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Vážení čtenáři, 
na následujících stránkách si Vám dovoluji představit činnost naší obecně prospěšné společnosti MELA, o.p.s. Jsme nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je 
poskytovat sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s chronickým psychiatrickým onemocněním. Snažíme se rozvíjet jejich osobnost tak, 
aby mohli vést důstojný život a vytvářet jim podmínky pro sociální začleňování s využitím přirozených zdrojů lidské společnosti.

Také rok 2014 přinesl řadu pozitivních změn. Na základě poptávky klientů se nám podařilo rozšířit všechny naše služby a získat další prostory pro jejich poskytování. 

Tento rok však byl i poměrně obtížný, a to v oblasti personálního zajištění. Ukončilo pracovní poměr několik zaměstnanců z důvodů: přestěhování, odchodu do starobního 
důchodu a na mateřskou dovolenou. K doplnění týmu jsme provedli několik výběrových řízení. V naší organizaci velmi dbáme na to, aby naše služby poskytovali pracovníci 
nejen na odborné výši, ale velmi důležité je rovněž, aby pracovali v souladu s naším etickým kodexem. Naši klienti potřebují nejen perfektně odvedený úkon, ale zejména 
pochopení a pocit, že jsme tu pro ně a chceme jim pomoci tak, aby jejich život byl co nejvíce důstojný a plnohodnotný. I za těchto okolností se nám podařilo zajistit služby  
chráněného bydlení pro 34 klientů, sociální rehabilitace pro 30 klientů, denního stacionáře pro 20 klientů a sociálně terapeutická dílny pro 24 klientů. V rámci doplňkových 
činností  jsme nadále zaměstnávali za podpory Úřadů práce v Příbrami a v Kolíně 10 osob se sníženou pracovní schopností, kteří se podílí na údržbě a úklidu nemovitostí 
a péčují o zeleň.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za obětavou práci, všem poskytovatelům finančních prostředků na naši činnost: Ministerstvu práce a sociálních věcí, 
Středočeskému kraji, Městům Kolín a Sedlčany.

V neposlední řadě bych chtěl velmi poděkovat všem dárcům, firmám a nadacím, že nám finančními částkami a věcnými dary přispěly na naši činnost.

Ing. Milan Kratina 
ředitel MELA o.p.s.

Slovo úvodem 
aneb ohlédnutí za rokem 2014



Obecně prospěšná společnost MELA, o.p.s. oslavila v roce 2014 šesté výročí od svého založení. V roce 2008 začala poskytovat službu chráněné bydlení v Kolíně 
a v Sedlčanech, kde je pobočka společnosti, sociálně terapeutickou dílnu a odborné sociální poradenství.  
Od roku 2009 do roku 2014 došlo ke značnému rozšíření služeb a to nejen v Kolíně, ale i v Sedlčanech. Zvýšila se kapacita chráněného bydlení, ale i sociáně terapeutické 
dílny. Na základě poptávky a nárustu klientů  jsme začali poskytovat další služby, a to denní stacionář a sociální rehabilitaci. V součinnosti s Úřadem práce, pobočkami 
v Kolíně a v Příbrami, zaměstnáváme osoby se sníženou pracovní schopností. Klientům jsou poskytovány také fakultativní služby, a to hipoterapie, fyzioterapie, canisterapie. 
V průběhu roku 2014 byly poskytovány tyto služby: Chráněné bydlení v Kolíně, v Sedlčanech a Nalžovicích, Sociálně terapeutická dílna v Sedlčanech a Odborné sociální po-
radenství v Kolíně a Sedlčanech, Denní stacionář a Sociální rehabilitace v Kolíně a v Sedlčanech. Pro další zkvalitňování našich služeb jsme poskytovali i doplňkové činnosti.
V roce 2014 poskytovala MELA, o.p.s. služby vice než 80 klientům a dalším osobám byla poskytnuta pomoc prostřednictvím odborného sociálního poradenství.

Naše poslání
Naším společným posláním je poskytovat sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s chronickým psychiatrickým onemocněním. Podporo-
vat jejich osobnost všemi směry, zachovávat a rozvíjet jejich důstojný život a vytvářet podmínky pro sociální začleňování s využitím přirozených zdrojů lidské společnosti.
Poskytováním kvalitních sociálních služeb se snažíme o zlepšení kvality života těch, kterým pomáháme. 

Služby, které poskytujeme 
Obecně prospěšná společnost MELA poskytuje služby prevence a péče pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním 
ve věku od 8 do 80 let. 

Z historie obecně prospěšné společnosti   

MELA, o.p.s.



