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Motto: 

„Ţivot má smysl, více neţ to. Ponechává si smysl 

za všech okolností, a to díky moţnosti 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 
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Renault Kangoo využívaný zejména pro dojezd za klienty, doprovod klientů, pro 

dopravu pracovníků na jednání a školení. Získaný pro Iskérka – o.s.v roce 2009 

v rámci projektu Sociální automobil firmy Kompakt s.r.o., v roce 2013 užívání 

převedeno na Iskérka o.p.s. 
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 1. Základní údaje o organizaci 

 
Sídlo sdružení:                        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 

    2900433281/2010 

 

Statutární zástupce:  Blanka Mikolajková, ředitelka do 9. 4. 2013 

    Bc. Tereza Tichá, ředitelka  od 9. 4. 2013 

                                                    

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

Liběna Petřeková 

Ing. Olga Zabloudilová 

Vlastimil Frydrych  

Dolores Vašková 

PharmDr. Jiří Malina 

         

Dozorčí rada společnosti: Ing. Vojtěch Bajer 

Ing. Martin Krupa 

Bc. Ladislav Koňař 

 

  2. Pracovníci společnosti v roce 2013
 

HPP:  Bc. Tereza Tichá 

  Mgr. Alena Jbaili 

  Bc. Martina Kovářová 

  Bc. Ivana Balcarová, DiS. 

  Bc. Klára Maňáková 

  Beata Bocková 

  Vlasta Křeménková 

  Danuše Zapletalová 

  Bc. Monika Kašparová 

  Dagmar Špinarová 

  Petr Vašut 

  Kateřina Burdová 

 

 

DPČ, DPP:  Radim Kovář 

   Danika Fiedlerová 

   Jana Stavinohová 

   Dana Mičolová 

   Ondřej Štefek 

   Mgr. Viola Mitrychová 

   Bc. Blanka Vašková 

   Jana Kantorová  

   Josef Kolařík 

 

 

 

 

 

Počet pracovníků v roce 2013: 21 (12 HPP, 9 DPP a DPČ) 

 

Počet přepočtených úvazků v roce 2013: 6,07 

mailto:info@iskerka.cz
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 3. Vznik a činnost 

Iskérka o.p.s. byla založena zakladatelkou Blankou Mikolajkovou notářským zápisem ze dne 

4.11.2010. Následně 27.1.2011 byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných 

společností. 

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 

Společnost také vykonává další doplňkové činnosti. 

Činnost organizace spočívá především v podpoře dospělých lidí s duševním onemocněním 

prostřednictvím ambulantní a terénní sociální služby. Naším přáním je pomoct lidem, kteří 

k nám přijdou, nalézt takovou podporu a sílu, aby si dále řídili svůj vlastní život mimo 

Iskérku. Snažíme se maximálně přispět k rozvoji jejich potenciálu a nabízet možnosti k jejich 

celostnímu rozvoji.  

Lidé s duševním onemocněním žijí ve společnosti dalších lidí, a proto na podporu jich 

samotných úzce navazuje osvěta veřejnosti – zprostředkování informací o duševních 

onemocněních a jejich vlivu na lidský život a předávání zkušenosti, že lidé s duševním 

onemocněním jsou součástí naší společnosti a mnozí z nich ji také obohacují svou tvorbou.  

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

Pravidelně se podílí na jejích činnostech, především na výměně zkušeností a dobré praxe mezi 

organizacemi a na prosazování změn v systému péče o dlouhodobě duševně nemocné. 

 4. Poslání 

Pomáháme dospělým dlouhodobě duševně nemocným a osobám v psychické krizi 

znovunalézt vlastní síly k naplnění ţivota v oblasti vztahů, zájmů a práce. 

 5. Cílová skupina 

Uživatelé služeb Iskérka o.p.s. jsou lidé dlouhodobě duševně nemocní, dále lidé, kteří se 

vlivem své životní situace nebo ztráty zaměstnání dostali do psychické krize a potřebují 

dočasnou podporu. Organizace hájí zájmy a práva zdravotně postižených, které vycházejí 

z etických kodexů a platných právních norem České republiky. 
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 6. Rok 2013 – rekapitulace 

Rok 2013 byl pro naši organizaci zlomovým rokem. Od 1.3.2013 jsme začali poskytovat 

službu sociální rehabilitace v rámci Sociálního centra denních aktivit Iskérka. Převzali jsme 

tak štafetu po organizaci Iskérka – o.s., která toto centrum provozovala od roku 2007, a 

úspěšně jsme tak zapsali už devátý rok existence podpory lidem s duševním onemocněním 

v Rožnově pod Radhoštěm. S poskytováním sociální služby přešli pod naši organizaci také 

všichni zaměstnanci Sociálního centra denních aktivit Iskérka včetně managementu. 

