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doufat v to dobré hezké
to je oč tu běží
ať svítí se či sněží
jak krtek pod netřeskem
bojovat o to denní
nechat láskyplné
nesedět na zlé vlně
jak žába na prameni
Bože můj ať se daří
alespoň trošku smí-li
nedělat závěr z mílí
své v mládí prožít stáří
Z. Šimůnek
(ze sbírky Troje hodinky na Maupassantovi)

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Podporujeme výměnné pobyty zaměstnanců mezi partnerskými organizacemi s cílem posilování kvality naší práce.

Pomáháme lidem s duševním onemocněním znovu nalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů,
bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně, samostatně
a důstojně.

Jsme otevřeni změnám a novým přístupům v poskytované
péči.

Osvětou přispíváme ke zlepšení postoje veřejnosti k duševně nemocným.

Zapojujeme se do tvorby koncepce bytové politiky města, regionu a kraje s cílem vytvoření dostupného bydlení pro lidi s duševním onemocněním.
Podílíme se na reformě psychiatrické péče.

VIZE
Naší vizí je samostatný klient, spokojený se svým
vlastním životem. Jsme přesvědčeni, že naše podpora
k tomu významně přispívá.
Podporujeme klienty v rozvoji sebepoznání, sebevědomí, samostatnosti a v opětovném nalezení smyslu života.
Přispíváme k rozvoji jejich vlastního potenciálu.
Posilujeme úlohu rodiny a blízkých v procesu sociální rehabilitace.
Rozvíjíme síť zaměstnavatelů, poskytujících pracovní místa pro
s lidi duševním onemocněním (včetně osvěty a podpory v procesu zaměstnávání).
Podporujeme lidi, kteří pociťují duševní nepohodu, aby se nebáli včas vyhledat odbornou pomoc.
Dalším pilířem naší vize je společnost/veřejnost,
přistupující k lidem s duševním onemocněním bez
předsudků.
Pořádáme/organizujeme vzdělávací aktivity, besedy a kulturní
akce zaměřené na duševní zdraví, osvětu a prevenci duševních
onemocnění.
Věříme, že informování a dlouhodobá osvětová práce s veřejností snižuje neopodstatněný strach, zbavuje polopravd
a předsudků mezi duševně nemocnými a tzv. „zdravou“ populací. Dobrá informovanost je základem pro správnou pomoc.
A nezanedbatelnou součástí vize je profesionální
přístup, respektovaná a důvěryhodná organizace, jejíž
zaměstnanci jsou spokojeni.
Tvoříme organizaci, která poskytuje sociální službu pro lidi
s duševním onemocněním na principech partnerství, úcty
a profesionality.
Průběžně budujeme a rozšiřujeme kvalitní tým pracovníků, jak
pro řízení, tak pro přímou práci s klienty.
Dbáme na spokojenost zaměstnanců.
Sdílíme společné hodnoty.

Aktivně spolupracujeme se sítí poskytovatelů péče sociální
i zdravotní, se školami, státní i podnikatelskou sférou, s dobrovolníky.

HODNOTY
Sdílení společných hodnot, jejich vědomí a přijetí/
akceptace vede k větší spokojenosti a kvalitě práce
uvnitř týmu i s klientem. Hodnoty se snažíme rozvíjet
a naplňovat při každodenní práci.
• respekt a partnerství - ctíme individualitu, jedinečnost, svobodu myšlení
• profesionalita - odpovědnost, sebereflexe, otevřená komunikace, odborné znalosti a dovednosti, odbornost, efektivita,
kreativita, důslednost, plné nasazení, jistota, lehkost. Profesionál je správný člověk, který na správném místě dělá správné
věci ve správný čas.
• důvěra = víra - posilujeme víru ve vlastní schopnosti, rozvíjíme bezpečné prostředí, pozitivní a kreativní přístup
• ekonomická stabilita - efektivní a transparentní hospodaření, finanční rezerva, kvalitní a motivující finanční ohodnocení
zaměstnanců
• loajalita - zachovávání dobrého jména organizace (dodržování slibů a dohod, spolehlivost ve vztazích se spolupracovníky), poctivost, snášenlivost při jednání, respektování
zájmů druhých, sounáležitost s posláním a vizí organizace,
schopnost přijmout nepopulární opatření či snášet nepohodlí ve prospěch organizace

Motto:
„Život má smysl, více než to. Ponechává si smysl za všech okolností, a to díky možnosti najít smysl i v utrpení, přetvořit utrpení v lidské rovině k výkonu – jedním slovem vydat svědectví
o něčem, čeho je člověk schopen i při ztroskotání“.
Viktor Emmanuel Frankl
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulým rokem. Ráda bych
poděkovala za štědrost našim dárcům, za ochotu těm, kteří
nám pomáhali, za opravdový zájem těm, kteří navštěvovali
naše aktivity nebo sledovali dění u nás, za energii a empatii
zaměstnancům. Letošní rok byl krásný a mimořádný, plný
překvapení, radostných setkání i nadějí. Byl to také rok velmi náročný.
Naší hlavní činností bylo a je poskytování sociální služby pro
lidi s duševním onemocněním. Při práci jsme stavěli na zdravých a silných stránkách jejich osobnosti. Podporovali jsme
klienty ve znovunabytí sebedůvěry a kompetencí, které se
vlivem nemoci pomalu ztrácí.
Lidé s duševním onemocněním čelí nesnázím nejen zdravotní, ale také sociální povahy. Jedním z nejzávažnějších
problémů sociální povahy je STIGMA, které vede ke znevýhodnění v mnoha oblastech života. Často je vnímáno jako
tíživější, než samotné zdravotní problémy.
Společně jsme se zasazovali o to, aby místní komunita
i společnost byly pro ně lepším místem pro život. Abychom ctili důstojnost každého jedince a hodnotu každého lidského života.
Sami bychom toto vše nezvládli. Opírali jsme se o komunitu dárců, sympatizantů, dobrovolníků a spolupracujících organizací.
V lednu jsme se zúčastnili tradičního Charitativního novoročního koncertu Zlínského kraje a statutárního města Zlín.
Naše organizace byla oceněna společně s dalšími čtyřmi
a byla obdarována částí z výtěžku benefičního koncertu.
V květnu jsme se na několik měsíců přestěhovali do náhradních prostor, aby mohla proběhnout kompletní rekonstrukce vnitřních částí v sídle naší organizace.
Celá velmi rozsáhlá a nákladná rekonstrukce byla financována majitelem domu, panem Liborem Petřekem.
Jemu i jeho ženě patří zvláštní poděkování.
Díky projektu Obnova a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby, který byl spolufinancován Evropskou
unií, jsme získali finanční prostředky na nákup nového vybavení nábytkem, počítači a automobilu. Vše nyní dýchá
novotou a v nově zařízených prostorách je nám dobře.
Pokračovali jsme v rekonstrukci přírodní zahrady Iskérka.
Z vybraných peněz z benefičních akcí jsme uhradili druhou
etapu rekonstrukce – udělaly se základní prořezávky, navezl
se hnůj, sláma a kartony pro přípravu a rekultivaci následných zeleninových záhonů. Vysadily se ovocné keře a stromy, ale také rostliny (kvetoucí i stálezelené) k okrase i k jídlu,
či jako úkryt pro ptactvo a jiné živočichy. Věříme, že se nám
podaří získat všechny finanční prostředky nutné k dokon4

čení přírodní zahrady Iskérka a poté bude moci poskytnout
i zázemí a zákoutí pro individuální rozhovory nebo pro setkávání větší skupiny lidí. Zahrada však bude také útočištěm
pro různé druhy živočichů a místem, kde se setkává několik
mini přírodních biotopů.
Dne 18. září představitelé Zlínského kraje ocenili za aktivní
a dlouholetou činnost v sociálních službách ve zlínské Baťově vile celkem sedm žen a také jednoho muže. Stalo se tak
v rámci slavnostního vyhlášení výsledků ankety Pracovník
roku v sociálních službách, kterou letos Zlínský kraj již poosmé zorganizoval. Smyslem této ankety je podpořit a zviditelnit profesi, která je fyzicky i psychicky velmi náročná a přitom společensky velmi potřebná.
Titul Pracovník roku v sociálních službách Zlínského
kraje, spojený s finančním darem, získala i naše milá
kolegyně Vlasta Křeménková, která stála u zrodu organizace a byla jednou z iniciátorek jejího založení. Bez
jejího osobního nasazení a nadšení by Iskérka pravděpodobně vůbec nevznikla.
Podporuje klienty nejen ve chvílích, kdy se jim „věci daří“, ale
také ve chvílích, kdy vnímají život jako velkou prázdnotu,
která postrádá směr a smysl. Vlasta Křeménková je obětavá,
laskavá, vstřícná, kreativní, odvážná, všestranná, pracovitá,
ochotná se stále učit, velmi zručná, nápaditá. Je týmový „hráč.“
Ve chvílích, kdy organizace procházela těžkým obdobím, podpořila kolegy svým optimismem a vírou, že „dobrá věc bude
vždycky podpořena z vůle vyšší síly…“ Je inspirací nejen pro
uživatele a kolegy, ale také mnoho lidí z okolí. Pro nás je velkým vzorem životního optimismu, zkušeností a plnosti života.
Při své práci se opírá o své profesní, odborné i životní zkušenosti, o zdravý rozum a své lidství. Pro někoho je „mámou“, pro
jiné „akční babičkou“, pro jiné je to prostě člověk s otevřeným
srdcem a veselou myslí. JSME HRDÍ NA TO, ŽE JE STÁLE MEZI
NÁMI A PŘEDÁVÁ NÁM SVÉ ZKUŠENOSTI.
Vše, co se podařilo, všechna setkání, rozmanitá podpora, to
vše mě naplňovalo úžasem v to dobré v nás.
Alena Jbaili, ředitelka

SLOVO P. KAMILA OBRA
Přeji Iskérce, jejím klientům i zaměstnancům krásný den.
Po roce se opět setkáváme na stránkách vaší výroční zprávy.
Jsem rád, že naše spolupráce pokračuje a dokonce si myslím
se i rozvíjí. Kromě pravidelných hodinových setkání poslední pátky v měsíci, kde probíráme klienty navržená témata,
se ustálila i služba průvodců. Někteří z klientů zajišťují letní
průvodcovskou službu v Kostnici - při výstavách maleb, fotografií či plastik - zvykají si tak na pravidelná setkání s cizími
lidmi a připravují se na běžný pracovní život. Vím, že obě aktivity rožnovské farnosti jsou pouhou drobností, ale přece…
Překvapuje mě věrnost, se kterou se u nich při návštěvách či
pracovním zapojení setkávám. Jak lehce se nám v naší době
výkonu stává, že přehlédneme krásu člověka v její celistvosti jen proto, že jsme se nechali pohltit nesprávnou rovnicí
- dobrý člověk je jen ten úspěšný.

