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výroční zpráva 2012

Velcí lidé podnikají velké
věci právě proto, že jsou
velcí - blázni proto, že je
berou na lehkou váhu.
(Luc de Clapiers Vauvenargues)

úvodem
výroční zpráva 2012
Patří k všelidské zkušenosti, že po zřídkavých svátcích zrodů, vzniků a zakládání,
slavnostních proslovů i projevů nesených přílivovou vlnou ideálů přichází na první
pohled nepřetržitá řada dnů cedících svou všednost jako louh. A tehdy se začne zdát
bláznovstvím předpoklad, že vývěsní štít zářící novotou nebude rozleptán k
nepřečtení. A tak ani naše společnost jako skutečnost jen obyčejně lidská nemohla jít
cestou výrazně jinou.
Rok 2012 nám přivedl po prvních klientech a zakázkách od veřejnosti i ty
další. Člověk nemusí být ani příliš hlubokomyslný ani vysoce poctivý, aby si nepoložil
otázku, zda těmto potřebám a požadavkům má skutečně co nabídnout, zda tyto
vpravdě velké věci nebere na váhu až příliš lehkou. Kdo však může takovou otázku
zodpovědět? Sám rok 2012 ve všech těch, které nám dopřál na naší cestě potkat.
Možná se nikdy nedovíme, zda je velkým bláznovstvím nebo bláznivou
velikostí pouštět se do velkých věcí navzdory vědomí své lehké váhy, víme však, že
pro lidi roku 2013 tak učiníme.
Václav Kučera
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poslání a
činnosti
výroční zpráva 2012

Poslání:
Posláním společnosti je podporovat zainteresované osoby, instituce a
veřejnost 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
ź realizaci vybraných sociálně-podnikatelských projektů

5

organizační
struktura
výroční zpráva 2012

Zakladatelé:

Správní rada:

Blanka Cimlerová
Václav Kučera

Blanka Cimlerová
/Naďa Nováková
Pavel Hrabě
Nikola Machová
Petra Podzimková
Petra Zimmelová

Statutární
orgán/ředitel:
Václav Kučera

Realizační tým:
František Kaiseršot
Václav Kučera
Nikola Machová
Jana Malečková
Zuzka Svobodová
a další kamarádi

Dozorčí rada:
František Kaiseršot
Monika Jandová
Pavla Šťastná
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Sociální rehablilitace mezi proudy

SR
mezi proudy
Sociální pracovníci:

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.

Bc. František Kaiseršot
tel: 775 684 570
email: kaisersot@meziproudy.cz
Mgr. Nikola Machová
tel: 775 694 570
machova@meziproudy

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.
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SR
mezi proudy

výroční zpráva 2012

Aktuálně v roce 2012:
ź V tomto roce byly aktivity služby Sociální rehabilitace mezi proudy poskytnuty 19
uživatelům.
ź Služba byla poskytnuta jako doprovodný sociální program 4 účastníkům projektu Bydlení
mezi proudy.
ź Jako alternativa smysluplně tráveného volného času uživatelů vznikla Dílnička mezi proudy,
kde se uživatelé věnují výrobě rukodělných produktů, např. háčkovaných, pletených apod.,
které jsme prodávali na Adventních trzích. Dílnička je otevřena každý čtvrtek od 9 – 12 hod.
v kanceláři.
ź Služba je úzce propojena s dalším projektem společnosti Mezi proudy o.p.s., a to s
Bezvadydivadlem, mnozí uživatelé služby jsou členy divadelního souboru.
ź I letos probíhal proces tvorby metodik a standardů kvality, jejich ověřování a zavádění do
praxe.
ź Byla navázána spolupráce s okolními poskytovateli sociálních služeb za účelem koordinace
pomoci a podpory lidem řešící náročné životní situace.
ź Garant služby se aktivně účastní procesu Komunitního plánování sociálních služeb na
území města České Budějovice.
Plánujeme v roce 2013:
ź Stabilizovat tým pracovníků.
ź Stabilizovat financování služby prostřednictvím vyhledávání vhodných zdrojů.
ź Aktivně se účastnit procesu Komunitního plánování sociálních služeb na území Českých
Budějovic.
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Bydlení mezi proudy

Bydlení
mezi proudy
Kontaktní pracovník:

Hlavní cíl projektu:
Umožnit lidem v přechodné sociální krizi získat postupně
zpět bydlení, které z různých důvodů ztratili a umožnit jim
se znovu začlenit do běžné společnosti.