Během roku 2013 ukončilo několik pracovníků činnost v naší organizaci: 

- Bc. Blanka Vašková, sociální pracovnice na DPČ  

- Beata Bocková, DiS., pedagogická pracovnice na HPP 

- Dana Mičolová, členka Rady uživatelů 

- Ondřej Štefek, člen Rady uživatelů 

Všem děkujeme za jejich práci a přínos organizaci! 

Nově jsme přijali tyto pracovníky: 

- Bc. Ivanu Balcarovou, sociální pracovnici,  

- Kateřinu Burdovou, uklízečku, 

- Petra Vašuta, údržbáře, 

- Janu Stavinohovou, člena Rady uživatelů, 

- Dagmar Špinarovou, peer konzultanta (pracovník se zkušeností s duševním 

onemocněním, který tuto zkušenost využívá pro podporu uživatelů sociální služby). 

Díky panu Petřekovi Ladislavovi byla dokončena rekonstrukce domu, ve kterém naše 

organizace i služba sídlí, na ulici Chodská 534 v Rožnově pod Radhoštěm.  

Mohli jsme tak poskytování 

sociální služby po několika 

letech přesunout do jedné 

budovy a tím zjednodušit 

koordinaci práce mezi 

jednotlivými pracovníky. 

Původní vzhled domu: 
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A po rekonstrukci:  

Součástí rekonstrukce bylo 

také vybudování plošiny, 

která umožní vstup pro 

osoby na invalidním vozíku. 

Od léta 2013 je tedy 

budova bezbariérová. 

 

 

 

 

Umístění sídla organizace a zázemí pro naši činnost v Roţnově pod Radhoštěm: 

 

 

V návaznosti na převzetí poskytování sociální služby logicky vznikla organizaci nutnost 

zajistit finanční prostředky na pokračování v provozu této služby. První polovina roku byla 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
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zajištěna z daru občanského sdruţení Iskérka ve výši 382 226,45 Kč, dotace MPSV ve 

výši 245 600,- Kč, dotace města Roţnov p.R. ve výši 245 062,52 Kč, dotace z rozpočtu 

Zlínského kraje ve výši 98 000,- Kč a dále z darů fyzických i právnických osob a z vlastní 

činnosti naší organizace. Od 1.7.2013 jsme pak začali realizovat veřejnou zakázku pro 

Zlínský kraj na zajištění poskytování sociální služby v rámci projektu Prevencí proti 

sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji. V rámci této zakázky jsme vyčerpali do 

31.12.2013: 1 128 000,- Kč. Od podzimu 2013 jsme pak využili možnost získat dotace Úřadu 

práce na zaměstnání uklízečky a údržbáře na 6 měsíců v rámci programu Veřejně prospěšné 

práce, kde jsme využili: 126 413,- Kč. 

Ředitelka organizace se díky daru firmy Robe přihlásila a započala 29.11.2013 studium 

rekvalifikačního kurzu „Ředitel neziskové a příspěvkové organizace“ realizovaného 

organizací Neziskovky.cz, o.p.s. Kurz zahrnuje 120 hodin odborných kurzů, zpracování 

případové studie vztahující se k práci ředitele a obhajobu této závěrečné práce před komisí. 

Bude ukončen na konci dubna 2014. Cílem absolvování kurzu je doplnit vzdělání nutné pro 

kvalitní vedení organizace. 

 

Bliţší informace - Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji (reg. č. 

CZ.1.04/3.1.00/05.00067) 
Veřejná zakázka vychází z projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dotace č. 

OPLZZ-ZS824-52/2012 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. 

Zakázka byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Předmět zakázky: Zajištění poskytování sociální služby "sociální rehabilitace" dle § 70 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách Iskérkou o.p.s. 

Realizace zakázky: Zakázka byla realizována ambulantní formou v Sociálním centru denních 

aktivit Iskérka na adrese Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a terénní formou v lokalitě 

ORP Rožnov pod Radhoštěm v přirozeném sociálním prostředí osob. 

Cíl zakázky: Pomoci cílové skupině osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního 

života společnosti, a tak napomoci k jejich návratu na trh práce (případně vstupu na trh práce). 