Prožíváme dny přípravy na Velikonoce se silným akcentem
na utrpení Krista. Musím říct, že se jako katolický kněz každoročně na těchto čtyřicet dnů postu těším. Je samozřejmě
krásné prožívat radost velikonočních svátků, ale bez přípravy to není ono. O Velikonocích křesťané slaví vítězství Krista nad utrpením a smrtí. Mně tento čas připomíná, že jsme
všichni pozváni k prožívání života v radosti, někdy však skrze
překonání velkých obtíží. Iskérka je pro mne organizací, která se rozhodla nabídnout pomocnou ruku všem, kdo to přes
své psychické problémy nevzdávají. Zůstává tak pro mnohé
majákem naděje, že v rozbouřených vodách existuje pevná
zem, k níž je možné doplout. Moc děkuji za ochotu vzájemně si na této cestě pomáhat.
Přeji nám všem odvahu to nevzdávat a pevnou víru ve smysluplnost nabídnuté pomocné ruky.
Kamil Obr, farář v Rožnově pod Radhoštěm

Titul Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje, spojený s finančním darem, získala naše kolegyně Vlasta Křeménková
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Iskérka o.p.s. byla založena Blankou Mikolajkovou notářským zápisem ze dne 4. 11. 2010 a následně byla společnost
dne 27. 1. 2011 zapsána do rejstříku obecně prospěšných
společností.

Organizační struktura

Zakladatel

Účelem založení společnosti je:
» Podpora občanů v zájmu naplnění jejich lidských práv
» Podpora občanů zdravotně postižených
» Podpora zlepšení kvality jejich života a rozvoj zdravotně
sociální péče
» Sociální služby
» Sociální podnikání
» Doplňková činnost
Naše činnost spočívá především v podpoře lidí s duševním
onemocněním ambulantní a terénní formou. Naším přáním
je, aby lidé, kteří k nám přijdou, nalezli takovou podporu
a sílu, aby mohli žít svůj život dle vlastních představ s minimální mírou podpory. Snažíme se maximálně přispět k rozvoji jejich celkového potenciálu a nabízet možnosti k jejich
celostnímu rozvoji.

Správní rada

Ředitel

Manažer
- ekonom

Sídlo společnosti:	Chodská 534,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 			
774 274 800
E-mail: 			info@iskerka.cz
Webové stránky:		
www. iskerka.cz
IČ: 			28647912
Bankovní spojení:
Fio Banka
Číslo účtu: 		
2100364177/2010
Zakladatelka: 		
Blanka Mikolajková
Statutární zástupce:
Mgr. Alena Jbaili

Webmaster

Uklízečka

Sociální
pracovník

Pracovník v
sociálních
službách

			Liběna Petřeková
			
Ing. Olga Zabloudilová
			Dolores Vašková
			
Mgr. Daniel Krejcar
			
Ing. Jan Panc
				
Dozorčí rada společnosti: Ing. Martin Krupa,
předseda dozorčí rady

Rada
uživatelů

Pedagogický
pracovník

Externí služby

			Ing. Vojtěch Bajer
			
Bc. Ladislav Koňař
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Vedoucí
sociální
služby
a metodik

Pracovníci v
přímé péči

Správní rada společnosti: 	JUDr. Jana Kašlíková,
předsedkyně správní rady

Iskérka o.p.s. je členem Asociace komunitních služeb
v oblasti péče o duševní zdraví.

Dozorčí rada

Klinický
psycholog

Supervizor

ICT

Účetní

Dobrovolník

Právník

SOCIÁLNÍ SLUŽBA
Sociální službu jsme poskytovali formou sociální rehabilitace v souladu s § 70 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách. Služba byla poskytována celoročně ambulantní
a terénní formou dle potřeb a přání klientů (návštěvy
v místě jejich bydliště, při zhoršení zdravotního stavu v psychiatrických nemocnicích, doprovody na úřady, k lékařům).
Konkrétní podpora se lišila dle aktuální životní situace a potřeb. Někteří lidé potřebovali pomoc např. při hledání či udržení zaměstnání nebo bydlení. Pomáhali jsme při vyhledávání vhodných pracovních míst, orientovat se v nabídkách
práce, dle přání jsme je doprovázeli na nová pracoviště, úřady či různá jednání.
Ukázalo se, že mnoho našich klientů potřebuje podporu při
rozšíření nebo udržení sociálních kontaktů – běžných přátelství, vztahů v rodině, na pracovišti i ve svém blízkém okolí.
Významná část naší podpory byla zaměřena na prevenci
opakovaného propuknutí duševní nemoci, tzv. relapsu, rozvoj zdravého sebehodnocení, sebepodpory, poznávání silných stránek i limitů a omezení, které s sebou nemoc přináší.
V rámci sociální rehabilitace klienti využívali možnost navštěvovat rehabilitační dílny a další aktivity, jejichž cílem
byla podpora při vytváření a obnovení pracovních, manuálních a sociálních dovedností.
Všem uživatelům služby byla poskytnuta významná podpora při zvládání obtížných životních situací jak formou individuálních rozhovorů, tak i v rámci skupinových činností ať už
prostřednictvím rehabilitačních dílen nebo jiných aktivizačních aktivit. Veškerá podpora směřovala k znovuobnovení
soběstačnosti a sociálnímu začlenění, podpoře při návratu
z hospitalizace či jinak způsobeného odloučení od běžného
sociálního prostředí.
Při poskytování služby stavíme na silných a zdravých
stránkách našich klientů tak, abychom je podpořili ve
znovunabytí sebedůvěry a kompetencí, které vlivem
nemoci ztratili.

Sociální rehabilitaci poskytujeme jako soubor specifických
činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.
Cílem služby bylo:
• obnovit, rozvinout, posílit sociální a pracovní dovednosti
a návyky,
• usnadnit adaptaci klientů služby na nároky spojené se zaměstnáním,
• umožnit klientům strukturovat a naplnit den smysluplnou
činností,
• umožnit klientům navazování mezilidských kontaktů.

Cíle sociální rehabilitace
Cílem sociální rehabilitace je podpořit uživatele tak, aby:
• si uvědomovali svou hodnotu, znali své potřeby a přání,
rozuměli své nemoci, byli ve stabilizovaném zdravotním
stavu, zvládali potíže a problémy, které s sebou nemoc přináší,
• zůstali součástí svého přirozeného místního společenství
(měli upevněné sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy…),
byli co nejvíce samostatnými v oblasti péče o sebe, vzdělání, práce, trávení volného času s ohledem na své možnosti
a schopnosti.
Komu je služba určena
Lidem s duševním onemocněním ve věku 18 – 64 let ze Zlínského a Moravskoslezského kraje, kteří se v důsledku své nemoci
ocitli v nepříznivé životní situaci a mají obtíže v následujících
oblastech:
• zdraví (s pochopením nemoci, předcházení relapsům),
• sociální vztahy (ztráta přátel, partnera, nepochopení příbuzných a okolí – jsou ohrožení sociální izolací),
• práce (ztráta zaměstnání a k tomu potřebných dovedností),
• učení (nedokončení studia),
• bydlení (obtíže s vykonáváním běžných úkonů v domácnosti, ztráta bydlení apod.),
• péče o sebe (obtíže s osobní hygienou, neupravený zevnějšek a oděv),
• ztráta pocitu vlastní hodnoty (ztráta sebevědomí),
• volný čas (neví, jak plánovat a naplnit volný čas).
Podmínky pro přijetí do služby
• duševní onemocnění ze schizofrenního okruhu, těžší
formy neurotických poruch a poruchy osobnosti, jejichž
projevy a klinický obraz umožňují zapojení do sociální rehabilitace,
• věk 18 – 64 let,
• doporučení od psychologa či psychiatra,
• bydliště především v Rožnově pod Radhoštěm, Valašském
Meziříčí, Vsetíně, Frenštátě p. R. a přilehlých obcích. Osoby
ze vzdálenějších oblastí mohou službu využívat v případě,
že je v jejich možnostech navštěvovat ambulantní službu
v místě sídla organizace.
Službu nelze poskytnout:
• lidem v akutní fázi duševní nemoci,
• lidem se střední a těžkou mentální retardací, demencí (např.
s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou apod.),
• lidem s ochrannou léčbou (sexuologickou, protialkoholní,
toxikomanickou), s tendencemi k impulsivnímu a agresivnímu chování.
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Obsah sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je soubor činností, které směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem
specifických schopností a dovedností, posilováním návyků
a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných
činností alternativním způsobem, využívajícím zachované
schopnosti, potenciál a kompetence.