Bc. František Kaiseršot
tel: 775 684 570
email: kaisersot@meziproudy.cz

Vícestupňové bydlení s doprovodným sociálním programem
nabízí lidem, kteří v minulosti o své vlastní bydlení přišli a
ocitli se v nelehké životní situaci (například tzv. „skončili na
ulici“), možnost získání nájemního bydlení v bytech
Statutárního města České Budějovice. Jedná se o osoby,
kteří před vstupem do projektu začaly svojí nelehkou situaci
řešit prostřednictvím příslušných sociálních služeb (např.
služba azylový dům, dům na půl cesty, noclehárna, terénní
program, sociální rehabilitace atd.), kde získaly kompetence,
o které se mohou při návratu do běžného života opřít.
9
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Zájemce o vstup do systému „Vícestupňové bydlení s doprovodným sociálním programem“
musí splnit předem daná kritéria (např. mít stálou práci či mít stálý a dostatečný finanční
příjem, aktivně řešit svoje dluhy, aktivně spolupracovat s určitou sociální službou při řešení
svojí situace – být motivovaný k návratu do běžného života).
Doprovodný sociální program - po získání nájemného bydlení uživatel nadále spolupracuje se
sociálním pracovníkem dané sociální služby (kterou před vstupem do bytu užíval) či služby
sociální rehabilitace Mezi proudy o.p.s. Sociální pracovník provází uživatele při vstupu do
nájemního bydlení, společně pokračují v řešení záležitostí z minulosti. Dále mu pracovník
napomáhá při zvládání případných obtíží, které se mohou při návratu k běžnému způsobu
života objevit. Aktivní spolupráce se sociálním pracovníkem v rámci doprovodného sociálního
programu je podmínka pro prodloužení výše zmíněného nájemního bydlení. Při vstupu do
bytu uživatel podepisuje smlouvu o spolupráci v rámci doprovodného sociálního programu.
Mezi proudy o.p.s., jako realizátor projektu systému „Vícestupňové bydlení s doprovodným
sociálním programem“ spolupracuje s těmito partnery:
·
Statutární město České Budějovice
·
Správa domů České Budějovice, s.r.o.
·
Prevent, o.s.
·
Fokus České Budějovice, o.s.
·
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, příspěvková organizace
·
KONÍČEK,o.s.
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Projekt Vícestupňové sociální bydlení podpořilo Statutární město České Budějovice nejen tím,
že poskytlo a bude poskytovat byty ze svého bytového fondu, ale i finanční částkou 190.000,Kč.
ILUSTRAČNÍ SCHÉMA PROJEKTU

NULTÝ STUPEŇ
BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

KOORDINÁTOR VPB s DSP
– Mezi proudy, o.p.s.

Doprovodný sociální program:

đ CHRONICKY

poskytovatel sociálních služeb
PRVNÍ STUPEŇ
NOCLEHÁRNA,
AZYLOVÝ DŮM,
DŮM NA PŮL
CESTY

UŽIVATEL

(partneři projektu –
poskytovatelé

đ

Terénní programy

đ

Sociální rehabilitace

đ

Odborné sociální
poradenství

DRUHÝ STUPEŇ

(poskytují partneři či

MĚSTSKÝ BYT

Mezi proudy, o.p.s.)
RADA MĚSTA

TŘETÍ STUPEŇ
VLASTNÍ BYT
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Aktuálně v roce 2012:
ź Byla zahájena pilotní fáze realizace projektu, byly uzavřeny smlouvy s partnery projektu.
ź Pilotní fáze byla podpořena Statutárním městem České Budějovice, a to poskytnutím tří
městských bytů a finanční dotací ve výši 190.000,-.
ź Bylo vytvořeno metodické zázemí projektu, nastavena komunikace mezi partnerskými
organizacemi, monitorování projektu, procesy koordinovali zástupci Mezi proudy o.p.s.
ź Projektu se účastnili 4 uživatelé, tři uživatelé se účastnili úspěšně, jeden účast v projektu
předčasně ukončil (porušení podmínek).
ź Pilotní fáze projektu byla úspěšně ukončena.
Plánujeme v roce 2013:
ź Realizace projektu bude probíhat v běžném režimu (pilotní fáze úspěšně ukončena v roce
2012), výchozí situace pro pokračování projektu stav na konci roku 2012.
ź Stabilizace metodického zázemí projektu.
ź Navázání spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb na území města České
Budějovice.
ź Vytvoření propagačních materiálů projektu.
ź Zjištění potřebnosti realizace podobných projektů na úrovni Jihočeského kraje.
ź Sestavení vize budoucnosti projektu – rozšíření možností podpory budoucím uživatelům
(navýšení počtu bytů, rozšíření projektu dle zjištěné potřebnosti).
12
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Bezvadydivadlo
Principálka divadla:
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.

Zuzana Svobodová, DiS.
tel.: 775 244 570
e-mail: svobodova@meziproudy.cz
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Divadelní spolek měl během roku 2012 celkem 25 členů (8 dobrovolníků a 17 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 (domluva představení, tvorba FCB stránek, …).
V roce 2012 byla nacvičena a zrealizována 1 divadelní hra:

Lakomá Barka – 40 minutové divadelní představení, které vzniklo podle známé pohádky
Jana Wericha z jeho knížky Fimfárum. V Dejvicích žijí samí lakotové a největší držgrešle je
Barka, která schraňuje slupky od buřtů a šije z nich záclony, nedívá se do zrcadla, aby se
neopotřebovalo nebo si chtěla nechat vrtat koleno, aby nemusela platit za vlak, …. Lakomá
Barka má v našem podání ještě několik postav, které v původní pohádce nenajdete (například
Kelišovou, nebo doktora). No a jak už to v pohádkách bývá, vše nakonec dobře dopadne, jen
si nejsme jisti, zda se Barka ze své lakoty vyléčila.
Divadelní hra z roku 2011 s názvem „Pes Baskervillský” byla i nadále hrána.
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Přehled představení v roce 2012:
Pes Baskervillský
ź 14. 1. 2012 – Velešín (Charita Kaplice – vernisáž prodejní výstavy).
ź 3. 5. 2012 – Majáles České Budějovice.
ź 26. 5. 2012 – Bambiriáda České Budějovice.
ź 9. 6. 2012 – Jarmark dovedností – Nazaret Borovany.
ź 16. 7. 2012 – CSS Staroměstská České Budějovice.
Lakomá Barka
ź 4. 10. 2012 – premiéra – Cafe klub Slavie (v rámci divadelního festivalu DIVSEFEST).
ź 9. 10. 2012 – Skřidelský brambor (Koníček, o.s. – Skřidla u Velešína.)
ź 23. 10. 2012 – CSS Libnič.
ź 6. 11. 2012 – Kaplice – veřejné projednání komunitního plánu (Charita Kaplice).
ź 19. 11. 2012 – CSS Staroměstská.
ź 1. 12. 2012 – Vánoční trhy Výstaviště České Budějovice.

Plánujeme v roce 2013:
ź 15 představení.
ź Premiéru celovečerní hry.
ź Zlepšení materiálního zázemí.
ź Účast a spolupořádání festivalu divadel se sociálním přesahem (DIVSEFEST).
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Projekt MP skupiny
Impulzem k realizaci projektu, který byl spolufinancován Magistrátem města České Budějovice, byla
skutečnost, že na území města je velká skupina mladistvích lidí ve věku 11-18 let, kteří se potýkají s
výchovnými problémy (záškoláctví, útěky z domova, zkušenost s návykovými látkami, páchání
přestupků a trestných činů a podobně). Tito lidé velmi často neměli možnost učinit zkušenost s
pozitivními hodnotami společnosti, které ovšem nejsou ve formě bezprostřední odměny, prožitku či
zážitku na vynaložené úsilí. Mnozí z nich nemají dostatečné možnosti učinit pozitivní zkušenost se
smysluplnou a druhým prospěšnou seberealizací. Proto vyhledávají cesty a způsoby, jak uspokojit
své potřeby s prioritním zaměřením na „tady“ a „teď“ se sníženým ohledem na další partnery
nacházející se v síti jejich sociálních vztahů. Proto bylo náplní projektu sdělit si své zkušenosti ze
setkávání s problematickým chováním, porozumět jeho příčinám a nakonec vytvořit vtipnou
“antireklamu” šitou na míru každé generaci mladé duchem.
ź V průběhu projektu se uskutečnilo 6 schůzek, na kterých účastníci pod vedením lektorů

definovali oblasti, kterým se chtějí věnovat a rovněž určili způsob, jakým tyto problémy vyjádří.
ź Výsledným produktem projektu, kterého se účastnilo 5 lidí ve věku 13 – 17 let, byly tzv. S-placky a

magnety, na kterých jsou zachycena aktuální témata jako např. drogová závislost, šikana,
záškoláctví apod.
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Podpořili nás:
ź
ź
ź
ź

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Statutární město České Budějovice
Plán B, o.s.
Drobní dárci

Spolupracovali jsme:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Dobrovolnické centrum Adra
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Fokus České Budějovice, o.s.
Ing. Andrea Nádravská
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice
KONÍČEK, o.s.
Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice
Prevent o.s
17
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Základní ekonomické údaje za rok 2012
Výsledkem hospodaření za rok 2012 je zisk ve výši Kč 16.352,82.
Náklady celkem ve výši Kč 486.391,82
Výnosy celkem ve výši Kč 502.744,64
Náklady:
Spotřebované nákupy Kč 77.838,13
Služby Kč 66.549,60
Osobní náklady Kč 332.928,00
Ostatní náklady Kč 9.076,09
Náklady celkem Kč 486.391,82

Výnosy:
Tržby za divadelní představení Kč
7.500,00
Úroky Kč 51,44
Přijaté příspěvky – dary Kč 32.193,20
Provozní dotace Kč 463.000,00
Výnosy celkem Kč 502.744,64

Přehled přijatých provozních dotací:
MPSV
Kč 168.000,00
Statutární město České Budějovice Kč 295.000,00
Dotace celkem
Kč 463.000,00
Činnost společnosti byla podpořena dary ve výši Kč 32.193,20.
Společnost v roce 2012 vytvořila jedno pracovní místo na zkrácený úvazek,
tři pracovní místa na dohody o pracovní činnosti a jedno pracovní místo na dohodu o provedení práce.
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Mezi proudy o.p.s.
Komenského 71/15
370 01 České Budějovice
IČ: 281 36 233
tel.: 775 570 357
e-mail: info@meziproudy.cz
web: www.meziproudy.cz
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