Služby péče 
Naše služby péče, kam patří chráněné bydlení a denní stacionář, jsou zaměřeny na osobní rozvoj 
a individualitu každého klienta.

Chráněné bydlení  v Kolíně 
Odpovědný  pracovník:   Mgr. Lydie Kratinová
Sídlo:   Jana Nerudy 375, Kolín – Sendražice
   Antonína Kaliny 1353 Kolín
   Tyršova 976, Kolín

Chráněné bydlení  v sedlčanech  a Nalžovicích 
Odpovědný pracovník: Pavel Mašek 
Sídlo:   Nalžovice 35
   Církvická 280, Sedlčany

Služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu 
zdravotního postižení (mentální a kombinované postižení a chronické duševní  onemocnění) a potřebu-
jí podporu při zabezpečení životních potřeb (biologických, sociálních, psychických), aby mohli bydlet 
běžným způsobem  života, tzn. bydlet v domácím prostředí, vést vlastní domácnost a začlenit se do 
společnosti. Pro účely chráněného bydlení jsme měly v roce 2014 k dispozici 3 rodinné domy a pět bytů. 

Službu chráněného bydlení v Kolíně využívalo 24 klientů, v Sedlčanech 6 klientů a Nalžovicích 4 klienti.

Cíle služby :

•	 umožnit klientovi žít v domácím  prostředí a uzpůsobovat bydlení s maximálním respektem k jeho 
soukromí

•	 starat se o domácnost
•	 pečovat o svoji osobu
•	 využívat běžně dostupné služby ve svém okolí (obchody, úřady, zájmové aktivity, vzdělávací 
•	 a pracovní příležitosti, veřejnou dopravu atd.)
•	 podporovat klienty ve vztazích s vlastní rodinou, blízkými osobami a navazování nových sociálních 

kontaktů

Tyto služby poskytujeme 
v Kolíně a v Sedlčanech



Denní stacionář v Kolíně 
Odpovědný pracovník: Dana Vejvodová
Sídlo:   Zahradní 48, Kolín

Denní stacionář v sedlčanech     
Odpovědný pracovník: Lucie Valsová
Sídlo:   Zahradní 1242, Sedlčany    

Služba je poskytována ambulantně. Je určena klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů 
mentálního a kombinovaného postižení nebo mají psychické problémy chronického rázu. Klienti do 
denního stacionáře docházejí buď z domova nebo z chráněného bydlení. Denní program je klientům 
přispůsoben tak, aby se každý z nich mohl do činností zapojit s ohledem na dovednosti a zejména jejich 
postižení. Program se nezaměřuje pouze na soběstačnost uživatelů v péči o vlastní osobu (oblékání, 
stravování), ale v programu denního stacionáře jsou i jiné aktivity např. návštěva kulturních a sportovních 
akcí, canisterapie, hiporehabilitace, rehabilitace, plavání, turistika, rekreace a pobyty v přírodě. Neopomí-
jíme ani podporu sociálních dovedností: seznamování se  s účelem jednotlivých institucí (pošta, lékárna, 
restaurace, cukrárna, knihovna, obchody, dopravní prostředky….). Vzhledem k tomu, že stacionář v 
Sedlčanech navštěvují  čtyři klienti, kteří jsou na vozíku, začali jsme připravovat projekt na výtahovou 
plošinu, která umožní bezbariérový přístup do celé budovy. 

Kapacita stacionáře v Kolíně i v Sedlčanech je 10 klientů a byla celý rok plně obsazena.

Tyto služby poskytujeme 
v Kolíně a v Sedlčanech



Služby prevence 
Jedná se o služby ambulantní, které jsou zaměřeny především na zachování a rozvíjení již nabytých 
znalostí a dovedností včetně pracovních i hygienických návyků. Naší snahou je získání co největší 
soběstačnosti klienta v běžném životě tak, aby mohli žít ve společnosti s co nejmenší podporou. Služby 
prevence v sobě zahrnují sociálně terapeutické činnosti a pracovní činnosti pro vytváření a zdokonal-
ování pracovních návyků a dovedností, zprostředkování společenského kontaktu v přirozeném prostředí. 
Pomáháme klientům při uplatňování osobních zájmů a seznamování s povinnostmi, které k běžnému 
životu patří.

sociálně terapeutická dílna v sedlčanech 
Odpovědný pracovník: Lenka Kaprálová
Sídlo:   Zahradní 1242, Sedlčany

I v roce 2014 byly hlavní náplní sociálně terapeutické v Sedlčanech různé činnosti zaměřené na získávání 
a upevňování psychomotorických a sociálních dovedností, které mají vést k co největší samostatnosti 
uživatele a jeho přípravu na práci v běžném zaměstnání. V dílně nacházejí uplatnění a podporu lidé se 
zdravotním, zejména mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním starší 18 let, kteří 
doposud nebyli úspěšní při sebeuplatnění v běžném zaměstnání. Klienti zde mají možnost uplatnit své 
dovednosti a získat nové při  různorodých pracovních činnostech. Sociálně terapeutická dílna v Sedlčan-
ech dále nabízí svým klientům prostor pro vzájemnou komunikaci. Službu využívalo 24 klientů.
 