• pomoc s porozuměním své nemoci,
• podpora a kontakt při hospitalizaci,
• podpora při vytváření pracovních návyků,
• činnosti v rehabilitačních dílnách, trénink kognitivních
funkcí,
• pohybové aktivity, nácvik antistresových a relaxačních
technik.

1) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
Cílem těchto činností je zvládání péče o vlastní osobu, rozvoj
soběstačnosti a opětovné sociální začlenění.

4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
Cílem těchto činností je zvýšit povědomí klientů o jejich právech a oprávněných zájmech a pomoc při řešení osobních
záležitostí.

Patří zde zejména tyto činnosti:
• nácvik péče o vlastní osobu (např. nakupování oblečení,
péče o svůj zevnějšek atd.),
• nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
• nácviky spojené s péčí o domácnost, oděvy, drobné údržbářské práce, nakupování,
• poradenství, podpora a nácvik péče o děti nebo další členy
domácnosti,
• nácvik samostatného pohybu (venkovní i vnitřní prostor)
včetně orientace,
• nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům,
• podpora v oblasti mezilidských vztahů,
• podpora při hledání pracovního uplatnění,
• podpora při dokončení a rozšíření vzdělání,
• podpora při řešení bytové situace.

Patří zde zejména tyto činnosti:
• předávání informací o právech a povinnostech uživatele,
podpora při jejich uplatňování (např. získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informace o možnosti
odvolání, uplatňování práv při hospitalizaci, reklamaci, při
soudních řízeních, jednáních na úřadech apod.),
• podávání informací, koordinace a zprostředkování služeb
v osobních záležitostech uživatele (koordinace s odborníky, dobrovolníky, rodinnými příslušníky apod.).

2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním
Cílem těchto činností je podpořit klienta v dovednostech, které
jsou potřebné v rámci běžného společenského života.
Patří zde zejména tyto činnosti:
• doprovod klientů při jednání na úřadech, při výkonu vzdělávacích aktivit, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity
s cílem samostatného zvládnutí,
• nácvik schopností využívat dopravní prostředky,
• nácvik chování a komunikace v různých společenských
situacích,
• nácvik využití běžně dostupných informačních zdrojů,
• podpora při prezentaci vlastní tvorby.
3) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Cílem těchto činností je obnovit, zlepšit a upevnit motorické,
psychické a sociální schopnosti a dovednosti, získávání nových
vědomostí, podpořit uživatele při naplnění potřeb v oblasti
sounáležitosti (někam patřit), uznání (sebedůvěra, sebeúcta),
seberealizace.
Patří zde zejména tyto činnosti:
• hledání náplně volného času,
• podpora při vytvoření vhodného denního režimu,
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Rehabilitační činnosti
Cílem činností v rehabilitačních dílnách je podpora ve vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků,
rozvoj motorických, manuálních, psychických a sociálních
dovedností a celková aktivizace.
Rukodílna je nácviková dílna zaměřená na textilní
výrobky, tkaní, tvoření z papíru (košíky), výrobu
drobností, drobné opravy oděvů, výrobu mýdel
a další tvůrčí aktivity.
Činnosti probíhají skupinově nebo individuálně. Cílem a náplní je pomoci lidem v bezpečném prostředí rozvíjet manuální, sociální a komunikační dovednosti, navazovat, udržovat sociální vazby, posilovat jejich pozitivní návyky. Také
pěstovat tvořivost, kreativitu. Posilování dovedností dává
klientům možnost něco zkusit, dokázat, posílit důvěru ve
své schopnosti. Při aktivním tvůrčím procesu je důležitý styk
s lidmi. Pochopení druhého, jeho strachů, úzkostí. Učí se být
aktivní, více si věřit.
Pracovník je jen pomocníkem/průvodcem na určitém
úseku jejich cesty. Snaží se jim předat to, jak je důležité,
aby byli aktivní, spoléhali na sebe a své schopnosti.
ABY SI VĚŘILI.
Cílem není produkce výrobků, ale dobrý pocit ze smysluplné činnosti, začlenění do kolektivu. O zapojení do dílen (výběr, četnost návštěv) rozhoduje klient sám.

V rámci dílny jsme recyklovali a následně zpracovávali
novinový papír, ze kterého vznikaly krásné košíky různých
velikostí. Dna košíků tvoří výplň ze zbytků látek, které nám
nosí dobří lidé. Obdarovávají nás také zbytky vln a korálků.
Oni je nepotřebují a my je využijeme. Látky využíváme také
k šití drobností, které se hospodyňkám náramně hodí do
domácnosti - chňapky, zástěry, tašky, jehelníčky…

Tiskařská dílna je nácviková dílna s prvky ergo
a arteterapie.
Je pro klienty místem společného setkávání a tvoření.
Pánové zde v letošním roce vyhledávali spíše aktivity zaměřené na technickou oblast – řezání, rýsování, rozměřování, obsluhu big shotu, řezačky, raznic apod. Kdežto dámy
upřednostňovaly rozvoj tvořivosti, estetiky, hravosti. Pokud
se někdo do začátku obával vytvořit vlastní papírové přání,
inspiroval se předlohou, kopíroval vzory nebo vytvářel jednotlivé papírové komponenty k dekoraci.
Účel návštěvy dílny je pro každého uživatele jiný – někdo
potřebuje být mezi lidmi a při tvoření zapomenout na své
starosti, negativní myšlenky a nasměrovat svou pozornost
na tvorbu, na tzv. právě „teď a tady“, něco si dokázat, mít
radost z maličkostí nebo ze sdílení s ostatními, objevovat
krásu aj. Pro druhého je to místo, kde si udržuje pravidelný
denní režim, nutí ho to někam dojít, zapojit se, udržet si pracovní návyky a dovednosti.

9

Zahradní dílna je místem sociální rehabilitace s prvky
ergoterapie.
Klienti zde mohou relaxovat, učit se novým dovednostem
při péči o bylinky, zeleninové záhony, ovocné stromy a keře
a být mezi lidmi. Zakoušíme zde možnosti svého těla a přírody. Plody naší společné činnosti přinášíme do nácvikové
kuchyňské dílny, kde se z nich uvaří dobrá polévka či salát,
upečeme v troubě štrůdl či zapékané brambory aj.
Jaro jsme uvítali společnou celodenní brigádou pracovníků
a uživatelů. Takže jsme všichni do jednoho voněli slámou,
hnojem, potem a pizzou, kterou jsme se odměnili a na zahradě ji společně snědli. V létě a na podzim jsme ve velkém
sklízeli cukety, dýně hokkaido, bylinky, jablka, višně, kanadské borůvky, rybíz aj.
Zahrada je místem, kde platí heslo:
„Ve zdravém těle, zdravý duch“.
A pokud jsou myšlenky či duše chmurné, stačí, když se tělo
rozhýbe a zapotí na čerstvém vzduchu a na tváři se objeví
první úsměv a jiskra uspokojení či zdravé únavy.

Aktivizační programy
Páteční setkání
Tyto aktivity probíhaly pravidelně každý pátek od 8 do 12
hod.
Účelem těchto pátečních setkání bylo sdílení, navázání
sociálního kontaktu a přátelství, sdílení zážitků, radosti,
poznávání nových přírodních, kulturních či historických míst.
Jednalo se např. o skupinová plavání, výlety za poznáním
přírody, kultury a historie nejbližšího okolí, duchovní setkávání na faře, poznávání čajové kultury aj.
Společně jsme zkoušeli odhlédnout od vlastních problémů
a dívat se na krásu kolem sebe, neboť jsme živi nejen potravou, ale také zážitky.
V loňském roce jsme na přání uživatelů navštívili zříceniny
v okolí Loučky, rozhlednu na Javorníku, Pustevny, Čertův
mlýn, Nový Jičín – muzeum klobouků, koupali jsme se v přehradě na Horní Bečvě, navštívili výstavu Czech press photo,
Salvátora Dalího, Informační centrum a galerii Zvonici na
Soláni, Zámek Žerotínů a Kinských ve Valašském Meziříčí,
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm aj. Díky skupinovým
aktivitám si uživatelé mezi sebou našli nová přátelství, která
přetrvávají i poté, co opouštějí Iskérku, a za to jsme velmi
rádi.
Protože znát sám sebe a mít dobré přátele, je nedílnou
součástí cesty k ozdravení.
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Zprostředkování duchovní podpory
V rámci duchovní podpory proběhlo 9 setkání s otcem Kamilem Obrem, duchovním správcem rožnovské farnosti.
Setkání probíhala na faře a doplňovala péči sociální a psychologickou. Setkání nabízela klientům prostor pro diskuzi a otevírání témat, týkajících se duševních, duchovních
i historických oblastí s přesahem do praktického života. Duchovní setkávání probíhala 1x měsíčně. Uživatelé se setkávali s otcem Kamilem při diskuzích na různá témata, která si
navrhovali sami či za podpory pracovníka. Témata se týkala
například těchto oblastí: „Dobro a Zlo“, Poutní místa v Čechách, Otec Pio a jeho odkaz dnešku, Apoštolové – jejich život,
symbolika a význam, Strach v nás a mimo nás.
Spolupráci s otcem Kamilem Obrem považujeme za velmi
přínosnou, duchovní podpora významně doplňuje naši
službu. Oceňujeme lidský a přirozený přístup otce Kamila.
Setkání byla pro uživatele vždy povzbuzením a motivací do
každodenního života.

