Zápis z Valné hromady Iskérka – o.s.
Datum: 20.dubna 2009
Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, Svazarmovská 2638, 756 61 Rožnov p.R.
Čas:
18.00 – 19.30 hod.
Přítomni: B. Mikolajková, MUDr.L. Chroboková, PharmDr.J.Malina, Mgr.A.Jbaili,T.Tichá,
J.Mikulášková, Ing.Hana Tichá, Dolores Vašková, Ing.Vojtěch Bajer
Program II. valné hromady
1.Zahájení
Valnou hromadu zahájila Blanka Mikolajková. Všechny přítomné pozdravila. Poté je
seznámila s obsahem programu, omluvila nepřítomné členy Iskérka- o.s..
2. Volba sčitatelů a zapisovatele
Návrh na sčitatele – Tereza Tichá. Návrh byl odhlasován jednohlasně.
Návrh na zapisovatele – Alena Jbaili. Návrh byl odhlasován jednohlasně.
3. Přednesení výroční zprávy včetně finanční
Zprávu přednesla Blanka Mikolajková, všichni ji dostali předem em.
 úprava poslání organizace – přečetla B.Mikolajková
 realizace strategického plánu – informace o proběhlém projektu
 Blanka Mikolajková –– postupné předávání fce výkonného ředitele nástupkyni
Tereze Tiché - ukončení práce v Iskérce do 3 let
 stálá touha mít vlastní objekt
 snaha vytvořit pracovní místa pro zaměstnávání duševně nemocných – zřízení
sociální firmy
 informace o nových pracovnících – Mirek Kadlubiec, Beata Bocková
 leden 2008 – dokončení projektu EU
 informace o realizovaných projektech v roce 2008
Projekt „Týden pro duševní zdraví“
Projekt „ Zpracování střednědobých strategických plánů partnerských organizací Kamarád a
Iskérka“ - projekt byl zaměřen na vytvoření strategického plánu organizace na dobu 3 – 5 let
Projekt - Filmem k duševnímu zdraví aneb „Kdo z nás je normální...“ - veřejnosti byly 4x
ročně představeny filmy s duševní tematikou s možností krátké besedy s psychologem po
skončení promítání.
Projekt - "Sociální centrum denních aktivit Iskérka" - denní centrum Iskérka, služba sociální
rehabilitace
F-Nadace „Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – externí programy“ vzdělávání pro pracovníky za účelem zvýšení profesionální úrovně
Projekt „Hlavičko, pracuj!“- 1. část proběhla – PC kurz pro klienty centra Iskérka, 2. část –
probíhá – Kurz trénování paměti, ukončení květen 2009
Projekt „Podpora dobrého podnikání v ČR“ - projekt byl zaměřen na profesionalizaci NNO
a jejich klientů v oblasti obchodních dovedností. Cílem bylo posílení spolupráce a partnerství
mezi neziskovými organizacemi a komerčním sektorem

Projekt „Adopce na dálku“ – podpora 7leté dívky Aishwarye ze státu Karmataka (Indie) ve
spolupráci s arcidiecézní charitou Praha – podpora je financována z prodeje vlastních
výrobků
 Sociální automobil pro Iskérku od fa Kompakt – příspěvky od různých firem a Města,
sponzory shání fa Kompakt sama
 B.Mikolajková pracuje v sociální komisi města – za Iskérku napsán projekt na
aktivizační terapie pro seniory – převedení na charitu, která má s prací se seniory
velké zkušenosti (jednání s p.Stavinohovou) nebo vrácení peněz
 zařazení do individuálního projektu Zlínského kraje – pokud projdeme výběrovým
řízením, máme zajištěno téměř 100% financování na 2 roky – i přesto se budeme
snažit o vícezdrojové financování a vytváření rezervy
 přednesení finanční zprávy – Blanka Mikolajková – hlavní zdroje financí, sponzoři
 Výroční zpráva –(viz příloha „Iskérka – výroční zpráva“)
 Zpráva kontrolní komise (celá zpráva viz příloha)
Zprávu přednesl člen kontrolní komise pan Vojtěch Bajer. Finanční část prošla kontrolou
účetních dokladů, je transparentní , nebyly shledány žádné závady.
4. Hlasování o výroční zprávě vč. zprávy finanční
Výroční zpráva byla odhlasována jednohlasně.
5. Přednesení plánu činnosti vč. fin. plánu na rok 2009
Hlavní činností o.s. je dlouhodobý projekt „Sociální centrum denních aktivit Iskérka“,
který zajišťuje službu sociální rehabilitace pro osoby s dlouhodobým duševním
onemocněním v ORP Rožnov.
 Snaha o rozšíření služby o psychoedukaci – práce s rodinami ve spolupráci s PL
Kroměříž
 Týden pro duševní zdraví
 Zahájení mezinárodního projektu s Holandskem - projekt na 3 roky – zahraniční
spolupráce – projekt „S de Boei do Sociální firmy“; projekt na zkvalitnění metodik
organizace vedoucích k uplatnění lidí s duševní nemocí na trhu práce a na
rozpracování projektového záměru sociální firmy
 Zapojení většího počtu dobrovolníků
 Získání financí na projekt „Dílnička Gutenberg“ – tiskařská dílna, zaměstnávání
znevýhodněných osob na DPP
 Realizace projektu „Tón a barva“ – svépomocné skupiny – výtvarný kroužek
 Získání financí na projekt „Deskové hry“
6. Členské příspěvky - platba čl. příspěvků
7. Zakončení
Zapsala. Mgr. Alena Jbaili