Tyto služby poskytujeme 
v Kolíně a v Sedlčanech



sociální rehabilitace v sedlčanech 
Odpovědný pracovník: Zdeňka Chlastáková, Dis.
Sídlo:   Zahradní 1242, Sedlčany 

sociální rehabilitace v Kolíně
Odpovědný pracovník: Roman Novotný 
Sídlo:   Zahradní 48, Kolín

Služba je zaměřena na lidi s chronickým duševním onemocněním a mentálním postižením. Naší snahou 
je  podporovat a zvyšovat soběstačnost, samostatnost a nezávislost  klientů  v oblasti ekonomické, so-
ciální i kulturní, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností. Využíváme již osvojené návyky 
klientů a posilujeme je mj. nácvikem a činností běžných pro samostatný život. Přestože  službu sociální 
rehabilitace v Sedlčanech i Kolíně provozujeme  teprve druhým rokem, nemůžeme si na přízeň klientů 
stěžovat. V průběhu roku jsme museli kapacitu služby rozšířit. V Kolíně I Sedlčanech  jsme se rozptýlili do 
nově zrekonstruovaných prostor. Službu navštěvovali jak klienti chráněného bydlení, tak klienti žijící 
v rodinách. Činnosti byly zaměřené na nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, péči o domácnost, 
nakupování, drobné údržbářské práce. Nezandbávali jsme ani kulturní a společenské vyžití. Klienti se 
pravidelně účastní prázdninových pobytů. Jak v Kolíně, tak i v Sedlčanech  vznikly divadelní soubory, 
které se na veřejnosti presentovaly divadelními hrami “Lotrando a Zubejda“ a “Strašidlo na hrášku”. 
Divadelní soubor “Trdlo“, který působí při MELE o.p.s. V Kolíně, získal v celostátní soutěži “Tvoříme duší” 
Cenu modrého slona, za nejlepší divadelní představení.
Kapacita služby byla celý rok plně naplněná, a to tak, že službu v Kolíně navštěvovalo 20 klientů 
a v sedlčanech 10 klientů.

Tyto služby poskytujeme 
v Kolíně a v Sedlčanech



Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Odpovědný pracovník: Šárka Kraftová
   Petra Tulachová
Sídlo:   Zahradní 1242, Sedlčany

V roce 2014 jsme zaměstnávali 9 lidí se sníženou pracovní schopností. Osm lidí bylo zaměstnáno 
v Sedlčanech a jedna osoba v Kolíně. 

•	 Běžný úklid domácností
•	 Údržba zahrad
•	 Čištění interiérů aut
•	 Kompletace kreativních sad pro firmu WAWA Design
•	 Natírání a kompletace pro firmu www.drevodetem.cz
•	 Čištění venkovních prostor po prořezávání dřevin
•	 Výroba cca 600ks chňapek pro www.sedlcansky.cz

odborné sociální poradenství v Kolíně
Odpovědný pracovník: Mgr. Lydie Kratinová
Sídlo:   Legerova 68, Kolín

odborné sociální poradenství v sedlčanech

Odpovědný pracovník: Zdeňka Chlastáková, Dis.
Sídlo:   Zahradní 1242, Sedlčany

Tuto službu jsme poskytovali po celý rok v Kolíně a v Sedlčanech. Je určena lidem, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Služba je poskytována zdarma, je nestranná 
a nezávislá. Samozřejmostí je diskrétnost pracovníků. Cílem této služby je pomoc a rada při řešení 
různých situací, který sám klient nezvládá. Většina klientů žádala o pomoc v případě zadlužení, majetko 
právních vztahů a bydlení.

Tyto služby poskytujeme 
v Kolíně a v Sedlčanech



Pracovníci MELA o.p.s.
Tým našich zaměstnanců je tvořen odborníky s dlouhodobou praxí v poskytování sociálních služeb. 
Všichni si své dovednosti a vědomosti pravidelně doplňují v různých školeních a kurzech.