Rada uživatelů (RU)
RU je jednou z možností, jak mohou uživatelé prosazovat své
zájmy, připomínky a podněty, které se týkají sociální služby.
Má 2 členy, které si volí sami klienti ze svých řad. Setkání
RU probíhalo pravidelně 1x měsíčně za účasti pracovníka
v sociálních službách. RU v loňském roce pořádala jednou
měsíčně komunitní setkání uživatelů, v prosinci vánoční večírek, přijímala návrhy a připomínky k aktivitám v rámci sociální služby Iskérka na každý měsíc. Byla prostředníkem mezi
uživateli a zaměstnanci Iskérky.
Komunitní setkání
Probíhalo pravidelně 1x měsíčně za přítomnosti uživatelů
a pracovníků. Uživatelé i pracovníci přicházeli s návrhy na
nové aktivity, hodnotili realizované činnosti (výlety, přednášky, společenské akce). Společně jsme se domlouvali na
dalších mimořádných společenských akcích.

Co se nám společně podařilo
Oblast zaměstnání
• 3 klienti byli zaměstnaní jako průvodci na výstavě v Kostnici ve spolupráci s římskokatolickou farností v Rožnově.
Průvodcovská činnost trvala od května do září,
• některým klientům se podařilo vstoupit na otevřený trh
práce. Byl to pro ně významný krok a pro mnohé nová životní zkušenost. Jednalo se např. o zaměstnání v technických službách, v prodejně pekárny Lomná, úklidy ve firmách, roznášení letáků, doplňování zboží v supermarketu,
práce ve skladu aj. Dva z klientů našli pracovní uplatnění
přímo ve svém oboru (lesnictví - lesní hospodář, školství – učitel). Celkem našlo pracovní uplatnění 12 klientů v různých pracovních profesích. Nalezením vhodného
zaměstnání došlo ke zlepšení finanční situace, k navázání
nových sociálních kontaktů, zvýšení sebedůvěry, sebevědomí a přirozenému začlenění do běžného života.
Oblast bydlení
• 3 klientům se podařilo nalézt vlastní samostatné bydlení. V rámci tohoto pro ně významného kroku k samostatnosti si za pomoci pracovníků osvojovali základní činnosti
spojené s péčí o domácnost.

Podpůrné aktivity pro klienty
Podpůrná psychoterapeutická péče
Od 4. října se pod vedením Mgr. Anny Vejrostové (psycholog,
psychoterapeut) konaly „Podpůrné psychoterapeutické skupiny“. Skupina byla polootevřená a účast na setkáních byla
pro klienty bezplatná. Počet setkání byl limitován, sezení
probíhalo 2x měsíčně v trvání 1,5 hod. Skupina 6 -8 klientů
pracovala s různými tématy, např. emoce, komunikace, sebeprezentace, posilování kognitivních funkcí. Při práci byly
využívány prvky canisterapie, psychodramatu, arteterapie,
práce s časovou osou, metody „koláže“, muzikoterapie, aj.
Celkový přínos pro klienty: podpora rozvoje komunikačních
dovedností, celková podpora rozvoje v oblasti emoční, rozvoj sociálních dovedností (sebereflexe, sebeuvědomění),
posílení sociálního kontaktu a sdílení.
Skupinová psychoterapie patří k nejrozšířenějším postupům
v oblasti podpory. Cílem je podpora a nácvik sociálních dovedností, zlepšení komunikace, možnost práce na aktuálních
potížích účastníků.
Vzdělávací aktivity
Začátkem listopadu jsme ve spolupráci s Mgr. Terezou Ševčíkovou, vedoucí občanské poradny Pod křídly, zorganizovali
přednášku na téma „Důchody a změny v sociálních dávkách
pro osoby se zdravotním postižením“. Zúčastnilo se 8 klientů. Cílem semináře bylo seznámit klienty s tím, jaká je prová11

zanost mezi invalidním a starobním důchodem. Invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nezakládá
účast na sociálním pojištění – ze samotného pobírání invalidity I. nebo II. stupně není důchodce sociálně pojištěn. Je
proto velmi vhodné vykonávat výdělečnou činnost, ze které
je odváděno sociální pojištění a tím pádem vzniká nárok na
starobní důchod. Přednáška byla pro účastníky zdarma.
Ve dnech 9. a 10. listopadu jsme pro klienty zorganizovali
dvoudenní vzdělávání na téma „Jak zvládat stres“ v rozsahu 12 hod. Cílem vzdělávání bylo uvědomit si své reakce
na stres na úrovni tělesné, emocionální i myšlenkové, rozpoznání hranice, kdy stres škodí, porozumět dopadu stresu
na duševní onemocnění, seznámit se s možnostmi jak stres
zvládat, pochopit, které strategie jsou efektivní a které ne,
seznámit se s principy zdravého životního stylu. Kurz vedla
zkušená lektorka se znalostí cílové skupiny dr. Lenka Turková. Kurzu se zúčastnilo 15 klientů a byl hrazen z darů.

Spolupráce s organizacemi, dalšími odborníky a psychiatrickými nemocnicemi
V rámci individuálního projektu Zlínského kraje jsme se zapojili do procesu evaluace poskytované služby. Cílem evaluace je lépe a efektivněji poskytovaná podpora klientům
služby.
Jako členové celorepublikové organizace Asociace komunitních služeb jsme zapojeni do projektu „Profesionalizace
AKS v kontextu reformy psychiatrické péče“, registrační
číslo projektu: CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/99_041/0002247. V rámci projektu jsou členům nabízena různá školení, metodické konzultace, stáže. AKS sdružuje služby pro lidi s duševním onemocněním z celé republiky, aktuálně má 40 členů.
V rámci tohoto projektu se naše organizace se stala koordinátorem setkávání poskytovatelů sociálních služeb
pro cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním ve
Zlínském kraji. Setkání probíhala od června do listopadu.
Naplánováno bylo celkem 5 setkání, 2 proběhnou v roce
2018. Cílem setkávání bylo předat informace o probíhající
reformě psychiatrické péče, vzniku nových typů služeb Center duševního zdraví a mobilních týmů. Dalším krokem
byla tvorba vize a strategie v péči o lidi s duševním onemocněním ve Zlínském kraji. Projekt nabízel různá podpůrná
vzdělávání, školení, zahraniční stáže, které mohli členové
AKS využít. Setkání se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním ze Zlínského kraje - Charita Vsetín - Camino, Charita Valašské Meziříčí - Centrum Amika, Charita Uherské Hradiště, Elim Vsetím,
Horizont Zlín, Luisa, z.s. Garantem setkání byl Pavel Novák,
ředitel Fokusu Praha.
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Spolupráce s rodinou a rodinnými příslušníky
Dobrá spolupráce s rodinou je základním předpokladem pro
efektivní podporu klienta v rámci sociální rehabilitace. Hraje
také významnou roli např. při hospitalizaci a celkově při práci
s klientem na jeho individuálním plánu.
Proto jsme se v roce 2017 zaměřili zejména na vzdělávání
v této oblasti. Ve dnech 27. a 28. 11. 2017 jsme ve spolupráci s pražským „Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví“ zorganizovali akreditované vzdělávání na téma „Práce
s rodinami osob s duševním onemocněním v sociálních
službách“. Seminář absolvoval celý tým. Pod vedením zkušených lektorů z Fokusu Mladá Boleslav, kterými byli Jaroslav Hodboď a Mgr. Barbora Hrdličková, jsme se zorientovali
v historii i v současných přístupech k práci s rodinou osob
s duševním onemocněním. Osvojili jsme si základy, jak navázat spolupracující vztah s rodinou, předávat informace,
předcházet stresu v rodinách, zvládat krizové situace a také
využít potenciál rodiny v procesu rehabilitace.

Spolupráce s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě
I letos jsme pokračovali již v úspěšně navázané spolupráci
s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě. V měsíci březnu a říjnu
proběhla na čtyřech odděleních této nemocnice prezentace
naší sociální služby Iskérka – sociální rehabilitace. Pacientům jsme se snažili co nejvíce přiblížit naši službu – co děláme, pro koho a za jakým účelem. Často se stává, že právě
po propuštění z psychiatrické nemocnice jsou lidé vystaveni
obtížným situacím, které nejsou schopni zvládnout sami,
potřebují se zorientovat, nabýt znovu své kompetence, nalézt podporu a ztracené sebevědomí tak, aby se mohli vrátit
do běžného života.

Spolupráce s Úřadem práce ČR

Projekt Psychobudka

V lednu se uskutečnila společná schůzka týmu a pracovnic
Úřadu práce ze Vsetína a Rožnova pod Radhoštěm. Cílem
schůzky bylo předání informací o možnostech pracovní rehabilitace pro naše klienty i osoby se zdravotním postižením.

Studentům třetích ročníků rožnovského gymnázia, žákům
8. a 9. tříd ze Základní školy Pod Skalkou a zájemcům z Iskérky jsme zprostředkovali od úterý 26. června do čtvrtku
28. června prožitky schizofreniků prostřednictvím interaktivního filmu „Do vlastních rukou“. Film natolik sugestivně propojuje realitu s fiktivním prostředím, že umožňuje zdravým lidem, aby se ponořili do světa schizofreniků
a prožili alespoň zlomek toho, co nemocní, kteří se neléčí, prožívají každý den.

