Výroční zpráva
2011

Motto: Minimo sono labuntur alta flumina
(Téměř neslyšně valí se hluboké řeky.)
Úvodem
29.3.2011 vklouzla nenápadně mezi společenské proudy a do
proudu času nová organizace, obecně prospěšná společnost Mezi
proudy. Vznikla z touhy, vůle a myšlenky skupiny dobrých dlouholetých
přátel, jejichž největší zálibou i zkušeností je druhý člověk a to zejména
takový, který nebývá první ba ani druhý či třetí.
Tak jako všichni tito dobří, krásní a důležití neprvní lidé, kteří jsou
jejím největším darem i bohatstvím, společnost Mezi proudy o.p.s.
netouží být první mezi velkými ani známými, progresivními či
respektovanými, chce být v prvé řadě svým lidem domovem i nadějí,
třebas a právě proto, že je život vyplavil na společenské mělčiny.
Pevně věřím, že tak jak jsme se v roce 2011 pilně učili, tak i dále
budeme svou trpělivou a skromnou prací dosvědčovat, že mezi proudy
nesoucí mnohé za úspěchem, postavením nebo bohatstvím mohou být
klidné vody plné slunce a života.
Václav Kučera
Poslání:
Posláním společnosti je podporovat zainteresované osoby, instituce a
veřejnost Posláním k překonávání bariér bránících lidem se zdravotně
- sociálním a sociálním znevýhodněním aktivně se účastnit běžného
způsobu života.
Činnosti:
· poskytování vybraných sociálních služeb ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
· poskytování vybraných služeb zaměstnanosti ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
· realizaci vybraných sociálně-podnikatelských projektů

Organizační struktura:
Zakladatelé:

Blanka
Cimlerová
Václav
Kučera

Správní rada:
Blanka
Cimlerová
Pavel Hrabě
Nikola Machová
Naďa Nováková
Erika Jarošová /
Petra Podzimková
Petra Zimmelová

Dozorčí rada:
František
Kaiseršot
Monika Jandová
Pavla Šťastná

Statutární
orgán –
ředitel:
Václav
Kučera

Realizační
tým:
Blanka Cimlerová
František Kaiseršot
Václav Kučera
Nikola Machová

Sociální rehabilitace
„Mezi proudy”
Posláním sociální rehabilitace „Mezi proudy“ je poskytnout uživatelům podporu k
získání, znovuzískání či upevnění dovedností k samostatnému a nezávislému
životu ve většinové společnosti (ve svém přirozeném prostředí) s důrazem na
aktivizaci vlastních schopností uživatele.
Sociální rehabilitace „Mezi proudy“ nabízí svým uživatelům – osobám v krizi (lidem nacházejícím se v
akutní i chronické krizi způsobené aktuální ztrátou i bezprostřední hrozbou ztráty vlastního bydlení a
adekvátního společenského uplatnění) – pomoc a podporu, aby byli schopni nastalou situaci řešit.
Při práci klademe důraz na nezávislost a samostatnost uživatelů, čemuž jsou veškeré poskytované
činnosti podřízeny. Uživatelé se učí zvládat úkony potřebné k návratu do běžného stylu života uprostřed
většinové společnosti
Uživatelům ohroženým ztrátou vlastního bydlení mohou pracovníci pomoci s odvrácením hrozby ztráty
bydlení a za jejich asistence nastalou krizovou situaci dostatečně zabezpečit tak, aby se již nemohla
opakovat. Uživatelé, kteří již o bydlení přišli, mohou být zapojeni do programu podporovaného bydlení,
který těmto uživatelům může pomoci samostatné bydlení získat a bezpečně si ho do budoucna
samostatně udržet.
Během poskytování služby nabízejí pracovníci uživatelům podporu při posílení možností jejich
adekvátního společenského uplatnění, a to zejména zvýšení možností návratu či udržení se na trhu práce
a celkové seberealizace v rámci většinové společnosti.
Služba sociální rehabilitace „Mezi proudy“ je poskytována terénní formou – po vzájemné dohodě chodí
pracovníci za uživateli do jejich prostředí, kde společně pracují na dosažení toho, s čím by uživatel
potřeboval pomoci.
Služba je poskytována zdarma.

Sociální rehabilitace „Mezi proudy”

Aktuálně v roce 2011:
· V tomto roce služba Sociální rehabilitace „Mezi proudy“ byla zaregistrována v Registru
poskytovatelů sociálních služeb a začala poskytovat podporu svým uživatelům. Probíhal
proces tvorby metodik a standardů kvality, jejich ověřování a zavádění do praxe. Vznikl
základ týmu pracovníků služby.
· Tým pracovníků služby navázal spolupráci se 14 zájemci.
· Služby se úzce propojila s dalším projektem společnosti Mezi proudy, o.p.s., a to s
Bezvadydivadlem, mnozí uživatelé služby jsou členy divadelního souboru.
· Byla navázána spolupráce s okolními poskytovateli sociálních služeb za účelem koordinace
pomoci a podpory lidem řešící náročné životní situace.
· Garant služby se aktivně účastni procesu Komunitního plánování sociálních služeb na území
města České Budějovice
Plánujeme v roce 2012:
· Stabilizovat tým pracovníků
· Podílet se na vzniku „Bydlení s doprovodným sociálním programem“, ve spolupráci a za
podpory Statutárního města České Budějovice a okolních poskytovatelů sociálních služeb,
realizovat pilotní rázy tohoto projektu.
· Stabilizovat financování služby prostřednictvím vyhledávání vhodných zdojů.
· Aktivně se účastnit procesu Komunitního plánování sociálních služeb na území Českých
Budějovic.