Trvání zakázky: 1.7. 2013 do 31.12. 2014 

Předpokládaná hodnota zakázky: 3. 484. 800,- Kč  

Komu je sluţba poskytována: Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením, resp. 

osobám s duševním onemocněním. Služba není poskytována osobám se smyslovým postižením, s 

výjimkou případů, kdy se jedná o kombinované postižení. 

Podmínky poskytování sluţby: Služby budou poskytovány osobám, které mají uzavřenu 

písemnou smlouvu o poskytování sociální služby dle § 91 zákona o sociálních službách. 
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 7. Rozvoj služby sociální rehabilitace 

 a. Změny a úspěchy 

Tak jako v předchozích letech se tým pracovníků sociální služby odborně vzdělával a rozvíjel 

na školeních mimo naši organizaci i na školeních interních. Probíhala spolupráce s psychiatry 

a psychology regionu. Pracovníkům týmu byla poskytována skupinová i individuální 

supervize. 

Díky tomuto rozvoji stále zdokonalujeme poskytování sociální služby lidem s duševním 

onemocněním. 

Během roku jsme vyjasnili systém příjmu nových uživatelů a pokračovali v rozvoji 

individuální i skupinové práce s uživateli. Výsledkem je, že jsme se opět více přiblížili 

k tomu, k čemu má naše služba sloužit a směřovat  - k co nejvyššímu osamostatnění našich 

uživatelů a rozvoji jejich potenciálu.  

Už od roku 2011 v Sociálním centru denních aktivit funguje Rada uživatelů, která aktivně 

spolupracuje s vedením organizace. Její činnost pokračovala i v roce 2013. Rada uživatelů je 

vytvořena z klientů sociální služby a jejím úkolem je být spojovacím článkem mezi klienty a 

pracovníky, mapuje potřeby klientů a přichází s nápady, jak službu zlepšit, aby více 

odpovídala potřebám a přáním lidí s duševním onemocněním. Její členové se zapojili z vlastní 

iniciativy do podpory klientů, kteří nemohou pravidelně navštěvovat centrum Iskérka.  

Po celý rok probíhala rehabilitace uživatelů v našich dílnách – rukodílně, tiskařské dílně a 

nově také v zahradní dílně a dřevařské dílně. Rehabilitaci v dílnách jsme inovovali pořízením 

nového stroje Big Shot, který svou jednoduchou obsluhou umožňuje zapojení většího 

množství uživatelů do zajímavých technik výroby papírových přání, ozdob a jiných drobných 

výrobků. Úspěšně se nám dařilo naše výrobky prodávat a vytvářet tak další zdroj příjmů 

organizace, který pak bude použit k úhradě nepokrytých nákladů a rozvoji organizace.  

Část příjmu z prodeje výrobků je každoročně věnována na vzdělávání indické dívky 

Aishwaryi v rámci projektu Charity ČR Adopce na dálku (zapojení od roku 2008). Naši 

uživatelé se tak podílejí na smysluplné pomoci jiné osobě. 

Individuálně jsme pomáhali uživatelům řešit rozličné životní situace od vyřizování na 

úřadech, hledání zaměstnání, zvládání finanční situace, řešení vztahů. Uživatelé se učili 

pečovat o svou domácnost, vařit, samostatně cestovat, jednat v různých situacích. Rádi 

bychom vyzdvihli zejména:  

- získání zaměstnání u 5 našich uživatelů,  

- přestěhování jedné uživatelky do menšího bytu a následně udržení tohoto bydlení, 

- 2 uživatele jsme podporovali při hospitalizaci v psychiatrické nemocnici.  



Iskérka o.p.s. – výroční zpráva 2013 

Stránka 10 z 30 

 

 b. Zaměstnání peer konzultanta 

Důležitým krokem ve vývoji sociální služby byla možnost přidat se k projektu „Zapojení 

peer konzultantů do péče o duševně nemocné“ realizovaného Centrem pro rozvoj péče o 

duševní zdraví (Praha). Cílem projektu je zapojení pracovníků s vlastní zkušeností s duševní 

poruchou – tzv. peer konzultantů (dále jen PK) - do systému péče o duševně nemocné, které 

povede k podpoře zaměstnávání duševně nemocných a zkvalitnění samotného systému péče. 

Do projektu je zapojeno dalších 9 organizací z celé ČR, které poskytují služby lidem 

s duševním onemocněním. 

Díky tomu jsme od 1.11.2013 zaměstnali Dagmar Špinarovou na pozici peer konzultanta. 