Co je pracovní rehabilitace?
Je to souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Je
zajišťována Úřadem práce České republiky ve spolupráci se
zaměstnavateli, vzdělávacími zařízeními, neziskovými organizacemi, lékaři a zdravotnickým zařízením. Úřad práce hradí veškeré náklady s tím spojené.
Osoba se zdravotním postižením, která chce požádat o pracovní rehabilitaci, musí podat ádost na úřad práce. Může mít
I.,II i III st. invalidity. Pracovní rehabilitace probíhá na základě
individuálního plánu, který úřad práce sestaví spolu s účastníkem pracovní rehabilitace v souladu s jeho potřebami,
možnostmi, schopnostmi a zdravotní způsobilostí. Příprava k práci může trvat nejdéle 24 měsíců a provádí se na
pracovištích zaměstnavatele, na chráněných pracovištích,
ve vzdělávacích zařízeních. O přípravě k práci uzavírá úřad
práce s účastníkem písemnou dohodu. V případě, že osoba
zdravotně postižená nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod, mzdu nebo náhradu mzdy, náleží jí
po dobu účasti na přípravě k práci podpora při rekvalifikaci.
Na tomto setkání jsme získali cenné informace.
Vážíme si spolupráce a ochoty pracovnic Úřadu práce ze Vsetína a Rožnova pod Radhoštěm a děkujeme.

„Snažíme se bojovat proti stigmatům. Lidé trpící duševními
poruchami jsou součástí společnosti a je třeba je takto
vnímat. Jsme přesvědčeni, že když seznámíme studenty
s tím, co prožívají psychicky nemocní, můžeme jejich
případně negativní náhled na problém ovlivnit,“
řekla Šárka Hlaváčková.
https://www.tvbeskyd.cz/
co-proziva-schizofrenik-studenti-to-zjistili-v-psychobudce/
http://www.iskerka.info/
dokumenty/20170620-Psychobudka-text.pdf

Parním vlakem do Zlína
Firma ROBE Lighting, s.r.o. vypravila v květnu speciální
parní vlak do Zlína na Mezinárodní festival filmů pro děti
a mládež a umožnila uživatelům služby zúčastnit se zdarma
i se svými rodinami, přáteli, blízkými a známými. Výtěžek
z prodeje lístků ve firmě ROBE Lighting, s.r.o. věnovali zaměstnanci na podporu aktivit Iskérky.

Dny sociálních služeb
U příležitosti Dnů sociálních služeb jsme se zúčastnili „Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti“, které uspořádalo
město Rožnov p. R. dne 6. 9. 2017 na Masarykově náměstí. Sešli
se zde poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí na Rožnovsku. Široká veřejnost tak měla opět příležitost dozvědět se
více o jednotlivých službách. Naše organizace představila drobnosti z rehabilitačních dílen. Účastníci mohli u našeho stánku
zhlédnout film „Zalepit duši“, diskutovat, klást otázky. Na podiu
jsme měli příležitost představit organizaci. Jarmila Mikulášková, bývalá dlouholetá ředitelka rožnovské knihovny, přednesla
2 autorské básně z tvorby Ivety P. - „ Můj život s duševní nemocí“a „O Iskérce“. Doprovodný program zajišťovalo město Rožnov
p. R. V rámci Dnů sociálních služeb proběhla řada doprovodných aktivit. Zástupci jednotlivých organizací, poskytujících sociální služby, se sešli na radnici a vzájemně si předali informace
a novinky, představili nové záměry pro rok 2018 a 2019, sdíleli
nejen své zkušenosti, ale také problémy, se kterými se potýkají.
Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře.
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Aishwarya
I v roce 2017 jsme podpořili vzdělávání a studium dívky
Aishwaryi z Indie, ze státu Karnaka. Aishwarya dosáhla
letos 16 let. Studium se jí dařilo, jejím cílem je stát se lékařkou. Oba rodiče jsou HIV pozitivní, pracují dle možností v zemědělství a žijí velmi chudobně. Přáli by si lepší budoucnost
pro své dítě. Jsou vděčni za podporu, ke které se před 9 lety
klienti Iskérky společně rozhodli. Částka ve výši 4 900,- Kč
byla hrazena z prodeje výrobků, které vznikají v rehabilitačních dílnách. Podpora je realizována prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha - http://praha.charita.cz/.

Vánoční jarmarky
V prosinci jsme se zúčastnili Vánočních jarmarků ve firmách
On Semiconductor s.r.o. Rožnov p. R., Robe lighting s.r.o
Rožnov p. R., Siemens s.r.o. pobočka Frenštát p. R. Smyslem
těchto prodejů byla jak podpora naší organizace, tak informování o naší službě a současně osvěta.

Na již tradiční Předvánoční večírek jsme se všichni moc
těšili. Společnými silami jsme připravili bohaté pohoštění, zhodnotili jsme uplynulý rok, obdarovali se, zazpívali
si společně koledy, zatancovali…a rozešli se do svých domovů a ke svým blízkým.
A TAK SKONČIL DALŠÍ ROK…
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STATISTIKA SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Teritoriální vymezení poskytování služby je dáno posledním
Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, vydaným pro rok 2016 krajským úřadem Zlín dne
26. 11. 2015. Služba byla zahrnuta do Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb (dále jen SPSS) ve Zlínském kraji
pro rok 2016 – 2018. Následně, dne 24. 6. 2016, bylo vydáno
nové Pověření, na období let. 2016 - 2019, které bylo vystaveno v souladu se SPSS Zlínského kraje pro období 2016
- 2018.

Obec

Rožnov
pod Radhoštěm

Počet
Počet
Počet ks
uzavřehodin
intervencí
ných smluv intervencí
29

3125,77

1579

Dolní Bečva

2

316,91

135

Horní Bečva

2

357,33

120

Hutisko-Solanec

0

0

0

Uzemní působnost
Dle Pověření se vztahuje územní působnost na správní
obvody obcí s rozšířenou působností Rožnov p. R., Valašské
Meziříčí, Vsetín. Dále je platná rozšířená působnost pro oblast Moravskoslezského kraje, správní obvod obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm.

Vidče

2

205,83

70

Zubří

5

1808,25

666

Valašská Bystřice

1

121,08

48

Valašské Meziříčí

5

695,83

282

Poličná

1

691,50

200

Naši službu nejvíce využívali lidé žijící v Rožnově pod Radhoštěm, Zubří, Valašském Meziříčí. Stále více se však zajímají
o naši službu také klienti Frenštátska, Příborska a také Novojičínska. Je to ovlivněno skutečností, že v této části Moravskoslezského kraje podobná služba pro duševně nemocné
lidi schází. Podrobnější informace naleznete v tabulce níže.

Oznice

1

640,08

196

Zašová

1

12,25

9

Vsetín

1

212,75

132

Leskovec

1

62,75

54

Velké Karlovice

1

454,50

131

Frenštát p. R.

3

271,16

145

Trojanovice

2

81,25

54

Mořkov

2

206,00

102

Veřovice

1

230,25

58

Kopřivnice

1

4,5

4

1

28,5

15

83,09

1328

9 609,57

4068

Sociální rehabilitace v celkových statistických číslech
Počet uživatelů

62

Počet nově uzavřených smluv

9

Počet kontaktů

3 139

Počet intervencí - individuální

2 619

Kunčice
pod Ondřejníkem

Počet intervencí - skupinové

560

Zájemci

Počet intervencí v rámci interdisciplinární
spolupráce

80

CELKEM /rok

Celkový počet hodin poskytnutých
individuálních intervencí

3 589,67

Celkový počet hodin poskytnutých
skupinových intervencí

1 799,25

Celkový počet hodin poskytnutých intervencí
v rámci interdisciplinární spolupráce

301,75

Celkový počet hodin poskytnutých intervencí
(součtová hodnota)

5 690,67

Celkový počet hodin skupinových supervizí
týmu

70

Celkový počet hodin individuálních supervizí
pracovníků

5,5

62
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LIDÉ
Vedení organizace
Mgr. Alena Jbaili		
ředitelka (HPP)
Mgr. Alena Jungová
manažer – ekonom (HPP)
Bc. Hana Sulovská	vedoucí sociální služby
a metodik(HPP)
Pracovníci v přímé péči
Bc. Martina Kovářová
sociální pracovník (HPP)
Mgr. Irena Kollárová
sociální pracovník (HPP)
Bc. Michaela Koláčková sociální pracovník (HPP)
Bc. Hana Sulovská
sociální pracovník (HPP)
Vlasta Křeménková	pracovník v sociálních službách
(HPP)
Bc. Monika Kašparová, DiS	pracovník v sociálních službách
(HPP)
Mgr. Alena Jbaili
pedagogický pracovník (HPP)
Jana Kantorová		pracovník v sociálních službách
(DPP)
Další pracovníci
Josef Kolařík		
Monika Divínová		

správce webu (DPP)
úklid (DPP)