V Kolíně pracovalo 6 pracovníků v chráněném bydlení, v dennim stacionáři 2 pracovníci a v sociální reha-
bilitaci rovněž 2 pracovníci. Odborné sociální poradenství poskytovali 2 pracovníci. 

V Sedlčanech pracovalo v chráněném bydlení 7 pracovníků, v sociálně terapeutické dílně 3 pracovníci, 
v dennim stacionáři 1 pracovník a v sociální rehabilitaci 1 pracovník. Odborné sociální poradenství 
poskytoval 1pracovník. 

Zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností v rámci doplńkových činností měli na starosti 
2 pracovníci.

Odborné praxe 
I v roce 2014 probíhaly v MELE o.p.s. odborné praxe studentů středních, vyšších i vysokých škol se 
zaměřením na speciální pedagogiku a sociální práci. Praxi jsme rovněž umožnili studentům kurzu 
“Pracovník v sociálních službách”.

Tyto služby poskytujeme 
v Kolíně a v Sedlčanech



Mela o.p.s. je řízena: 
•	 Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti,
•	 Správní radou,
•	 Dozorčí radou.

Ředitel obecně prospěšné společnosti 
Ing. Milan Kratina 

Členové správní rady společnosti 
Mgr. Eva Havelková – předsedkyně 
Mgr. Vladimíra Nedbalová 
Eva Věříšová

Členové dozorčí rady společnosti 
Robert Domnosil – předseda 
Norbert Cibulka
Olesya Epps
Klára Fritsh
Irena Fuchsová
Jan Holásek
Filip Kozák
Jiří Křivský
Pavel Sovička
 
Členové správní rady a členové dozorčí rady pracují pro společnost MELA, o.p.s. bez nároku na finanční 
odměnu.

Statutární orgány společnosti 



Zasedání správní rady
Správní rada MELA, o.p.s. zasedala v průběhu roku 2014 celkem třikrát a projednávala: Roční výkaz V1 – 01 za rok 2013, čerpání finančních prostředků za rok 2013, návrh 
rozpočtu na rok 2014, žádost na dotaci finančních prostředků na rok 2014, Výroční zprávu 2013, zapojení se do IP “Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji – 
sociálně terapeutické dílny, část 2., region Příbram.
Dále správní rada rozhodla, že hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši 597 000 Kč bude pokryt převodem prostředků z Fondu chráněného bydlení ve výši 147 000 Kč 
a půjčkou od zakladatele v částce 450 000 Kč.

Zasedání dozorčí rady
Dozorčí rada MELA, o.p.s. zasedla v průběhu roku 2014 jednou a projednala : organizační schema společnosti, personální zabezpečení společnosti, čerpání finančních 
prostředků za rok 2013, návrh rozpočtu na rok 2014, žádost na dotaci finančních prostředků na rok 2014, Výroční zprávu 2013. 

Ativity a události roku 2014
Ani v roce 2014 jsme nezaháleli. Naši klienti připravili pro veřejnost dvě divadelní představení. Své activity jsme prezentovali na Dnech otevřených dveří naší společnosti, na 
různých jarmarcích a prodejních akcích. Účastnili jsme se mnoha akcí, a to kulturních, pobytových a prodejních. Naši klienti připravili pro veřejnost dvě divadelní představení.  
Největším úspěchem bylo získání “Ceny Modrého slona“ za divadelní vystoupení “Strašidlo na hrášku.” Jako každý rok jsme se účastnili prázdninových pobytů, a to v Ján-
ských Lázních a Blatském dvoře. Výrobky ze Sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech je možno celoročně zakoupit v “ Obchůdku Borůvka “, který je v praze na Vyšehradě 
a take v e-shopu na webových stránkách společnosti www.melaops.cz.

Statutární orgány společnosti



poděkování dárcům
MELA o.p.s – je finančně závislá  nejen na dotacích od státu, ale I na podpoře dárců. Každý dárce je pro nás nejenom pomocí, ale I povzbuzením do další práce. Proto patří 
poděkování všem těm, kteří nám veřejně nebo anonymně , finančně, hmotnými dary či dobrovolou prací přispěli. Velké poděkování patří zejména firmě HK- Dřestav Dou-
blovičky a paní Ireně Fuchsové, kteří naši společnost sponzorují již několik let. Děkujeme Vám, kterým není lhostejný osud jiných lidí.