Vzhledem ke své vlastní zkušenosti s duševním onemocněním nabízí klientům naší služby 

porozumění, spolupráci na jejich cestě k uzdravování i svůj vlastní příklad toho, že 

s duševním onemocněním lze žít spokojený a plnohodnotný život.  

V řadě zemí (např. USA, UK, Holandsko) se v posledních 20 letech stalo normou 

zaměstnávat v týmech poskytujících zdravotní a sociální služby duševně nemocným také 

pracovníky, kteří mají vlastní osobní zkušenost s duševním onemocněním - tzv. peer 

konzultanty (PK). Peer konzultanti jsou plnohodnotní členové týmu péče o duševně nemocné, 

kteří poskytují vysoce individualizované služby a podporují klientovu nezávislost a 

rozhodování. Peer konzultanti také poskytují základní znalosti a konzultace celému týmu, aby 

podpořili prostředí, ve kterém jsou názory a preference klienta rozpoznány, pochopeny, 

respektovány a integrovány do léčby, rehabilitace a svépomocných aktivit.  

 

Dagmar Špinarová - peer konzultant 
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 c. Poskytování sociální služby v číslech 

 

Počet všech pracovníků (HPP, DPČ, 

DPP)/úvazky: 

21 osob/6,07 úvazků 

Počet pracovníků v přímé péči o uživatele (HPP, 

DPČ, DPP)/ úvazky: 

12 osob/4,03 úvazky 

Počet a čas individuálních intervencí (odborných 

výkonů s klienty): 

1 667 intervencí /2 290 hodin 

Počet a čas skupinových intervencí:  458 intervencí/2 235 hodin 

Počet intervencí v rámci spolupráce s dalšími 

odborníky (lékaři, psychology, poradci apod.): 

16 intervencí/14 hodin 

Průměrné náklady na 1 intervenci (celkové 

náklady za rok/celkový počet intervencí za rok): 

1 036,- Kč 

Pracovníci průměrně vykonali za 8 h pracovní 

den: 

2,8 intervencí/6,7 hodin intervencí 

Počet uživatelů: 43 uživatelů 

Celkový počet jednotlivých kontaktů s klienty 

během roku:  

3 464 kontaktů 

Počet hodin v roce, kdy byla služba klientům 

dostupná: 

1 325 hodin 

Počet hodin, které pracovníci strávili přímou 

prací s klienty (včetně cest): 

3 966 hodin 

Počet hodin strávených pracovníky na cestě za 

klienty:  

51 hodin 

Celkový čas supervizí: 11 hodin 

Počet nově přijatých uživatelů: 7 osob 

Počet uživatelů, kteří ukončili užívání služby: 4 osoby 

 

 
 

Batikování  
Zahrada - hmyzí 

domek 
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 d. Co se dělo v sociální službě během roku - zajímavosti  

Akce: 

- Během roku jsme zprostředkovávali Preduku – preventivně edukační 

kurz pro pacienty s psychózou a pro jejich blízké v PN Kroměříž. 

- Pravidelná komunitní setkání 1x měsíčně. 

- Pravidelné úterky s filmem – promítání filmů, které vybírají sami 

klienti (od června). 

- Volby do Rady uživatelů – leden 2013. 

- Pravidelné edukační skupiny pro klienty pod vedením psychologa – 

zdarma. 

- Začala dramaterapie a nácvik divadelní pohádky „Ševcův verpánek“ 

pod vedením Jiřího Hausera. 

- Výroba adventních věnců pod vedením dobrovolníka. 

- Vynášení Mařeny. 

- Květinový den – letní oslava a zároveň rozloučení s Beatou Bockovou. 

- Kávová party na zahradě. 

- Den otevřených dveří v Iskérce. 

Spolupráce s jinými organizacemi: 

- Účast na Férovém dni otevřených dveří na ZŠ Pod Skalkou, Rožnov. 

- Návštěva 14. veletrhu neziskovek v Praze spojená s návštěvou 

občanského sdružení Baobab, které poskytuje služby lidem s duševním 

onemocněním. 

- Kouzelný klíč v Opavě – účast na vyhlášení vítězů literární soutěže. 

- Návštěva občanského sdružení Anima Viva v Opavě. 

- Pravidelné hudební dílny v Amice Valašské Meziříčí pod vedením 

Beaty Bockové za účasti klientů z Iskérky. 

- Účast na konferenci Ven z ulity v Kroměříţi. 

