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Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka 
 
Datum:  17.května 2008 
Místo:    Sociální centrum denních aktivit Iskérka, 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.R. 
Čas:       18.00 – 20.30 hod. 
 
Přítomni: B. Mikolajková, MUDr. Chroboková, MUDr. Souralová, Mgr. Zbudilová,  
PharmDr.J.Malina, V.Křeménková, Mgr.A.Jbaili,T.Tichá, J.Mikulášková, A.Tomková, 
Drahomír Lapčík, Lenka Jašková, Dolores Barošová, Hana Tichá 
 
 
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. a zvlášť přivítala 
hosta p.Dolores Barošovou (zdravotní sestra v psychiatrické ambulanci). 
 
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 
Zprávu přednesla Blanka Mikolajková, která se nejdříve zamyslela nad mottem naší 
organizace. Výroční zpráva –(viz příloha „Iskérka – výroční zpráva“). 
 
4. zpráva kontrolní komise 
Zprávu přednesla členka kontrolní komise paní Jarmila Mikulášková ( zpráva viz příloha). 
 
5. hlasování o výroční zprávě vč. zprávy finanční 
Blanka Mikolajková přednesla výroční zprávu, včetně výkazu zisků a ztrát. Zisk ve výši 
40.000,- Kč byl použit na financování roku 2008. Poté vyzvala přítomné, aby se vyjádřili 
k této zprávě. Bylo hlasováno – návrh byl odhlasován jednohlasně. 
 
6. volba členů výkonného výboru 
Podle stanov je výkonný výbor volen na dobu neurčitou. Členka výkonného výboru Mgr. 
Zuzana Zbudilová odchází z Rožnova a nemůže dále vykonávat svoji funkci v o.s. ani dále 
nemůže vykonávat svůj úvazek v Iskérka – o.s. – skupinovou psychoterapii 1x/14 dní. O jejím 
nástupci jednají pojišťovny, možná přijde nový psycholog z Prahy, který má velké zkušenosti 
s lidmi s psychotickým onemocněním. Zatím je vše v jednání.  
Mgr. Zbudilová připraví vyjádření o potřebnosti naší služby jako doklad k projektům a 
grantům, pošle em Blance Mikolajkové. 
 
Návrh na odstoupení Mgr. Zuzany Zbudilové z pozice ve výkonném výboru. Hlasování 
proběhlo jednohlasně. Zůstává členem o.s. 
Návrh na přijetí nového člena do Iskérka – o.s. – p.Dolores Barošové. Hlasování proběhlo 
jednohlasně. 
Volba nového výkonného výboru – návrh na přijetí nového člena p. Dolores Barošové. Návrh 
odhlasován jednohlasně. 
 



 2 

Nový výkonný výbor: předseda :           PharmDr. Jiří Malina 
                                    místopředseda:   Blanka Mikolajková 
                                    člen                 :    Dolores Barošová 
 
7. přednesení plánu činnosti vč. fin. plánu 
Hlavní činností o.s. je dlouhodobý projekt „Sociální centrum denních aktivit Iskérka“ . 
Snaha o rozšíření služby o psychoedukaci.  
Začínající spolupráce s PL Kroměříž i Opava – vstřícnost ze strany léčeben a podpora našeho 
centra. 
Představení našeho projektu a programu v PL Opava na jejich pozvání. Spolupráce při TDZ – 
v říjnu přednášky MUDr.Taraba – primář, Mgr. Kundrata – psychoterapeut.  
 
Další projekty:   

Projekt „Týden pro duševní zdraví“ 

Tento projekt je součástí celorepublikové akce,  jejímž smyslem je co nejvíce informovat 
veřejnost o problematice duševních nemocí, mentální hygieně jako prevenci duševních 
onemocnění a přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a k větší toleranci společnosti 
prostřednictvím mnoha kulturních a společenských akcí. TDZ začíná 5.10. Benefičním 
koncertem pro Iskérku – hraje Junior Beskydská muzika, Společenský dům, neděle 5.10 v 
15h. Další programy budou probíhat v rožnovské knihovně od po 6.10. do pá 10.10. – 
audiovizuální promítání Duše indiána s komentářem, přednáška psychologa o stresu, 
promítání dokumentárního filmu o schizofrenii s přednáškou -  primáře PL Opavy, přednáška 
o tom, jak může psychoterapie pomoci,  2 přednášky o trénování paměti nejen pro seniory. 

