
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iskérka – občanské sdružení 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 
 

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.E.Frankl 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Základní údaje: Iskérka – občanské sdružení 
 
Sídlo sdružení:                          1.máje 864 
                                                   756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
Telefon:                                     774 274 800 
Hlavní provozovna :                  Svazarmovská, budova Albertu (u bývalého areálu  Tesly),          
                                                    2.patro - od hlavního vchodu do Alberta vlevo 
E-mail:                                        iskerka@centrum.cz 
http://                                         www.iskerka.info  
IČ:                                               270 26 094 
Bankovní spojení:                      Československá obchodní banka,a.s. Rožnov pod Radhoštěm 
Číslo účtu:                                  212757486/0300 
 
Statutární zástupci:                  Blanka Mikolajková 
                                                   předseda výkonného výboru 
                                                   PharmDr. Jiří Malina 
                                                   místopředseda výkonného výboru 
 
Výkonný výbor sdružení :       Blanka Mikolajková 
                                                  PharmDr.  Jiří Malina 
                                                  Dolores Vašková 
 
Členové kontrolní komise:     Jarmila Mikulášková 
                                                  Ing. Hana Tichá 
                                                  Ing. Vojtěch Bajer 
 
Členové sdružení:                   Mgr. Zuzana Zbudilová 
                                                 MUDr. Radana Souralová 
                                                 MUDr. Lenka Chroboková 
                                                 P.Jiří Polášek 
                                                 Alena Tomková 
                                                 Mgr.Alena Jbaili 
                                                 Ing. Hana Tichá 
                                                 Tereza Tichá 
                                                 Hana Dordová 
                                                 Bc. Martina Kovářová 
                                                 Vlasta Křeménková 
                                                 Drahomír Lapčík 
                                                 Jarmila Mikulášková 
                                                 Mgr. Lenka Jašková 
                                                 PharmDr. Jiří Malina 
                                                 Ing. Vojtěch Bajer 
                                                 Blanka Mikolajková 
 
 
 
 
 
 



 
Pracovníci sdružení:              Vlasta Křeménková 
                                                 Blanka Mikolajková 
                                                 Mgr. Alena Jbaili 
                                                 Bc. Martina Kovářová 
                                                 Tereza Tichá 
                                                 Klára Maňáková 
                                                 Miroslav Kadlubiec 
 
 
Celkem úvazků:                      2,6 zaměstnanci v přímé péči  
                                                 1,0  provozní zaměstnanci 
Vznik 
V roce 2003 iniciovala skupina lidí z občanského sdružení Zdravý Rožnov vznik centra na 
podporu dlouhodobě duševně nemocných. 
11.2.2004 bylo oficiálně otevřeno Sociální centrum denních aktivit Iskérka jako projekt o.s. 
Zdravý Rožnov. 
2006 bylo založeno samostatné občanské sdružení Iskérka 
Od 1.1.2007 je projekt Sociální centrum denních aktivit Iskérka realizován o.s. Iskérka 
  
Poslání Iskérka - o.s.  

Pomáháme dospělým dlouhodobě duševně nemocným a osobám 
v psychické krizi znovunalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, 
zájmů a práce. 
 
 

Projekty Iskérka – o.s. v roce 2008 
 
Projekt Sociální centrum denních aktivit Iskérka - sociální rehabilitace 
 
Služba je poskytována na principu partnerství a podpory. 
Služba je registrována na MPSV jako Sociální rehabilitace podle §70 zákona 108/2006 Sb. 
 
Služba byla v roce 2008 poskytována od 8.00-14 00 hodin mimo víkendy a svátky a letní 
dovolenou po celý rok ambulantně v části prostor mateřské školy 1. máje 864 a  od září 2008 také 
v nově pronajatých prostorách na ulici Svazarmovská v budově prodejny Albert.  
 
Terénně a telefonicky byla  poskytována denně včetně víkendů od 7.00 do 19.00 – dle potřeby 
uživatelů ocitajících se v krizové situaci. Tuto službu střídavě poskytovali 4 pracovníci. 
 