- Návštěva střediska Jordán Třinec Slezské diakonie u příležitosti 10. 

výročí jejich založení. 

- Vánoční pásmo pro seniory – zpívání vánočních písní a koled pod 

vedením dobrovolníka v Domově pro seniory. 

- Tvořivé dopoledne se seniory s překvapením. 

- Vánoční prodejní jarmark v On – Semi Conductor. 

Výlety 

- Kloboučnické muzeum v Novém Jíčíně. 

- Betlém v Horní Lidči. 

- Návštěva Solné jeskyně Salza v Zašové. 

- Výlet na Hradisko. 
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Besedy  

- Duchovní rozmluvy s otcem Kamilem na faře v Rožnově p. R.,  

- Pouť do Santiaga de Compostela, 

- Keňa,  

- Itálie. 

 

Masopust v Iskérce, únor 2013 Masopust v Iskérce, únor 2013 

Výlet do Horní Lidče – Betlém, březen 
2013 

Návštěva v Baobabu, květen 2013 
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Vánoční jarmark v On Semi, prosinec 2013 Kadeřnice v Iskérce, prosinec 2013 

Férový den otevřených dveří ZŠ Pod 
Skalkou 

Férový den otevřených dveří ZŠ Pod 
Skalkou 
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 e. Osobní příběh jednoho z úspěšných klientů (úryvky z textu) 

„Psychické problémy se začaly projevovat na Vyšší odborné škole. Nestíhal jsem plnit zadané 

úkoly a začal jsem u sebe pozorovat následky stresu. Po rozchodu z přítelkyní jsem chodíval 

často se spolužáky do restaurace, kde jsme v hojné míře konzumovali alkohol a kouřili 

marihuanu. Moc jsem si přál školu dokončit a nezklamat rodiče, ale bohužel to i při 

opětovném nástupu nešlo. V psychiatrické léčebně v Opavě jsem byl hospitalizován přibližně 

1 rok. 

Od paní psychiatričky jsem dostal nabídku navštěvovat po hospitalizaci občanské sdružení 

Iskérka v Rožnově pod Radhoštěm. Po úvodním rozhovoru a vyplnění dotazníku jsem byl po 

nějaké době přijat. Dodnes tohoto rozhodnutí nelituji, potřeboval jsem společnost a nové 

kamarády. Chvíli mi trvalo, než jsem se aklimatizoval, zpočátku jsem byl málomluvný, ale 

postupem času jsem se seznámil se všemi klienty i pracovníky. Pomáhal jsem vyrábět různé 

předměty, naučil jsem se obsluhovat pletací stav a práce v dílně mě bavila. 1x týdně probíhala 

výuka angličtiny.  

Při pohovoru s naší pracovnicí Martinou mi byla nabídnuta účast v kurzu Uzdrav se sám. 

Scházeli jsme se jedenkrát týdně ve společenské místnosti a povídali si o svých problémech, 

projevech nemoci, pocitech a životních zkušenostech. Každý týden jsme probírali jiné téma 

předepsané ve skriptech. Díky těmto sezením se mi zvýšilo sebevědomí a cítil jsem se 

mnohem lépe.  

V Iskérce jsem strávil skoro dva roky, našel jsem si nové přátele a znovu se zapojil do 

normálního života. Také jsem se díky Iskérce dostal do Prahy, byl mi nabídnut kurz 

pracovníka grafického studia, který jsem úspěšně absolvoval. 

Pokud se někdo dostal do psychické krize nebo sociální izolace, mohu návštěvu centra 

Iskérka z vlastní zkušenosti doporučit.“ 

 

 

Tiskařská dílna - záložky Tiskařská dílna - přáníčka 
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 8. Osvěta veřejnosti 

V rámci osvěty veřejnosti byl velmi úspěšně realizován 7. ročník Týdnů pro duševní zdraví 

s názvem Krize jako výzva. Pomocí Týdnů pro duševní zdraví chceme informovat veřejnost 

v Rožnově pod Radhoštěm a okolí o duševním zdraví a nemoci, seznamovat s činností naší 

organizace a také nabízet příklady lidí s duševním onemocněním, kteří obohacují naši 

společnost svou činností.   

 

Plakáty Týdnů pro duševní zdraví 2013: 
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Jako součást Týdnů pro duševní zdraví proběhla v podkroví Městské knihovny v Rožnově 

pod Radhoštěm dvouměsíční výstava manželů Farných ze Studénky nazvaná "Muţ zahoří a 

jde - ţena trpělivě ţhne". Vypovídala slovem a obrazem o jejich ţivotě, který je 

poznamenaný bojem s těţkou duševní chorobou. Cílem bylo umožnit pochopit svět 

duševně nemocných všem lidem, ať už mají nebo nemají zkušenost s touto skupinou našich 

spoluobčanů.  