V rámci tohoto projektu bude výstava prací žáků ZUŠ, nazvaná „Kdo z nás je normální“. Žáci 
vytváří svá díla dle pravdivých příběhů lidí. Výstava potrvá od 1.9.- 31.10.2008. Bude  na 
chodbách rožnovské knihovny. Budeme potřebovat pomoc s instalací – Blanka Mikolajková 
požádá H.Dordovou o pomoc. 

Projekt „ Zpracování střednědobých strategických plánů partnerských organizací 
Kamarád a Iskérka“ – tento projekt realizujeme na doporučení supervizora Pavla Sumce. 

Tento projekt je zaměřen na vytvoření strategického plánu organizace na dobu 3 – 5 let. 
Cílem je stabilita po stránce organizační, finanční, personální; vysoká kvalita poskytovaných 
služeb a stabilní fungování sociálních služeb v organizacích a tím i v regionu; efektivní 
spolupráce s městem, s jinými organizacemi; zapojení do projektů EU a různých grantových 
řízení. 

Projekt - Filmem k duševnímu zdraví aneb „Kdo z nás je normální...“ 

Tento projekt je spolufinancován Nadací DKS.Cílem je poskytovat informace o duševních 
nemocech pomocí odborných dokumentárních a celovečerních filmů. Projekt je určen všem  – 
jak lidem s duševním onemocněním, jejich rodinným příslušníkům a  blízkým, tak i široké 
veřejnosti. 
Veřejnosti budou 4x ročně představeny filmy s duševní tematikou s možností krátké besedy 
s psychologem po skončení promítání. Akce jsou v rožnovské knihovně. 
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Projekt MPSV - "Sociální centrum denních aktivit Iskérka"  

Denní centrum poskytuje službu "sociální rehabilitace". Služba je určena dlouhodobě duševně 
nemocným lidem starším 18 let a dospělým lidem, kteří se vlivem své životní situace dostali 
do psychické krize. 

 

F-Nadace „Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – externí programy“ 

Tento projekt je zaměřen na vzdělávací programy, zvyšující profesionální úroveň pracovníků. 

 

Připravujeme: 

Projekt „Hlavi čko, pracuj!“ 

Tento projekt je určen klientům Sociálního centra denních aktivit Iskérka. Je zaměřen na 
získání počítačové gramotnosti., trénování paměti a aktivizační tělesná a psychomotorická 
cvičení. Je financován v rámci projektu Program podpory regionů ČSOB a Poštovní 
spořitelny. 

Projekt „Podpora dobrého podnikání v ČR“ 

Projekt je zaměřen na profesionalizaci NNO a jejich klientů v oblasti obchodních dovedností. 
Cílem je posílení spolupráce a partnerství mezi neziskovými organizacemi a komerčním 
sektorem; podpora podnikatelských aktivit mezi znevýhodněnými občany a zlepšení 
zaměstanavatelnosti ohrožených skupin. Projekt bude probíhat formou školení a konzultací a 
zúčastní se ho 2 pracovníci.  
Realizátorem je Fórum dárců ve spolupráci s Nizozemskou obchodní komorou v Praze a 
Nadací Terezy Maxové.  

Projekt „ Skupinová psychoterapie“ – žádost o příspěvek na služby psychoterapeuta město 
Valašské Meziříčí.  

Projekt „Sebepřijetí“  – formou 3 přednášek, vedený misionářkou Janou Ungerovou. 
Listopad 2008. Seminář bude otevřen široké veřejnosti. 

