace nebylo možné. 

 

SKLADBA VÝNOSŮ ZA ROK 2021 
1  Provozní dotace  5 563 404 Kč  
2  Příspěvky klientů  709 485 Kč  
3  Příspěvky od fyzických a právnických osob   689 978 Kč  
4  Ostatní výnosy   225 824 Kč  
CELKEM  7 188 691 Kč  
 

 

FINANCOVÁNÍ ORGANIAZACE v roce 2021 
broce 2020 
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SKLADBA NÁKLADŮ ZA ROK 2021 
1  Spotřebované nákupy a služby (materiál, energie)  1 685 084 Kč 
2  Osobní náklady  5 385 168 Kč 
3  Daně a poplatky   440 Kč 
4  Ostatní náklady  63 158 Kč 
5  Odpisy  103 872 Kč 
CELKEM  7 237 722 Kč  
 

 

 

 

 

Organizace Medou z.s. má zpracovaný systém vnitřní kontroly hospodaření s finančními 
prostředky. V průběhu celého účetního období zajišťuje organizaci poradenskou a kontrolní 
činnost v oblasti hospodaření Ing. Pavla Vincencová. Díky této spolupráci i díky svědomité práci 
ekonomky organizace, paní Miroslavy Zavadilové se daří vykazovat čerpání všech prostředků 
správně a transparentně. 

V roce 2021 byl proveden finanční audit i kontrola čerpání prostředků ze strany Kraje 
Vysočina. Závěrečná zpráva auditora konstatovala, že ve všech ohledech organizace splnila 
podmínky pro čerpání a použití příspěvku z veřejnoprávních zdrojů. Stejně tak i protokol o 
kontrole všech dotačních titulů ze strany Krajského úřadu Kraje Vysočina konstatuje, že 
nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

KONTROLNÍ ČINNOST 
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