Vernisáž výstavy "Muž zahoří a jde - žena trpělivě žhne" se uskutečnila za účasti autorů.  Po 

skončení vernisáže následovala beseda s manžely Farnými na téma „Kdyţ se zhorší 

zdravotní stav…“.  

Na vernisáži zahrálo a zazpívalo Roţnovské pěvecké uskupení Zdeňka Šimůnka.  

V září jsme v Janíkově stodole měli možnost shlédnout divadelní představení „Mystéria 

Buffa“ v podání skvělého Víti Marčíka, který do Rožnova zavítal po 3 letech.  

V měsíci říjnu proběhl cyklus přednášek s názvem „Krize jako výzva.“ Letošními hosty byli:  

o Mgr. Piotr Slawomir Wardecki, psychoterapeut, supervizor, kouč - Krize… 

Příleţitost…Něco Změnit 

o Mgr. Ivona Országová a Ivana Džemlová, psychoterapeutické sestry 

z psychiatrické nemocnice Opava - Dotyk krize 

o otec Kamil Obr, děkan rožnovské římsko-katolické farnosti - Odkud kam, 

kdyţ nevíš, kam 

o PhDr. Daniela Vodáčková, psychoterapeutka, která se kromě terapie věnuje 

krizové intervenci - Krize jako důleţitá ţivotní zkušenost 

o Mgr. Daniel Krejcar, klinický psycholog z Rožnova pod Radhoštěm - „Jak by 

nám lidem bylo bez krizí…?“ 

Týdny pro duševní zdraví byly realizovány za podpory města Roţnov (20.000,- Kč). 

 

Partneři Týdnů pro duševní zdraví v roce 2013:  

Městská knihovna Rožnov 

TKA – T-klub – kulturní agentura 

TV Beskyd 

KAM Rožnov p.R. 

IC Rožnov p.R. 

VIN – Valašské internetové noviny 

IC Rožnov p.R. 

Rožnovský prostor 

 

http://www.roznov.cz/
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Fotogalerie z Týdnů pro duševní zdraví 

 

  

Marie a Milan Farní - vernisáţ výstavy 
"Muţ zahoří a jde, ţena trpělivě ţhne" 

Marie a Milan Farní - vernisáţ výstavy 
"Muţ zahoří a jde, ţena trpělivě ţhne" 

Propagační kampaň na 
Masarykově náměstí  v Rožnově 

- "My jsme pořád tady" 

Propagační kampaň na 
Masarykově náměstí  v Rožnově 

- "My jsme pořád tady" 
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Teátr Viti Marčíka - divadelní 
představení Mystéria Buffa 

Mgr. Piotr Slawomir Wardecki, 
psychoterapeut, supervizor, kouč - 

Krize… Příleţitost…Něco Změnit 

Mgr. Ivona Orzságová, Ivana Džemlová, 
psychiatrická nemocnice v Opavě - 

Dotyk krize 
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Otec Kamil Obr, děkan rožnovské římsko-
katolické farnosti - Odkud kam, kdyţ nevíš, 

kam 

Otec Kamil Obr, děkan rožnovské římsko-
katolické farnosti - Odkud kam, kdyţ nevíš, 

kam 
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Mgr. Daniel Krejcar, klinický psycholog z Rožnova pod 
Radhoštěm - „Jak by nám lidem bylo bez krizí…?“ 

PhDr. Daniela Vodáčková, 
psychoterapeutka, Praha - Krize jako 

důleţitá ţivotní zkušenost 

http://iskerkaroznov.rajce.idnes.cz/20131025_TDZ_Daniela_Vodackova_prednaska/
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 9. Dárci 

 

Ing. Pavel Fejfar  Josef Zich - Montel 

Baroš Karel Martina Knausenberger 

Martin Kovář Striček Marek 

Křeménková Vlasta TKA, T-klub kulturní agentura 

Dobiáš Libor IST s.r.o. 

Zdravý Rožnov o.s. J.T.O.System s.r.o. 

paní Vořechovská Comet System s.r.o. 

Iskérka - o.s. Jaroslav Dohnal 

Beata Bocková Marie Kašparová  

Robe lighting, s.r.o. Haman František 

Maťa Jiří 

Podařilo se zjednodušit možnost finančně podpořit naši činnost zapojením se do on – line 

dárcovství přes portál Darujme.cz 

 10.Partneři 

Městská knihovna v Rožnově p. R. 