Počet všech pracovníků (HPP, DPP)/úvazky:
Počet osob12/přepočtené úvazky 6,2
Počet pracovníků v přímé péči (HPP, DPP)/ úvazky:
Počet osob 8/přepočtené úvazky 4,75
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Externí spolupracovníci
Mgr. Daniel Krejcar	vedení případové práce s
klientem: poradenství v oboru
psychologie a psychoterapie
Mgr. Piotr Wardecki	zajištění týmové a individuální
supervize
Ilona Juříčková		
účetnictví
Otec Kamil Obr
duchovní podpora
Kolmart Business s.r.o.
správce IT
Dobrovolníci
Ondřej Zeman		
Marcela Koláčková

přímá podpora klientů
grafické služby

Vzdělávání pracovníků v přímé péči
Vzdělávání je jednou z našich hlavních priorit. Chceme obohacovat naši práci s klienty o nové přístupy, prvky a metody tak, aby přispívaly k rozvoji profesionálních dovedností
jednotlivých členů týmu a ke zlepšení kvality poskytované
služby. V průběhu roku jsme individuálně nebo týmově absolvovali řadu akreditovaných kurzů, seminářů, přednášek
a odborných stáží.
• Práce s rodinami osob s duševním onemocněním v sociálních službách
• Certifikovaný trenér paměti
• Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické
plánování a kvalitu života
• Uživatel drog jako klient sociální služby
• Stáž ve sdružení Neratov z.s.
• Příprava poskytovatele na inspekci kvality
• Motivační rozhovory
•
Výtvarný inspirační kurz zaměřený na rozvoj kreativity
a výtvarných technik

Případová supervize
Případová supervize byla zaměřena na podporu týmu při
konkrétní práci s klienty. Klinický psycholog poskytoval
odborné poradenství z oblasti psychologie, psychoterapie
a psychiatrie, dále nezávislý a velmi cenný pohled na řešení
obtížných situací při práci s klientem, především ve smyslu dalšího možného postupu při podpoře klienta. Tématem
bylo také vyrovnání se s emocemi, které pracovník může při
práci prožívat (pocit neúspěchu, marnosti, bezmoci, zloba
na klienta, strach z chybného rozhodnutí).

Pod vedením Mgr. Daniela Krejcara, klinického psychologa,
proběhla 3 setkání v celkové délce 12 hodin.

Bc. Martina Kovářová pokračovala v 5letém psychoterapeutickém výcviku.

Týmová supervize
Pro pracovníky, kteří se věnují přímé práci s uživateli byla
průběžně a dle potřeby zajišťována podpora nezávislého
kvalifikovaného odborníka, tzv. supervize. Smyslem supervizí bylo řešit problémy, které jednotliví pracovníci nebo
tým zažívali při výkonu zaměstnání. Souběžně s tím pomoc
při řešení obtížně řešitelných situací.
Supervize je skvělým nástrojem pro rozvoj odbornosti pracovníka, jeho znalostí a dovedností. Umožnuje pracovníkovi uvědomit si používané stereotypy (zaběhnuté postupy),
které mohou být v konkrétní situaci nevhodné. Během supervize se pracovník učí řešit problémy a hledat nové postupy práce reagující na měnící se potřeby.
Pod vedením Mgr. Piotra Wardeckeho proběhlo 5 supervizí
týmu v celkové délce 70 hodin a 5 individuálních supervizí
v rozsahu 5,5 hodiny. Individuální supervizi měli možnost
během roku využít všichni pracovníci.
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TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (TDZ)
Projekt TDZ byl hlavním projektem organizace, zaměřeným
na osvětu veřejnosti a destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Akci jsme realizovali již pojedenácté ve spolupráci
s Městskou knihovnou v Rožnově a dalšími mediálními partnery. Akce se stala již jakousi tradicí, lidé ji navštěvují, líbí se
jim hosté, které vybíráme. I v letošním roce jsme zaznamenali
téměř 100% účast na všech pořádaných aktivitách. V rámci
všech pořádaných aktivit (autorské čtení, přednášky, vernisáž), se nám podařilo oslovit cca 600 lidí, zprostředkovat
jim informace o duševním zdraví, nemocech. Na všech akcích
panovala příjemná, uvolněná atomosféra. Lidé se aktivně zapojovali kladením otázek, projevovali zájem o témata a celkovou otevřenost ptát se na osobní citlivější problémy a snahu najít řešení. Počet lidí, kteří zhlédli výstavu, která trvala 2
měsíce v rožnovské knihovně, nelze spočítat.
Velmi významným přínosem projektu bylo aktivní zapojení lidí s duševním onemocněním. Autoři výstavy byli lidé
trpící duševní nemocí. Další 2 přednášející, spisovatel Michal
Viewegh a autorka několika knih Markéta Dohnalová, jsou
mediálně známé osobnosti, které mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Jejich přítomnost a sdílení zkušeností
významně podpořilo snížení stigmatizace/nálepkování. Zároveň bylo pro lidi s duševním onemocněním velkou motivací
do dalšího života a zdrojem zkušeností, případně cestou, jak
se s nemocí vyrovnávat, jak s ní žít. Dalším významným přínosem je účast odborníků, kteří mají praktické zkušenosti, umí
je předávat, zaujmout a motivovat např. k vyhledání odborné
pomoci. Za další důležitý přínos považujeme možnost veřejnosti setkat se osobně s lidmi, kteří trpí duševním onemocněním.
Se souhlasem hostů byly téměř ze všech aktivit pořízeny videozáznamy, které jsou umístěny na stránkách organizace.
Tato varianta umožnuje zpětné zhlédnutí, je přínosem také
pro ty, kteří se přednášky nemohli zúčastnit. Díky možnosti
představit naši službu současně velkému množství lidí jsme
zvýšili nejen povědomí veřejnosti o námi poskytované službě
a pomoci, ale vytvořili jsme neformální prostor pro osobní setkání účastníků mimo Iskérku s možností sdílet a konzultovat
své problémy. Díky osobní účasti pracovníků docházelo k prvotním kontaktům, kdy někteří účastníci aktivit se poté stali
našimi klienty.
V projektu je možné pokračovat za finanční podpory Mikroregionu Rožnovsko. Uspořádáním akce jsme se připojili k celorepublikovým TDZ. V posledních letech byla v mnoha zemích
vyvinuta řada iniciativ, které se zaměřují na snižování stigmatu duševní nemoci ve společnosti celkově i uvnitř specifických
skupin. Patří mezi ně: destigmatizační kampaně, veřejné diskuse, přednášky, programy stimulující zaměstnanost duševně
nemocných, terénní a krizové týmy zvyšující léčenost závažně
nemocných, posilování uživatelských hnutí a organizací, zavádění legislativy podporující práva duševně nemocných. Mezi
destigmatizační aktivity v ČR patří např. Týdny pro duševní
zdraví, zapojení uživatelů v destigmatizaci nemocných aj.
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Cílem bylo co nejvíce informovat laickou veřejnost o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci
duševních onemocnění i o aktivitách naší organizace, která
působí v oblasti podpory lidí s duševním onemocněním. Cílem programů bylo lépe porozumět duševní nemoci, více ji
chápat, získat více informací, zbavovat se zbytečných předsudků, vyhledat včas pomoc, přispět ke zlepšení postoje
k duševně nemocným a větší toleranci většinové společnosti.
Přehled realizovaných aktivit
Září
- 2 výstavy (Tady a teď - Iva Palusková, „ Jirka a Iva“ - Jiří
Hajda) + vernisáž za účasti obou autorů 7. 9. , hudební
doprovod Václav Hudeček st. a Václav Hudeček ml. - otec
a syn
Autorské čtení s besedou z knihy Můj život po životě Michal Viewegh nejen o životě po životě, čtvrtek
14. 9. 2017, kino Panorama v Rožnově p. R., 18-20.30 hod.,
pro veřejnost
Říjen 2017
Přednáška s besedou – MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.
- Když vládne strach, obavy a úzkost, úterý 10. 10. 2017,
podkroví Městské knihovny v RpR, 17 hod., pro veřejnost
Přednáška s besedou - Mgr. Michal Mynář
- Jak žít jednoduše ve složitém světě?,
čtvrtek 19. 10. 2017, podkroví Městské knihovny v RpR, 17
hod., pro veřejnost
Seminář pro pracovníky Iskérka-sociální rehabilitace Zvládání stresu - Mgr. Michal Mynář, pátek 20. 10. 2017,
Chodská 534, RpR, 8 - 16.30 hod.
Autorské čtení s besedou - Markéta Dohnalová
z knih Homo psychoticus aneb člověk psychotický
a Homo psychoticus II aneb můj návrat ke studiu,
úterý 24. 10. 2017, podkroví Městské knihovny v RpR, 17
hod., pro veřejnost. Zpověď autorky z jejích prožitků a dává
nám nahlédnout do světa lidí s psychickým onemocněním.
Beseda s Markétou Dohnalovou pro klienty a pracovníky
Iskérky - Organizace Práh jižní Morava a zapojení peerů
do kolektivu, středa 25. 10. 2017, Chodská 534, RpR,
9 - 13 hod.
Propagace probíhala prostřednictvím vlastních webových
a facebookových stránek, webových stránek města Rožnov
p. R. a knihovny, Spektra Rožnovska, krátkou reportáží regionální TV Beskyd, plakátů, elektronických pozvánek, tištěné
publikace ve formátu A5.
http://www.tvbeskyd.cz/v-roznove-bude-behem-tydnu-produsevni-zdravi-mluvit-o-svych-potizich-i-spisovatel-viewegh/
http://www.tvbeskyd.cz/trpi-dusevnim-onemocnenim-nebojise-o-tom-mluvit-ale-hlavne-maluji/
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Přednáška
s besedou

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.
Když vládne strach, obavy a úzkost
Úterý 10. října 2017, 17 hod., pro veřejnost
podkroví Městské knihovny v Rožnově p. R.

Přednáška
s besedou

Strach a obavy z něčeho nebo úzkost a napětí zná a někdy zažil naprosto každý člověk. Co když ale strach,
obavy a úzkost překročí zdravou mez a ochromí, spoutají a ovládnou člověka?

