Závěrečná zpráva k projektu
Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2004

Název předkládající organizace:
Sídlo:
telefon, fax, E-mail, www:

právní statut/IČO:
adresa banky a číslo účtu:
Zpracovatel projektu:
Organizace a pracovník odpovědný za realizaci projektu:

Sídlo centra
Cílová skupina

Zdravý Rožnov
Zemědělská 572,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
571 651 691, 732 730 933
E-mail: iskerka@centrum.cz
http:// zdravyroznov.hyperlink.cz
občanské sdružení/68898665
ČSOB Rožnov p. R.
Nerudova 2201
189822971/0300
Blanka Mikolajková
Zdravý Rožnov
Blanka Mikolajková
mob: 732 730 933
1.máje 864
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Převážně dlouhodobě duševně nemocní starší 18. let

Sociální centrum denních aktivit Iskérka je denním centrem převážně pro osoby s psychickým
onemocněním z Mikroregionu Rožnovsko i širší spádové oblasti. Zaměřuje se na pracovní terapii,
psychosociální rehabilitaci, skupinové psychoterapie a volnočasové aktivity.
Základní myšlenkou je pomoci lidem s psychickým onemocněním začlenit se znovu do společnosti,
nabídnout jim smysluplnou činnost, nové sociální kontakty, pomoci s využitím volného času a
poskytnout podporu v krizových situacích.
Centrum funguje od 1.1.2004,v areálu Mateřské školy na ulici 1. Máje 864. Oficiálně bylo otevřeno
11.2.2004. K 31.12.2004 mělo 25 klientů, kteří vykonali v průběhu 222 pracovních dnů 1142
minimálně dvouhodinových návštěv.
Dílna pracovní terapie
Dílna pracovní terapie se zaměřila na stará řemesla – především textilní techniky – výrobu hadrových
koberců a prostírek, výrobu vlněných papučí starou zapiastkovou technikou, pletení ponožek,… a
výrobu vánočních drobností z papíru a slámy. Výrobky byly prodávány především v areálu
Valašského muzea v přírodě.
Klub denních aktivit
Náplní klubu denních aktivit byly pravidelné týdenní vycházky, 2 celodenní výlety, pravidelné
měsíční návštěvy bowlingu, pravidelné týdenní plavání, petang, četba z bible, pravidelné hodiny
angličtiny a několik kurzů batiky.

Skupinová psychoterapie
Skupinová psychoterapie s Mgr. Zuzanou Zbudilovou probíhala pravidelně dvakrát do měsíce, vždy
po dobu 1.5 hodiny.
Psychosociální rehabilitace
Psychosociální rehabilitace probíhala jak v dílnách pracovní terapie, tak individuálně. Bylo poskytnuto
65 hodin individuálních intervencí.
Case management
V 2. Polovině roku 2004 začala fungovat služba klíčového pracovníka pro klienty nacházející se
v krizové situaci – case management. Tato služba byla poskytována 3. klientům.
Podporované zaměstnávání
Od služby podporovaného zaměstnávání bylo pro velké pracovní zatížení pracovníků upuštěno. Do
konce září jí vyžili 2 klienti. Jeden klient získal 5-ti měsíční brigádu, druhého se nepodařilo do
pracovního poměru umístit. Klienti měli po celý rok k dispozici aktuálně zasílanou nabídku volných
pracovních míst ÚP v Rožnově pod Radhoštěm a ÚP ve Valašském Meziříčí.
Supervize
Supervizí nám posloužila Mgr. Zuzana Zbudilová, neboť původně oslovená PhDr. Jaroslava Kudlová
nemohla tuto činnost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat.
Pracovníci
V centru pracovala na plný úvazek Blanka Mikolajková jako koordinátorka a sociální asistentka a
Tereza Tichá na úvazek 0.4 jako sociální asistentka a překladatelka.
Externí spolupracovníci
Externími spolupracovníky byla Vlasta Křeménková , která zajišťovala fundraising, Mgr. Zuzana
Zbudilová – klinický psycholog, MUDr. Radana Souralová – psychiatr, MUDr. Lenka Chroboková –
psychiatr, Ing. Marie Topolánková – účetnictví, Petr Jelínek – web – master, RNDr. Ivan Lukáš statutární zástupce.
Dobrovolníci
V roce 2004 pracovalo v centru 6 dobrovolníků, kteří pomáhali s realizací jednotlivých činností a
stávali se kamarády klientů i zaměstnanců a účastnili se společných akcí. Sestavovali vlastní programy
– např. tvořivé pátky pro veřejnost, což velmi prospělo k propagaci centra.
Vzdělávání
Od 27.6.2004 do 3.7. 2004 byl u nás na pracovní návštěvě pan Ger de la Haye – holandský odborník
na práci s psychicky nemocnými . V Holandsku mají dlouholetou zkušenost z fungování podobných
center.Předal nám mnoho cenných zkušeností a stal se naším zahraničním konzultantem.
Doprovodné akce
4.5. 2004 proběhla v Mě knihovně beseda pro veřejnost s klinickou psycholožkou Mgr. Zuzanou
Zbudilovou pod názvem „Já se z toho zblázním“. Zúčastnilo se jí přibližně 14 občanů.
V prosinci byl pro nás ZUŠ v Rožnově uspořádán 3. adventní koncert a uskutečnily se 2 benefiční
koncerty za spolupráce Mě Knihovny v Rožnově, studentů gymnasia v Rožnově, žáků základních
škol, Valašské bluesové společnosti , VUS Ondráš z Brna a o.s. Zdravý Rožnov.
Spolupráce s organizacemi
V průběhu roku se rozvinula spolupráce s Valašským muzeem v přírodě, kde vykonalo centrum 2
brigády na úpravě areálu , Mě Knihovnou Rožnov,která vycházela vstříc při organizování besedy a
benefičního koncertu, ZUŠ v Rožnově,která uspořádala 3.adventní koncert ve prospěch našeho centra,
gymnasiem v Rožnově, jejíž studenti se podíleli na organizování benefičního koncertu.

Finanční zpráva za rok 2004
/údaje jsou uvedeny v Kč/

Výdaje 2004
Mzdové náklady celkem
Hrubé mzdy
Odvody na soc. a zdr. Pojištění
Provozní náklady celkem
Materiálové náklady
Služby
Cestovní náklady
Opravy a údržba
Spoje
Ostatní
Celkem

158 674
117 529
41 145
239 606
124 008
101 417
3 773
1 429
6 409
2 570
398 280

Výnosy 2004
Dotace
Zlínský kraj
Město Rožnov pod Radhoštěm

124 000
45 000
79 000

Granty a dary
Nadace Divoké husy
Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Sponzorské dary
Benefiční koncerty
Tržby za výrobky
Celkem

190 858
6 489
10 000
174 369
47 724
18 435
381 017