Valašské muzeum v přírodě  

 

 

Psychiatrická nemocnice v Opavě 

Rožnovský pivovar/Rožnovské pivní lázně

 11.Mediální partneři 

TV Beskyd 

TKA – T-klub – kulturní agentura 

TV Noe 

Spektrum Rožnovska 

 

 

 

Rožnovský prostor 

VIN – Valašské internetové noviny 

Infoprostor 

KAM Rožnov p.R. 

IC Rožnov p.R. 

BuduPomahat.cz 

Děkujeme dárcům a všem, kteří nás jakkoli podporují! 
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 12.Vedlejší činnost 

Jako doplněk k naší činnosti jsme jako další zdroj příjmu využívali našich prostor i majetku a 

provozovali a rozvíjeli tyto činnosti: 

- drobné opravy oděvů a šití 

- pronájem místností v našem sídle 

- pronájem automobilu Toyota 

Zájem veřejnosti byl zejména o pronájem místností a automobilu. 

 

 

 

 

 

 

 

Toyota Hiace - možnost pronájmu, včetně 
plošiny pro osoby s fyzickým handicapem 
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 13.Finanční zpráva 

 a. Roční účetní závěrka 
Rozvaha (v celých tisících Kč) 

Stav k prvnímu dni účetního období: -1- 

Stav k poslednímu dni účetního období: -2- 

 

AKTIVA  -1-  -2- 

A.   Dlouhodobý majetek 87 65 

A.  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  0  0 

A.  II.   Dlouhodobý hmotný majetek celkem  98 98 

    z toho Samostatné mov. věci a soubory mov. věcí  98 98 

A III.  Dlouhodobý finanční majetek celkem  0  0 

A.  IV.  Oprávky k dlouhod. majetku celkem  - 11  - 33 

    z toho Oprávky k sam. mov. věcem a soub. mov. věcí  - 11  - 33 

B. Krátkodobý majetek celkem 7 679 9 011 

B.    Krátkodobý majetek 26 925 

B. I.  Zásoby celkem  0  0 

B. II.   Pohledávky celkem  0  135 

    z toho Odběratelé  0  37 

    z toho Poskytnuté provozní zálohy  0  98 

B.  III.   Krátkodobý finanční majetek celkem  23  790 

   z toho Pokladna  23  28 

    z toho Účty v bankách  0  762 

B.  IV.   Jiná aktiva celkem  2  0 

    z toho Příjmy příštích období  2  0 

AKTIVA CELKEM  113  990 

 

PASIVA   -1-  -2- 

A.    Vlastní zdroje 92 618 

A.  I.   Jmění  0  0 

A.  II.   Výsledek hospodaření celkem  92 618 

    z toho Účet výsledku hospodaření  -  526 

    z toho Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  92  - 

    z toho Nerozdělený zisk, neuhraz. ztráta minulých let  0  92 

B. Cizí zdroje celkem 1 415 1 699 

B.    Cizí zdroje 21 292 

B.  I.   Rezervy  0  0 

B.  II.   Dlouhodobé závazky celkem  0  0 

B.  III.   Krátkodobé závazky celkem  21  292 

    z toho Dodavatelé  0  16 

    z toho Přijaté zálohy 0  34 

    z toho Ostatní závazky  0  6 

    z toho Zaměstnanci 4 139 

   z toho Závazky ze soc. zab. a zdrav. poj. 0 73 

   z toho Ostatní přímé daně 0 11 

   z toho Ostatní daně a poplatky -2 0 

   z toho Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 0 -53 

   z toho Závazky ze vztahu k rozp. org. územ. samos. celků 0 25 

   z toho Jiné závazky 19 27 

   z toho Dohadné účty pasivní 0 14 

B.  V.   Jiná pasiva celkem  0  80 

    z toho Výdaje příštích období  0  80 

PASIVA CELKEM  113  990 
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 b. Výkaz zisku a ztráty 

Ke dni 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč) 