Mgr. Michal Mynář
Jak žít jednoduše ve složitém světě?
Čtvrtek 19. října 2017, 17 hod., pro veřejnost
podkroví Městské knihovny v Rožnově p. R.
O umění přijímat a umění odmítat. Čím více možností máme, tím méně jsme spokojení.
Bojíme, aby nám něco podstatného ze života neuteklo.

Seminář - Mgr. Michal Mynář - Zvládání stresu
Pátek 20. října 2017, 8 - 16.30 hod., Chodská 534, R.p.R.

pro pracovníky Iskérky

Nácvik konkrétních technik na zvládání dlouhodobé stresové zátěže a prevence syndromu vyhoření.

Autorské čtení
s besedou

Markéta Dohnalová

z knih Homo psychoticus aneb člověk psychotický
a Homo psychoticus II aneb můj návrat ke studiu
Úterý 24. října 2017, 17 hod., pro veřejnost
podkroví Městské knihovny v Rožnově p. R.

Autorka se zpovídá ze svých prožitků a dává nám nahlédnout do světa lidí s psychickým onemocněním.

pro klienty a pracovníky Iskérky
Beseda s Markétou Dohnalovou
Organizace Práh jižní Morava a zapojení peerů do kolektivu
středa 25. října 2017, 9 - 13 hod., Chodská 534, R.p.R.

Výstavy

Výstavy - možno shlédnout do konce října 2017.

Tady a teď - Iva Palusková, Městská knihovna v RpR., chodby, pro veřejnost
„Jirka a Iva“ - Jiří Hajda, Městská knihovna v RpR, podkroví, pro veřejnost

Program probíhá v rámci Týdnů pro duševní zdraví pod záštitou místostarosty města Rožnov p. R. Ing. Jana Kučery.
Aktivita byla podpořena z rozpočtu Mikroregion Rožnovsko.

Iskérka o.p.s., Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel. 774 064 755, info@iskerka.cz, www.iskerka.cz
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PŘÍSPĚVKY KLIENTŮ
Díky Iskérko…
Při mé poslední hospitalizaci v Opavě nám doporučovali najít si centrum pro duševně nemocné v blízkosti našeho bydliště. Zjistila jsem, že nejblíže mám Iskérku v Rožnově pod
Radhoštěm.
Trvalo velice dlouho, než jsem se rozhodla tam jít. Ani jsem
netušila, jak to bude pro mě přínosné.
Jelikož pracuji na ranní směny, nemohla jsem chodit do Iskérky dopoledne. Byla mi přiřazena klíčová pracovnice, se
kterou jsem měla domluvené schůzky po mé pracovní době.
Pracovala tehdy se mnou Milenka Kociánová, která mi velice pomohla. Společně jsme se zamyslely nad mým denním
režimem, nad náplní všedního dne, nad mou prací a volným
časem. A co bylo zlomové, popřemýšleli jsme, co mi dělá radost a co je mým snem.
Chtěla jsem vždy malovat. Ale až bude čas, třeba v důchodu… Milenka mi však navrhla, abych začala teď… Motivovala mne. A tak jsem začala… Nejprve olejovými pastely,
pak akrylovými pastelkami. Směřovala jsem však k malování
olejovými barvami. Těmi maloval i můj otec, který zemřel.
Tudíž to byla pro mne srdeční záležitost. Koupila jsem si
barvy, plátna, stojan a kurz malování. V kurzu jsem se učila
jsem malovat olejem během celého roku 2016. Iskérka mi
nabídla, že se mohu podílet na tvorbě PFky 2017, pokud
nakreslím vhodný obrázek. Měla jsem velikou radost, když
jsem uspěla.
A pak, během roku 2017, jsem již malovala doma sama. Mé
obrazy byly nejprve věnovány mým nejbližším. Měla jsem
z toho ohromnou radost! Líbily se. Iskérka mi opět dala podnět k pokračování mé tvorby. Nabídla mi, že uspořádá pro
mě výstavu. Něco takového mě v životě nenapadlo, že by se
mohlo dít…
Výstava, která se konala v září a v říjnu, se připravovala již od
začátku roku. Součástí byla také brožura Iskérky pro týden
duševního zdraví, do které jsem napsala svůj životní příběh.
A to bylo pro mne také důležité, neboť jsem vždycky chtěla
sepsat svůj život s nemocí. Teď se mi to poprvé v životě podařilo. Brožura se povedla a výstava byla úplně úžasná… Byl
to pro mne velký přínos do života. A byla jsem šťastná, že to
se mnou prožívá i rodina a přátelé.
Další krásnou akcí minulého roku bylo pro mne i autorské
čtení Michala Wievegha, se kterým jsme se pak i setkali
a mohli si popovídat osobně. Také setkání s paní Markétou
Dohnalovou bylo inspirující. Dalo mi to novou naději, že
bych se jednou mohla pokusit jít stejnou cestou…
Nesmím však zapomenout, že jsem díky Iskérce poznala
nové přátele, se kterými se vzájemně podporujeme. Můžeme otevřeně mluvit o životě a nemoci a to je přínosné, neboť víme, že ti druzí nám rozumí.
Abych to shrnula: Iskérka mi změnila život. Změnila mi život
k lepšímu. Plním si sny a jsem šťastná…
Iva Palusková
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„Díky Iskérce se mohu realizovat v umělecké oblasti, zejména ve výtvarné. Díky nabídkám práce na výtvarné podobě
výročních zpráv apod. Zrealizována byla i výstava mých prací. Iskérka mě motivovala vrátit se zpět k tomu, co jsem vystudoval, tzn. příští školní rok budu učit tvořit a hrát na klavír
děti v soukromé základní škole a v ZUŠ. Iskérka na člověka
netlačí, pracuje mírným a milým tempem, je „otevřená“. Díky
Iskérce dnes přijímám podněty nejen od ní, ale i od svých
žáků, se kterými už teď spolupracuji.“
Zdeněk

„Před příchodem do Iskérky jsem se svou nemocí žila spíše
samotářský život. Většinu času jsem trávila s rodinou nebo
sama. Neměla jsem moc kamarádů, všichni mí kamarádi
byli ženatí či vdaní a mají své rodiny. V Iskérce jsem se seznámila s lidmi, kteří mají stejné nebo podobné onemocnění jako já. Stali jsme se přáteli a dnes můžu říct, že mě to
v Iskérce dobíjí pozitivní energii do života, který nyní vedu.
I díky sociálním pracovnicím jsem si v mnoha věcech doplnila a osvěžila paměť. Asi před 2 lety jsem si našla práci v Rolofolu, v chráněné dílně na expedici v Bordovicích.
Ale Iskérka je pro mne i nadále důležitou formou aktivního odpočinku. S kamarády z Iskérky se setkáváme ve svém
volném čase. Díky ostatním mým nemocem, které na mě
v posledních letech zaútočily, jsem nemohla navštěvovat Iskérku tak často jak bych chtěla, ale zdraví se ustálilo a věřím,
že se brzy budeme vídat častěji.“
Iveta B.

„Iskérka je součást mého života, vždy když vstoupím do
dveří, těším se, co nového mě tu čeká. Ráda zde trávím svůj
volný čas. Nabízí aktivity, které jinde nejsou. Ať už to jsou výlety do muzeí, do přírody, nebo společné vaření. Setkávám
se zde s pracovníky a klienty. Na novou inspiraci chodím do
tiskařské dílny a do rukodílny. Vždy, když zavírám za sebou
dveře, pokaždé si něco odnáším, ať je to pocit, nebo jen
úsměv někoho druhého. Iskérka je balzám na duši, vždy si
mne někdo vyslechne a sdílí mé trable. Iskérka mi pomáhá,
proto ji navštěvuji.“
Yveta P.

AUTORSKÁ TVORBA KLIENTŮ
Můj život s duševní nemocí

Oči pod peřinou

V patnácti jsme se potkaly poprvé,
byla to krutá realita,
mé vyhlídky nebyly růžové,
byla jsem s tebe zbitá.

oči pod peřinou
hledají směr
teploměr v ústech
Malého prince
chvost Janáčkova svaziva
vyrážíme pozdě drahá
ale času
toho máme kvantum
líbá tě naše naděje
a ty si hoříš do prstíků
nemám ti to za zlé
ani zadobré
prostě jsi tu
se mnou pod peřinou
ve snítce
v klamu
v žalu
v technice
jsme znovunalezené
neznámé
rovnice víry
a tak ať nám láska hraje
a my usínáme
jak Seneca
když mu z žíly
vytékal život

Do Opavy mne přivezla rodina,
na žurnál si už nevzpomenu,
najednou jsem byla tak jiná,
na tu noc na pětce nikdy nezapomenu.
Na staré posteli přikurtována,
v úplně cizím prostředí,
personálem uhlídána,
s pocitem, který zevšední.
Ano, jsi to ty ta nemoc duše,
ta, která už mne nepustí,
nemoc co za mnou stále kluše,
ta co mi leze do kostí.
Dříve štíhlá jako laňka,
časem jako kulička,
kde je mezi mánií a depresí laťka?
Jsem zmatená celičká.
Po prvním pobytu v Opavské nemocnici,
má nejlepší kamarádka mi ukázala záda.
Prý, že už nemáme si co říci,
že beze mě bude ráda.
Podporu našla jsem v rodině,
se vším mi vždycky pomohou,
těm svěřuji se jedině,
tak bojuji se svou chorobou.
Mívám svoje manické nálady,
pořád mi jede pusa,
mám vysoké finanční útraty,
syslím zbytečnosti a chodím bosa.
Zpočátku léčby jsem měla i elektrošoky,
co pomáhaly mi zvládnout myšlení,
při léčbě jsem dělala pokroky,
díky nim jsem zapomínala trápení.