Projekt „Tón a barva“ – vytvoření výtvarného a hudebního kroužku, který by si klienti 
organizovali sami v centru třeba 1x14 dní. Projekt byl napsán za spolupráce 2 klientů, bude se 
posílat na Nadaci DKS na podzim. 

Projekt „Ob časník“ – ve spolupráci s Kamarádem – 1x 3 měsíce – informace o činnosti 
obou organizací, práce a příspěvky uživatelů i odborníků, žádost byla podána na Ministerstvo 
kultury – slíbená podpora na 1 rok ( podpora Markéta Blinková). 

Evropské projekty – projekt na 3 roky – zahraniční spolupráce – projekt „Kontakt“; projekt 
na posílení managementu organizace – přijetí finančního managera, absolvent. Nutnost 
financování ze státních a vlastních zdrojů 50:50. 
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Komunitní plánování v Rožnově – Blanka Míkolajková je v řídící skupině i v řídící skupině 
na zlínském kraji. Díky tomu se do plánů dostaly potřeby a zájmy cílové skupiny duševně 
nemocných, podpora služeb sociální prevence.  V plánu se prosadilo, že do konce roku 2015 
by v každém ORP měla být tato terénní a ambulantní služba pro duševně nemocné. Duševně 
nemocní nemají dle stávajícího zákona o sociálních službách nárok na příspěvek na služby – 
snaha o prosazení změn v zákoně – AKS. Kraj píše individuální projekt na služby sociální 
prevence. Pro nás to prakticky znamená možnost  být 3 roky 100% financován a vytvořit tak 
finanční rezervu. 

Finanční plán – 1.000.050,- Kč na udržení služby + malé projekty na financování některých 
nových, podpůrných aktivit 

Spolupráce na fundraisingu –mnoho NO získává prostředky od firemních dárců, ti jsou tzv. 
„přetíženi“ žádostmi a nemohou všem vyhovět. Když člověk osloví firmu na doporučení, 
jednání i následná domluva jsou vstřícnější – většinou dojde k dohodě, finanční pomoci či 
jiné spolupráci.Proto prosíme i vás o kontakty a doporučení.  

Výroba v pracovních terapiích – výrobky se dnes prodávají v obchůdcích v Rožnově, Brně, 
Praze, zvonice Soláň a při různých příležitostech – benefiční akce, tradiční akce v Muzeu. 

Do budoucna velmi počítáme s pomocí dobrovolníků. Zatím jich máme velmi málo. 

Do podzimu musí mít organizace zpracované standardy kvality sociální péče – revize. 

 
8. rozprava 
Nové prostory – možnosti:  

a) postavit něco nového – podmínkou je vlastnictví pozemku, město již žádné nevlastní 
b) výstavba nového multifunkčního zařízení v Rožnově – konec roku 2010. Uvolní se 

budova T-klubu – jednání s Lenkou Vičarovou. Problém je, že tato budova a několik 
dalších bytů má nedořešené vlastnictví, vše je už delší dobu v soudním řízení, 
výsledky za 2 roky. 

c) rekonstrukce stávajících prostor + eventuelní přístavba – jednání v této záležitosti 
s místostarostkou Markétou Blinkovou. NO může získat na takový projekt 100% 
financování z EU. Dle soc.-dem. analýzy dětí nyní přibývá, ale po roce 2020 bude 
opět velký úbytek na dlouhou dobu. Podmínkou projektu je udržitelnost služby na 20 
let. Možnost získat peníze do 1,5 roku. 

 
Rozšíření stávajících prostor: 
- pronájem jedné místnosti na zemědělské škole – lisařská dílna – jednat bude s p. Krčmářem 
B.Mikolajková a V.Křeménková 
 
Plán chráněného bydlení a podporovaného bydlení – dokud duševně nemocní nedostanou 
příspěvky od státu, nejsou schopni si tuto službu zaplatit a my nepůjdeme do takového 
projektu. 
Snaha o to, aby město vystavělo sociální byty. 
 
Plán duševní prevence  - celoroční akce pro veřejnost – financování z malých projektů, 
sponzorů. 
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