Sociální pracovník, garant služby:
Bc František Kaiseršot
tel: 775 684 570
email: kaisersot@meziproudy.cz

Divadlo "Bezvadydivadlo" je veselý, amatérský divadelní spolek s dlouholetou divadelní
historií. Divadlo je určeno pro všechny lidi "s vadou i bez vady", působící pod hlavičkou obecně
prospěšné společnosti Mezi proudy.
Členové divadla jsou lidé, kteří jsou z různých, byť sociálních či zdravotních důvodů
znevýhodnění, často na pokraji většinové společnosti. Ve spolupráci s ostatními členy divadla
- "zdravými a běžně žijícími osobami" se lidé s handicapem učí dovednosti, které jsou
potřebné v běžném denním životě, k plnohodnotnému a přirozenému fungování ve většinové
společnosti. Jsou vnímáni jako rovnocenní partneři, mající svou pevnou roli, nesoucí
přiměřenou míru odpovědnosti a trávící smysluplně svůj volný čas. Aktivní účast na
divadelních představeních upravuje sociální vztahy, psychické poruchy, rozvíjí slovní i
mimoslovní komunikaci a podněcuje osobní růst účastníka.
Divadelní spolek měl během roku 2011 celkem 21 členů (9 dobrovolníků a 12 uživatelů
sociálních služeb). Všichni členové divadelního spolku se aktivně podíleli na realizaci
divadelních představení (včetně finálních úprav scénáře, tvorby kostýmů, nacvičování rolí) a
propagace Bezvadydivadla (vybírání nového loga, motivu plakátů, …).
Principálka divadla: Zuzana Svobodová DiS.
tel.: 775 244 570
e-mail: svobodova@meziproudy.cz
Spolupracovali jsme:
· Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Podpořili nás:

Bezvadydivadlo

Aktuálně v roce 2011:
Byly nacvičeny a zrealizovány 2 divadelní hry:
Hororově romantický kus Pes Baskervillský – 45
minutové představení na motivy románu o slavném
detektivovi Sherlocku Holmesovi, který napsal
anglický, potažmo skotský, spisovatel Arthur Conan
Doyle
Klip k písni Válka o korunu – 5 minutové představení
koncipované jako klip k písni od kapely Znouzectnost
(při hře se uživatelé zapojují jako herci, či členové
kapely a zpěváci)
Termíny představení a akcí v roce 2011
16. 6. 2011 – předpremiéra Empatie – slavnosti
23. 6. 2011 – PREMIÉRA – Fabrika (České Budějovice)
24. 6. 2011 – Borovany
24. 6. 2011 – Čížkrajice
11. 8. 2011 – Rudolfov
27. 8. 2011 – představení Libnič (z důvodu nepřízně počasí zrušeno)
14. 9. 2011 – Galerie Pod kamennou žábou (Č. Budějovice)
1. 10. 2011 – Vidov – Zelnobraní
6. 10. 2011 – Skřidla, Velešín
13. 10. 2011 – Radniční nádvoří (České Budějovice)
16. 11. 2011 – prezentace divadla – URBAN BURAN – Praha
14. 12. 2011 – besídka Empatie
Celkem 10 uskutečněných představení + 1x představení kvůli počasí zrušeno
1x prezentace divadla v rámci festivalu URBAN BURAN
Plánujeme v roce 2012:
· 15 představení
· Premiéru celovečerní hry
· 3 klipy k písním
· zlepšení materiálního zázemí
· účast a spolupořádání festivalu divadel se
sociálním přesahem

Základní ekonomické údaje za
rok 2011
Výsledkem hospodaření za rok 2011 je ztráta ve výši 3.196,75 Kč.
Náklady celkem ve výši 177.731,52 Kč.
Výnosy celkem ve výši 174.534,77 Kč.
Náklady
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

17 422,00 Kč
34 403,52 Kč
89 729,00 Kč
30 509,00 Kč
200,00 Kč
5 468,00 Kč
177 731,52 Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace
Výnosy celkem

7 800,00 Kč
20,77 Kč
1 714,00 Kč
165 000,00 Kč
174 534,77 Kč

Přehled přijatých provozních dotací:
MPSV
Magistrát města České Budějovice
Dotace celkem

150.000,00 Kč
15.000,00 Kč
165.000,00 Kč

Činnost společnosti podpořili fyzické osoby dary v celkové výši 1.714,00 Kč.
Společnost v roce 2011 vytvořila čtyři pracovní místa se zkrácenými pracovními úvazky.

Základní údaje:
Mezi proudy o.p.s.
Žižkova 226/3
370 01 České Budějovice
IČ: 281 36 233
tel.: 775 570 357
e-mail: info@meziproudy.cz
web: www.meziproudy.cz