Z. Šimůnek (ze sbírky Šití zubů)

Jsou takové jiné
jsou takové jiné
knihy poezie
jsou jako život
pejsek na vodítku
a v lese opuštěnou cívku
rozlil pan výpravčí milenců
ach chudobo poezie
ach nářku cest
Z. Šimůnek (ze sbírky Miškování princů)

Vždy jak zhroutí se mi svět,
najdu zázemí v Opavské nemocnici,
třeba čeká na mne stanice pět,
a havrani krákající.
Iveta Porubová
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
V návaznosti na předchozí účetní období jsme v roce 2017
pokračovali v průběžném sledování a vyhodnocování výsledků hospodaření tak, abychom dosáhli vyrovnaného výsledku (ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z vedlejší
činnosti, viz Výkaz zisku
a ztráty).
Díky našim interním postupům bylo možné udržet finanční stabilitu a převedením nerozděleného zisku minulých let
spolu s převodem darů navýšit rezervní fond na 1,285 mil.
korun. V tomto trendu budeme nadále pokračovat, rezervní
fond je nutný pro budoucí hospodaření vzhledem k očekávaným změnám ve financování sociálních služeb Zlínským
krajem.
Současně probíhalo průběžné vyhodnocování plnění indikátorů stanovených Zlínským krajem, které posuzují mimo
jiné výši nákladů na hodinu intervencí a na přepočtené
úvazky pracovníků v přímé péči.
Vyúčtování všech dotací za rok 2017 bylo provedeno v řádných termínech.

Činnost sociální služby Iskérka-sociální rehabilitace byla
v roce 2017 financována prostřednictvím Individuálního
projektu Zlínského kraje, který je spolufinancován Evropskou unií, z dotací a darů obcí, fyzických a právnických osob,
benefičních akcí a vlastní doplňkové činnosti.
SOUHRNNÝ PŘEHLED POSKYTOVATELŮ DOTACÍ NA
SOCIÁLNÍ REHABILITACI

Kraj Zlín - Individuální projekt č.
CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/15_005/0002776
Sdružení Mikroregion Rožnovsko

2 722 425
325 500
33 000

Město Zubří

50 000
6 000

Obec Mořkov

30 000

Obec Poličná

20 000

Obec Zašová

6 000

Celkem
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Částka v Kč

Město Valašské Meziříčí

Město Frenštát pod Radhoštěm

Program:
Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa:
2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita:
2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na
podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Období realizace:
7/2016 - 6/2020
Celkový rozpočet:
459 549 999,30 Kč

FINANCOVÁNÍ

Subjekt

Registrační číslo projektu:
CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/15_005/0002776

3 192 925

Stručný obsah:
Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb
pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny
s dětmi (osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně
terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na
probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené
děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro
osoby se zdravotním postižením.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj 4 druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje do konce roku 2019
a současně podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím evaluace.
Vybranými druhy sociálních služeb jsou: osobní asistence
pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické
dílny, sociální rehabilitace (pouze ambulantní a terénní forma) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:
• zajištění dostupnosti a efektivity vybraných sociálních služeb;
• podporu vybraných služeb v návaznosti na rozšíření kapacit sítě v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením;
• zvýšená prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově
potřebné zájemce o službu;

• pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi
• osoby pečující o malé děti a rodiče samoživitelé) při jejich
integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu
na trh práce.
Cílové skupiny:
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby pečující o malé děti
• Rodiče samoživitelé
Aktivity projektu
1. Zajištění dostupných a rozvíjejících se sociálních služeb
návazných na probíhající transformační procesy v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením, tak
transformační procesy v systému péče o ohrožené rodiny
s dětmi.
2. Zajištění evaluačního procesu, spojeného s mapováním,
metodickou podporou a hodnocením každé služby ve
vztahu ke službou řešeným problémům a potřebám vybraných uživatelů služeb. Tuto aktivitu budou doprovázet
workshopy, jež se stanou vhodným prostředím pro výměnu příkladů dobré praxe mezi poskytovateli služeb a dalšími odborníky.
Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
Finanční podpora ve výši 3 702 548 Kč na poskytování sociální služby dle Pověření na úhradu způsobilých nákladů
v souvislosti s poskytováním základních činností sociální
služby stanovených zákonem o sociálních službách pro
příslušný druh a formu sociální služby poskytované na území kraje nebo pro občany kraje, které prokazatelně vznikly
v období od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017. Přidělená finanční
podpora bude Poskytovateli sociální služby vyplácena ve
třech zálohách - 1. záloha ve výši 1 074 666,– Kč na období
8/2016 - 12/2016, 2.záloha ve výši 1 313 941,– Kč na období
1/2017 - 31. 7. 201, 3. záloha ve výši 1 313 941,– Kč na období
8/2017 - 12/2017.
Dodatek - Smlouva o finanční podpoře 2016-2017
ve výši 94 543 Kč v rámci projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK;, reg. č. projektu:
CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/15_005/0002776,datum uzavření:
11. 12. 2017

Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Finanční podpora (vyrovnávací platba) ve výši 325 500 Kč je
určena na poskytování sociální služby Sociální rehabilitace.
Poskytnutá dotace je určena ke krytí rozdílu mezi uznatelnými náklady, které vzniknou v souvislosti s poskytováním
sociální služby na území Mikroregionu nebo prokazatelně
pro občany členů Mikroregionu. Dotace je poskytnuta na
základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Dotace ve výši 35 200 Kč je určena na projekt „Týdny pro duševní zdraví“ (TDZ), jehož cílem je zprostředkovávat široké
veřejnosti informace o duševním zdraví, duševních nemocech a přispívat ke zlepšení postoje k duševně nemocným,
snižovat stigmatizaci nemocných, jejich blízkých a celého
oboru péče o duši. Programy budou proběhly v září a v říjnu
v Rožnově pod Radhoštěm. Uspořádáním akce se připojujeme k celorepublikové akci Týdny pro duševní zdraví.

Neinvestiční dotace z rozpočtu města Frenštát
pod Radhoštěm
Finanční dotace ve výši 6 000 Kč je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociální rehabilitace pro občany Frenštátu pod Radhoštěm.
Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu.

Neinvestiční dotace z rozpočtu města Zubří
Finanční dotace ve výši 50 000 Kč je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace pro občany města Zubří. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu.
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Neinvestiční dotace z rozpočtu obce Zašová
Finanční dotace ve výši 6 000 Kč je určena na
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace. Dotace je poskytnuta na
základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mořkov
Finanční dotace ve výši 30 000 Kč je určena na
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace pro občany obce Mořkov.
Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu.

Finanční dotace z rozpočtu města Valašské
Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb, podpory zdraví pro rok 2017
Finanční dotace ve výši 33 000 Kč je učena financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace pro občany Valašského Meziříčí. Dotace je poskytnuta
na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Neinvestiční dotace z rozpočtu obce Poličná
Finanční dotace ve výši 20 000 Kč je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace pro občany obce Poličná. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu.

DARY
Projekt „Dovybavení tvořivých rehabilitačních dílen“
Společnost Siemens jako sociálně odpovědná společnost
podporuje charitativní projekty na pomoc těm, kteří se ne
vlastní vinou dostali do obtížné životní situace a nemohou
si pomoci sami. Naší organizaci poskytla finanční dar ve
výši 20 000 Kč na dovybavení tvořivých rehabilitačních
dílen nástroji, pomůckami a speciálními materiály, které
umožní rozvoj tvůrčích a jiných schopností klientů.
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SOUHRNNÝ PŘEHLED DARŮ PRÁVNICKÝCH A
FYZICKÝCH OSOB
Dárce

Výše daru
Kč

Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

5 000

Apri s.r.o.

5 000

BC-CHEMSERVIS s.r.o.

5 000

COMET SYSTEM, s.r.o.

15 000

Dohnal Jaroslav

70 000

ELONG elektro Rožnov s.r.o.

10 000

EP Rožnov, a.s.

10 000

HaCase s.r.o.

5 000

Haman František

3 000

Hrstka Martin
J.T.O. System s.r.o.

500
5 000

Jan Kantorek

10 000

Kovář Martin

305 892

Petr Stavinoha, s.r.o.

5 000

Rallye Zlín, spol. s r.o.

10 000

ROBE lighting s.r.o.

50 000

Siemens s.r.o.

20 000

SPEDOS Servis s.r.o.

10 000

Striček Marek

6 000

STROZA s.r.o.

2 000

Celkem

552 392

FINANČNÍ ZPRÁVA
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VYJÁDŘENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA

37

38

Rekonstrukce červen - srpen 2017

Stalo se ...

Novoroční charitativní koncert

Předadventní koncert

Benefiční koncert Ondráš

O Iskérce
Do Iskérky chodíme,
rádi se v ní bavíme.
Ať je zima nebo mráz,
přicházíme zas a zas.
Každý si v ní najde své,
Iskérka nás nezklame.
Keramika,vaření,angličtina,
v Iskérce je nám prima.
V 8 ráno, všední den,
otevírá bránu všem.
Vyplní nám týden celičký,
Jsou tu super lidičky.
Iveta Porubová

Iskérka o.p.s.
Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 774 274 800, IČ: 28647912, DIČ: CZ28647912
bankovní spojení: 2100364177/2010
e-mail: info@iskerka.cz , web: www.iskerka.cz
datová schránka: ID a49sup9
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