V roce 2014 nás podpořili

Dále poděkování patří panu Lubošovi Fialovi, který zdarma poskytuje doménu www.melaops.cz.
V neposlední řadě patří poděkování za podporu naším zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, dobrovolníkům a všem lidem, kteří se i drobnými skutky podíleli na 
našich výsledcích v roce 2014.
Také poděkování patří za spolupráci Úřadům práce v Kolíně a Příbrami, Odborům sociální péče Městských úřadů v Kolíně a v Sedlčanech a Odboru sociálních věcí KÚ Stře-
dočeského kraje.
Děkuji za příkladnou spolupráci při poskytování sociálních služeb občanskému sdružení Stéblo, o. s., Lidická 282, Sedlčany.

Děkujeme

spisovatelka Irena Fuchsová
Je naší patronkou. V roce 2014 přispěla darem 6 000 Kč na činnost chráněného bydlení.

HK – DŘEVsTAV, s. r. o.
Poskytl finanční dar 24 000 Kč na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.

Nadace ČEZ
Poskytla finanční dar 50 000 Kč na činnost Denníhostacionáře v Kolíně.

Lonza Biotec
Přispěla finanční částkou 8 000 Kč na činnost Denního stacionáře v Kolíně.

Anaon, a. s.
Přispěla finanční částkou 20 000 Kč načinnost Denního stacionáře v Kolíně. 

Nadační fond Veolia
Přispěl finančním darem 15 000 Kč na vybavení sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech. 

Nadace Charty 77
Přispěla věcným darem na vybavení  chráněného bydlení v Kolíně.

MUDr. Kubátová Gabriela, praha
Přispěla  věcným darem na vybavení Chráněného bydlení v Kolíně.

sTRos, a. s., sedlčany
Přispěl finanční částkou 100 000,- Kč na vybudování bezbarierového vstupu v Denním stac-
ionáři v Sedlčanech.

obec počepice
Přispěla finanční částkou 1 000,- Kč na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech. 

Čevonová Marie
Přispěl finančním darem 3 000 Kč na činnost chráněného bydlení v Sedlčanech.

ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec
Přispěla věcným darem na činnost Denního stacionáře v Sedlčanech.



VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

ZA ROK 2014
příjmy CHB sTD Ds Kolín sR Kolín Ds sedlčany sR sedlčany osp Celkem

Dotace - MPSV 735 300 1 366 000 14 000 260 000 12 000 221 000 113 000 2 721 300

Dotace - HUF 0 600 000 246 000 271 000 301 000 0 0 1 418 000

Dotace MÚ 0  0 30 000 0 0 0 30 000

Dotace - Úř.práce 134 995 108 000 0 0 0 37 000 0 279 995

Dary 0 24 000 58 000 20 000 0 0 0 102 000

Půjčky 1 750 31 844 0 23 260 77 0 15 771 72 702

Prodej služeb 2 210 249 0 58 160 0 30 120 0 0 2 298 529

Prodej výrobků 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100

příjmy celkem 3 082 294 2 129 844 376 160 605 360 343 197 258 000 128 771 6 923 626

Výdaje CHB sTD Ds Kolín sR Kolín Ds sedlčany sR sedlčany osp Celkem

nájem 724 612 105 756 88 548 83 531 0 21 300 0 1 023 747

služby s nájmem 132 747 216 366 7 095 0 0 9 248 0 365 456

potraviny 182 647 0 0 0 0 0 0 182 647

kanc. potřeby 1 743 11 417 1 000 1 838 800 1 245 342 18 385

DHIM evidovaný 69 767 18 050 10 039 0 0 0 0 97 856

Ostatní 28 367 21 709 2 841 8 994 0 2 794 0 64 705

opravy,udržování 27 983 4 410 2 635 1 800 7 996 388 0 45 212

cestovné 5 844 2 500 0 0 0 0 0 8 344

PHM 0 0 4 626 0 4 730 0 0 9 356

spoje 18 295 11 514 1 806 1 135 0 2 663 0 35 413

Ekon. služby 39 036 44 616 5 998 8 238 2 000 9 120 0 109 008

Školení,kurzy 3 379 4 230 0 2 680 750 1 830 0 12 869

Ostatní služby 370 562 39 190 5 199 1 965 2 294 3 092 2 340 424 642

mzdy 1 102 472 1 231 408 183 582 369 537 242 538 153 970 94 096 3 377 603

odvody 374 840 418 678 62 418 125 642 82 462 52 350 31 993 1 148 383

Výdaje celkem 3 082 294 2 129 844 375 787 605 360 343 570 258 000 128 771 6 923 626

příjmy - výdaje 0 0 373 0 -373 0 0 0



    

Mela o.p.s.
Nová 106, Konárovice 281 25

Tel:    736 620 819
   734 454 115

e-mail:    kratina@melaops.cz 
   chlastakova@melaops.cz

Bankovní spojení:  222194779/0300

IČ:    283 76 196  
 