Uživatelé v centru navštěvovali aktivity  podle vlastních přání a potřeb. 
V roce 2008 měla služba celkem 57 uživatelů a bylo poskytnuto 2180 kontaktů. Služba se začala 
více orientovat na individuální podporu uživatelů a podporu svépomocných aktivit uživatelů. 
Cílové skupině byly nabízeny: 
dílny pracovních terapií – šicí, textilní, tiskařská, výtvarná 
skupinové psychoterapie 
individuální rozhovory-systematické plánování denního režimu a nácvik dovedností 
psychoedukace, duchovní podpora 



aktivizační terapie, pohybové terapie, tréninky paměti 
výuka angličtiny, výuka na počítači 
výlety, společenské akce, sportovní akce 
 
Uživatelé se na chodu centra podíleli vlastními činnostmi, které přispívaly 
k financování služby, a o prováděných aktivitách spolurozhodovali při pravidelných 
komunitních setkáních všech pracovníků a uživatelů. 
 
V SCDA Iskérka pracovalo v roce 2008  6 osob na celkový úvazek 3,6 a pravidelně 3 
dobrovolníci. 
Celý tým se průběžně vzdělával. 2 pracovnice absolvovaly odborný dlouhodobý kurz  „Pracovník 
v sociálních službách", 2 pracovnice absolvovaly vzdělávání v Sociálním podnikání, 2 pracovníci 
studují na Universitě Palackého v Olomouci obor Sociální práce. Pracovníci absolvovali další 
jednodenní kurzy na odborná témata, především komunikace a práce s cílovou skupinou. 
Probíhala spolupráce s psychiatry a psychology regionu. 
Pracovníkům  týmu byla  poskytována supervize psychologem, psychoterapeutem. 
 
Centrum Iskérka spolupracovalo  v rámci dílen pracovních terapií s Domovem pro seniory a 
v rámci  rehabilitace  s Městskou knihovnou Rožnov p. R. 
V dubnu 2008 proběhla výstava prací uživatelů Iskérky a sdružení Kamarád v Senátu ČR. 
 
Při zavádění nových metodik práce byla rozvíjena spolupráce s holandskou organizací 
Stichting de Boei z Eindhovenu. 
V říjnu byli 2 pracovníci a 3 uživatelé centra na návštěvě v partnerské organizaci Stichting de 
Boei, kde byli informováni o tamějším způsobu podpory uživatelů.  
Ve výzvě Mezinárodní spolupráce byl podán projekt s názvem S  De Boei do sociální firmy, 
kterým se organizace uchází o finanční prostředky z ESF.  
 
V srpnu 2008 byly pronajaty další prostory pro poskytování služby z důvodu malých,  již 
nevyhovujících stávajících prostor. 
V rámci Týdne pro duševní zdraví byl uspořádán benefiční koncert Junior Beskydské 
muziky. Výtěžek byl zdvojnásoben Nadací Divoké husy a byl použit na  financování úprav nově 
pronajatých prostor. 
V prosinci proběhl benefiční koncert pro Iskérku, který uspořádala Městská knihovna Rožnov 
p. R a adventní koncert, který pořádala ZUŠ.  Na koncertech vystoupili žáci základních škol a 
ZUŠ . Výtěžek byl použit na provoz sociální služby. 
Byl získán příspěvek z Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského na dovybavení nových 
prostor . 
 
Projekt Zvýšení kvality a kapacity centra Iskérka  
V lednu 2008 byl ukončen projekt, financovaný prostřednictvím NROS z ESF.  
 
 Projekt Zpracování střednědobých strategických plánů partnerských organizací Kamarád 
a Iskérka 
V průběhu prvního pololetí roku 2008 byl zpracován strategický plán rozvoje organizace Iskérka 
na  roky 2008-2012. 
 
Projekt Hlavičko pracuj - grant ČSOB  pro rok 2008-2009 na počítačový kurz a kurz trénování 
paměti. Počítačový kurz již proběhl, kurz trénování paměti bude realizován v roce 2009. 
 



