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Obecně prospěšná společnost Mela, o. p. s. také poskytovala tyto doplňkové
činnosti :

Mela o.p.s. je řízena:

a) předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3
živnostenského zákona,
b) obory činnosti :

správní radou,
ředitelem obecně prospěšné společnosti.

Členové správní rady společnosti

•
•

PhDr. Lenka Hervertová – předsedkyně
Mgr. Vladimíra Nedbalová
Eva Věříšová

•
•

Ředitel obecně prospěšné společnosti
Ing. Milan Kratina

•

Naše poslání
Posláním obecně prospěšné společnosti Mela je nabízet podporu a pomoc lidem, kteří jsou vzhledem k svému zdravotnímu postižení znevýhodněni zejména
v sociálním začlenění a pracovním uplatnění. Poskytovanými sociálními službami a nabídkou pracovních činností je motivujeme k aktivitám, které jim umožňují být součástí jejich přirozeného sociálního prostředí.
Obecně prospěšná společnost Mela, o. p. s. poskytovala tyto obecně prospěšné
služby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

•

chráněné bydlení
podporované bydlení
podporované zaměstnávání
pobytové, kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentál
ním postižením nebo s kombinovaným postižením
poradenská a zprostředkovatelská činnost pro osoby s handicapem
osvětová a vzdělávací činnost v oblasti sociální
sociálně terapeutická dílna

2

3

Výroba textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slamě
ných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových
výrobků
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, vý
roba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomín
kových předmětů
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
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Slovo úvodem

Nyní otvíráte výroční zprávu obecně prospěšné společnosti MELA, o. p. s. se
sídlem v Konárovicích, Nová 106, za rok 2010. MELA, o. p. s. je Rozhodnutím
Krajského úřadu Středočeského kraje zaregistrována jako poskytovatel sociálních služeb a je také členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
V roce 2010 jsme poprvé obdrželi dotaci ze státního rozpočtu na provoz chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny. Pouze odborné sociální poradenství
jsme poskytovali dobrovolnicky.
Děkuji našim zaměstnancům za nesmírnou obětavost a odhodlání poskytovat
sociální služby v co nejvyšší kvalitě.
Děkuji Úřadu práce v Příbrami, MÚ v Kolíně, Sedlčanech a v Bystřici a všem podporovatelům a přispěvovatelům za poskytnutí darů a finančních prostředků, které nám umožnili poskytovaní sociálních služeb. Dále jsme z příspěvků a z výnosu
„Akce cihla 2010“ zrealizovali rekonstrukci vytápění rodinného domu v Kolíně
– Sendražicích, nově jsme otevřeli chráněné bydlení v Kolíně V., Antonína Kaliny 1353, a tak jsme rozšířili kapacitní možnosti poskytování služby chráněného
bydlení. Také dík patří našim spolupracovnicím, které poskytují službu odborně
sociálního poradenství zdarma, protože na tuto službu jsme neobdrželi dotaci
finančních prostředků.

Zasedání správní rady
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Chráněné bydlení

Chráněné bydlení slouží lidem s mentálním postižením, kteří zde mohou nalézt
trvalý domov, potřebné zázemí a nutné speciální služby. Chráněné bydlení jsme
otevřeli 1. 9. 2008. Základní chod domácnosti a potřebné sociální služby zajišťuje tým asistentů. Chráněná domácnost se však příliš neliší od běžné domácnosti ani tím, jak to v ní vypadá, ani tím, co se v ní děje. Uživatelé se zapojují
do domácích prací, účastní se nákupů, vaření, mytí nádobí, úklidu, praní, žehlení
apod. Snažíme se o to, aby se každý naučil využívat co nejvíce svých vlastních
schopností a nespoléhal se pouze na pomoc okolí. Volný čas pak každý tráví po
svém a věnuje se svým zálibám. Přes týden uživatelé docházejí do Sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech a v Kolíně, a to podle lokality, kde se chráněné
bydlení poskytuje.
V současné době provozujeme chráněné bydlení v Kolíně a v Nalžovicích.
V Kolíně máme pro tyto účely byt 2+kk v ulici Radimského a zároveň se nám podařilo pronajmout rodinný dům v Kolíně – Sendražicích. Tento máme pronajatý
od Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kolíně, a to na dobu dvaceti
let. V roce 2010 jsme rozšířili službu chráněného bydlení o byt 4+1 v Kolíně V.,
Antonína Kaliny 1353.
V Nalžovicích máme pro klienty pronajatý rodinný dům 2+1 se zahradou.
Služeb chráněného bydlení v roce 2010 využívalo 14 klientů, a to 9 klientů v Kolíně a 5 klientů v Nalžovicích.