Činnost hlavní: -1- 

Činnost hospodářská: -2- 

Činnost celkem: -3- 

NÁKLADY   -1-  -2-  -3- 

A.  I.   Spotřebované nákupy celkem  272  12  284 

  z toho  Spotřeba materiálu  109  3  112 

  z toho Spotřeba energie  163  9  172 

A.  II.   Služby celkem  292 3 295 

   z toho Opravy a udržování  38  3  41 

   z toho Cestovné  21  0  21 

   z toho Náklady na reprezentaci  0  0  0 

   z toho Ostatní služby  233  0  233 

A.  III.   Osobní náklady celkem  1 594  0  1 594 

   z toho Mzdové náklady  1 210  0  1 210 

   z toho Zákonné sociální pojištění  384  0  384 

A.  IV.   Daně a poplatky celkem  3  4  7 

   z toho  Daň silniční 0 4 4 

   z toho Ostatní daně a poplatky  3  0  3 

A.  V.   Ostatní náklady celkem  31  8  39 

   z toho Dary 5 0 5 

   z toho Jiné ostatní náklady  6  6  12 

A.  VI.   Odpisy, prodaný majetek, tvorba 

   rezerv a opravných položek celkem  20  2  22 

   z toho Odpisy dlouhodobého nehmotného 

    a hmotného majetku  20  2  22 

A.  VII.   Poskytnuté příspěvky celkem  0 0  0 

A.  VIII.   Daň z příjmů celkem  0  0  0 

NÁKLADY CELKEM  2 192  28  2 220 

 

VÝNOSY   -1-  -2-  -3- 

B.  I.   Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  1 240 45 1 285 

  z toho  Tržby za vlastní výrobky 56 0 56 

  z toho Tržby z prodeje služeb  1 184  45  1 229 

B. II.   Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem  0  0  0 

B. III.   Aktivace celkem  0  0  0 

B.  IV.   Ostatní výnosy celkem  79  0  79 

   z toho Jiné ostatní výnosy  79  0  79 

B.  V.   Tržby z prodeje majetku, zúčtování 

  z toho rezerv a opravných položek celkem  0  0  0 

B.  VI.   Přijaté příspěvky celkem  662  0  662 

  z toho  Přijaté příspěvky (dary)  662  0  662 

B. VII.   Provozní dotace celkem  720  0  720 

  z toho  Provozní dotace  720  0  720 

VÝNOSY CELKEM  2 701 45  2 746 

C.    Výsledek hospodaření před zdaněním 509  18  527 

    Daň z příjmů  0  0  0 

D.    Výsledek hospodaření po zdanění  509  18  527 
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 c. Doplňující informace 

 

Tržby za vlastní výrobky 55 770 
Tržby z prodeje služeb 1 229 568 
 Z toho:  
 Tržby z prodeje služeb   13 745 
 Tržby služby pronájem 45 073 
 Tržby služby oprava oděvů 2 149 
 Příspěvky klientů fakultativní služby 4 870 
 Spotřeba energie – Iskérka – o.s. 33 475 
 Údržba, internet – Iskérka – o.s. 2 256 
 veřejná zakázka ZK  1 128 000 
Jiné ostatní výnosy  78 678 
Přijaté příspěvky a dary  662 105 
DOTACE CELKEM  720 076 
 z toho: 
 ÚP 126 413 
 Město Rožnov  245 063 
 MPSV   245 600 
 Města, obce   5 000 
 Zlínský kraj   98 000 
 
Výnosy celkem  2 746 197 
 
 
 
 
Náklady v druhovém členění (v celých Kč) 
 
Spotřeba materiálu  111 870 
Spotřeba energie  172 287 
Opravy a udržování  41 506 
Cestovné  21 403 
Ostatní služby  232 519 
Mzdové náklady  1 210 264 
Zákonné soc. pojištění  383 935 
Daň silniční 4 350 
Ostatní daně a poplatky  2 809 
Ostatní pokuty a penále 14 
Dary 4 900 
Jiné ostatní náklady  12 128 
Odpisy majetku  21 805 
 
 
Náklady celkem      2 219 791 
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 d. Fotogalerie pracovníků  

 

Balcarová Ivana Bocková Beata 
Burdová 
Kateřina  

Fiedlerová 
Danika 

Jbaili Alena 

Kantorová Jana  
Kašparová 

Monika  
Kolařík Josef Kovář Radim  

Kovářová 
Martina 

Křeménková 
Vlasta 

Maňáková Klára Mičolová Dana  
Mitrychová 

Viola 
Stavinohová 

Jana 

Špinarová 
Dagmar  

Štefek Ondřej Tichá Tereza Vašková Blanka  Vašut Petr 

Zapletalová 
Danuše 
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Motto: 

„Nikdo není zbytečný na tomto světě, který ulehčuje břemeno 

jiným“ 

Ch. Dickens 

 