Projekt Tón a barva -  Nadace DKS přispěla na vybavení výtvarné a hudební dílny, které budou 
fungovat jako svépomocné skupiny uživatelů.  
 
Projekt Adopce na dálku – Arcidiecézní Charita Praha – od června 2008 podpora 7leté dívky 
Aishwarye ze státu Karnaka, Indie – prostředky získáváme prodejem vlastních výrobků 
z terapeutické dílny. 
 
Projekt Hejbni kostrou pro druhé 
Projekt Podpora dobrého podnikání v ČR 
Projekt Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – externí programy 
 
Projekt Týden pro duševní zdraví 
Projekt Filmem k duševnímu zdraví  aneb Kdo z nás je normální  
těmito aktivitami organizace přispívala  k objasňování problematiky duševního zdraví a nemoci 
široké veřejnosti. 
 
 
O.s. Iskérka je členem Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví. Pravidelně 
se podílela  na jejích činnostech. Především na prosazování změn v systému péče o dlouhodobě 
duševně nemocné. 
 
Projekty byly podpořeny: 
MPSV 
ESF - prostřednictvím nadace NROS 
Město Rožnov pod Radhoštěm 
Město Zubří 
Obce Valašská Bystřice, Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko -Solanec 
Nadace DKS, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace ČSOB, Nadace Divoké 
Husy, F- Nadace  
Městská knihovna 
TKA 
Albert 
Miroslav Šupler - Unipar 
Maloobchodní síť Hruška , spol. s.r.o.  
Cyrilovo pekařství s.r.o. 
Váhala s.r.o. 
 
Dárci 
Myonic s.r.o., Rožnov p.R., Retigo s.r.o., CS Cabot, spol. s.r.o., Květinářství Koryčanský, 
Montezi s.r.o., Spedos s.r.o., Deza, a.s., Romana Frištenská – kancelářské potřeby, MBG Czech 
a.s., Petr Poruba – drogerie teta, Šárka Kramolišová – Krámek, Robe show  lighting. s.r.o., TKR 
Jašek s.r.o., PBT Rožnov s.r.o., Espo, s.r.o., J.T.O. Systém s.r.o., Comet System, s.r.o., Jaroslav 
Dohnal, Ing. Libor Dobiáš, Základní škola 5.května Rožnov p.R., MUDr. Korbášová Pavla, 
Mibo - Břetislav Michálek, Sdružení přátel ZUŠ, Josef Matušík, Mgr. Daniel Krejcar, Rožnovský 
hospodář, Medites Pharma s.r.o., Bronislav Janíček, ing. Arch. Roman Kuba, Tomáš Pavela, 
Grafia Nova s.r.o., JUDr. Kašlíková, František Hamman, Stanislav Zábranský, Marcela 
Koláčková, Zdeňka Šeděnková, Freescale Polovodiče Česká republika s.r.o., Farnost Rožnov pod 
Radhoštěm, Základní škola Valašská Bystřice, Základní škola Pod Skalkou, Základní škola 
Koryčanské Paseky, Základní škola Videčská 
 
 



Poděkování 
Děkujeme všem jmenovaným i nejmenovaným dárcům a všem, kteří nás jakkoli podporují. 
 
 
Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu  rok 2008 

 
Náklady 1146425,6 

Spotřebované nákupy 67960,5 

Služby 272697,1 

Osobní náklady 798917 

Ostatní náklady 6851 

Náklady celkem 1146425,6 

 
Výnosy 1255671,97 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 112157,56 

Ostatní výnosy celkem 690,62 

Přijaté příspěvky celkem 314304,5 

Provozní dotace celkem 828519,29 

Výnosy celkem 1255671,97 

Výsledek hospodaření před zdaněním 109246,37 

Výsledek hospodaření po zdanění 109246,37 

zpracovala Blanka Mikolajková –koordinátor centra 
 

               

 

  

Nikdo není zbytečný na tomto světě, který ulehčuje břemeno jiným.“  



Charles Dickens 