Správní rada MELA, o.p.s. zasedala v průběhu roku 2010 celkem třikrát a projednávala: Roční výkaz V1 – 01 za rok 2009, čerpání finančních prostředků za rok 2009,
návrh rozpočtu na rok 2010, rozšíření poskytování služby chráněného bydlení o byt
4+1 v Kolíně, žádost na dotaci finančních prostředků na rok 2011, Výroční zprávu
2009, Podání Individuálního projektu – „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji – sociálně terapeutické dílny“ na roky 2011 – 2013.

Z naší činnosti

Naše obecně prospěšná společnost poskytuje tři služby:
• chráněné bydlení,
• odborné sociální poradenství,
• sociálně terapeutickou dílnu.
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Sociálně terapeutická dílna v Sedlčanech

Rok 2010 byl pro sociálně terapeutickou dílnu rokem velkého vítězství. MELA,
o. p. s. poprvé obdržela dotaci na její činnost. Tímto jsme prokázali oprávněnost
našeho rozhodnutí, že činnost sociálně terapeutické dílny v roce 2009 neukončíme.
Sociálně terapeutická dílna v roce 2010 spoluprácovala s firmou „www.odlitek.
cz“ Petry Drvoštěpové z Říčan, která nám svěřila kompletaci a expedici svých
produktů a s Integračním centrem Zahrada v Praze 3, pro které jsme vyráběli
drobné textilní doplňky,které jsou potřebné ke stolování dětí v Integračním centru. Finanční prostředky získané z této činnosti pokryly část provozních nákladů
terapeutické dílny. Další prostředky jsme získali prodejem výrobků našich uživatelů na prodejních výstavách v Příbrami v budově O2, na OÚ Vysoký Chlumec
a Dublovice, v budově KÚ Středočeského kraje a hlavně na sedlčanském náměstí
díky stánku, který sponzorsky vyrobil pan Chlasták.
V průběhu celého roku jsme se snažili o propagaci naší sociálně terapeutické
dílny. Uspořádali jsme dvakrát „Den otevřených dveří“, zúčastňovali jsme se pravidelně prodejních výstav, zahájili jsme spolupráci se základními školami. Zapojili
jsme se do projektu AKCE CIHLA.
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Na každé činnosti se podílejí jednotliví uživatelé podle svého zájmu, chuti
a schopností. Výrobní postup výrobku vytváříme vždy tak, aby se na něm mohli
podílet všichni nebo většina uživatelů.
V průběhu roku 2010 služby sociálně terapeutické dílny využivalo 16 uživatelů.

Naši uživatelé se společně učili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tkaní na dvoulistém tkalcovském stavu,
tolerovat ostatní v kolektivu,
úpravu venkovní zeleně a udržování pořádku na prostranství před dílnou,
dostavit se ve smluvený den a hodinu do dílny,
umět se chovat dle pravidel určených v dílně,
drobné natěračské práce,
obkreslování podle šablon,
výroba tašek, chňapek a polštářků,
vynášení a třídění odpadků,
procvičovali jsme konkrétní domácí práce jako je: žehlení, úklid podlahy,
vaření, mytí nádobí, třídění odpadu, zalévání pokojových květin, luxování
a stírání povrchů,
malování na látku,
příprava náplně do polštářů a jejich plnění.

6

Odborné sociální poradenství
Poradna v Sedlčanech začala pracovat od 1. 11. 2008. O informaci, radu nebo
pomoc, požádalo během roku 2010 384 lidí, z toho 98 mužů a 286 žen.
Rada či pomoc byla poskytnuta zejména v těchto oblastech:
•
•
•
•
•
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sociální,
zdravotní,
rodina a mezilidské vztahy,
majetkoprávní,
bydlení.
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Výsledovka hospodaření za rok 2010
Příjmy
dotace MPSV
dotace MÚ, OÚ

V roce 2010 nás podpořili

std

chb

Celkem

320 000

525 000

845 000

9 000

20 000

29 000

234 935

0

234 935

55 556

27 000

82 556

služby

0

845 172

845 172

ostatní

158 103

0

158 103

777 594

1 417 172

2 194 766

std

chb

Celkem

mzdy

408 000

424 000

832 000

odvody

138 720

144 160

282 880

nájem

140 793

165 000

305 793

energie

81 521

54 446

135 967

vodné, stočné

11 426

9 516

20 942

pořízení DHIM

42 073

39 095

81 168

4 193

27 973

32 166

0

10 794

10 794

27 291

34 475

61 766

505

703

1 208

telefon, internet

6 213

19 720

25 933

služby s nájmem

10 608

0

10 608

ostatní služby

92 216

10 728

102 944

dotace-Úřad práce
dary

Příjmy celkem
Výdaje

opravy
cestovné
drobné nákupy, kanc. a úklid. prostředky
poštovné

Fond CHB
ostatní materiál
ekonomické služby, školení

0

75 691

75 691

6 841

3 785

10 626

10 600

51 680

62 280

asistenční služby

0

142 000

142 000

Výdaje celkem

981 000

1 213 766

2 194 766

Příjmy-výdaje

-203 406
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203 406

0
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Irena Fuchsová
Spisovatelka

Je naší patronkou. V roce
2010 nám poskytla
finanční dar 8 500 Kč na
vybavení CHB v Kolíně.

BoomTisk
Kolín
Přispěl finanční částkou 7 056 Kč na rekonstrukci domu v Kolíně – Sendražicích,
Jiří Jiroušek
Sedlčany
Přispěl finanční částkou 10 000 Kč na vybavení
CHB v Nalžovicích

Fiala Luboš
Sedlčany
Obecně prospěšné společnosti MELA, o. p. s.
zdarma poskytuje doménu melaops, která nám
umožnila zveřejnit naše webové stránky: www.
melaops.cz.
Sbor Českobratrské církve evangelické v Kolíně
Od Farního sboru ČCE máme pronajatý dům
v Kolíně - Sendražicích , a to na dobu dvaceti let.
Podílel se na rekonstrukci CHB.
Tento dům slouží jako chráněné bydlení pro lidi
s mentálním a kombinovaným postižením.
PANATTONI EUROPE
Praha
Přispěla částkou 30 000 Kč na nákup nábytku
pro chráněné bydlení
HK- Dřevstav, s.r.o., Doublovičky 11
Sedlčany
Přispěl finanční částkou 22 000,- Kč na činnost
sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
Mela o.p.s. v Sedlčanech podporují:
Zrůbkovi, Linhartovi, Knihařství Sedlčany
Dřevokomplet, Nápravníkovi
Kaprálovi, Svobodovi
Nes-Elektro, Kalvasovi, p. Jahodová.
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Město Kolín
Přispělo částkou 20 000 Kč na činnost chráněného bydlení v Kolíně.
Město Benešov
Přispělo částkou 8 000 Kč na činnost sociálně
terapeutické dílny
Město Sedlčany
Přispělo částkou 5 000,- Kč na činnost sociálně
terapeutické dílny v Sedlčanech.
Město Bystřice
Přispělo částkou 1 000,- Kč na činnost sociálně
terapeutické dílny v Sedlčanech.
Kupr Daniel
velkoobchod Kolín
Přispěl věcným darem v částce 12 960 Kč na
rekonstrukci topení v Kolíně-Sendražicích.
Veronika Skoupá
Tři Dvory
Přispěla věcným darem v hodnotě 10 930 Kč na
vybavení chráněného bydlení v Kolíně.
Arcidiézní charita
Praha
Přispěla finanční částkou 25 907 Kč na vybudování bezbariérového vstupu do sociálně
terapeutické dílny v Sedlčanech.
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www.melaops.cz
e-mail: kratina@melaops.cz, chlastakova@melaops.cz
Bankovní spojení: ČSOB Praha, číslo účtu: 222194779/0300

Sídlo společnosti: Nová 106, 281 25 Konárovice
IČ: 28376196
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