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Iskérka obecně prospěšná společnost

POSLÁNÍ ORGANIZACE
 
Pomáháme lidem s duševním onemocněním znovu nalézt vlastní síly k naplnění života 
v oblasti vztahů, zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně, samostatně a dů-
stojně.
Osvětou přispíváme ke zlepšení postoje veřejnosti k duševně nemocným.

VIZE 
 
Naší vizí je samostatný klient, spokojený se svým vlastním životem. Jsme přesvědčeni, 
že naše podpora k tomu významně přispívá.
 
Podporujeme klienty v rozvoji sebepoznání, sebevědomí, samostatnosti a v opětovném 
nalezení smyslu života. 
Přispíváme k rozvoji jejich vlastního potenciálu. 
Posilujeme úlohu rodiny a blízkých v procesu sociální rehabilitace.  
Rozvíjíme síť zaměstnavatelů, poskytujících pracovní místa pro s lidi duševním onemocně-
ním (včetně osvěty a podpory v procesu zaměstnávání).
Podporujeme lidi, kteří pociťují duševní nepohodu, aby se nebáli včas vyhledat odbor-
nou pomoc.

Dalším pilířem naší vize je společnost/veřejnost, přistupující k lidem s duševním one-
mocněním bez předsudků.

Pořádáme/organizujeme vzdělávací aktivity, besedy a kulturní akce zaměřené na du-
ševní zdraví, osvětu a prevenci duševních onemocnění.
Věříme, že informování a dlouhodobá osvětová práce s veřejností snižuje neopodstat-
něný strach, zbavuje polopravd a předsudků mezi duševně nemocnými a tzv. „zdravou“ 
populací. Dobrá informovanost je základem pro správnou pomoc.

A nezanedbatelnou součástí vize je profesionální přístup, respektovaná a důvěryhodná 
organizace, jejíž zaměstnanci jsou spokojeni.

Tvoříme organizaci, která poskytuje sociální službu pro lidi s duševním onemocněním na 
principech partnerství, úcty a profesionality. 
Průběžně budujeme a rozšiřujeme kvalitní tým pracovníků, jak pro řízení, tak pro přímou 
práci s klienty. 



Dbáme na spokojenost zaměstnanců. 
Sdílíme společné hodnoty.
Podporujeme výměnné pobyty zaměstnanců mezi partnerskými organizacemi s cílem 
posilování kvality naší práce. 
Jsme otevřeni změnám a novým přístupům v poskytované péči. 
Zapojujeme se do tvorby koncepce bytové politiky města, regionu a kraje s cílem vytvo-
ření dostupného bydlení pro lidi s duševním onemocněním. 
Podílíme se na reformě psychiatrické péče.  
Aktivně spolupracujeme se sítí poskytovatelů péče sociální i zdravotní, se školami, státní 
i podnikatelskou sférou, s dobrovolníky.

HODNOTY 
 
Sdílení společných hodnot, jejich vědomí a přijetí/akceptace vede k větší spokojenos-
ti a kvalitě práce uvnitř týmu i s klientem. Hodnoty se snažíme rozvíjet a naplňovat při 
každodenní práci

•  respekt a partnerství - ctíme individualitu, jedinečnost, svobodu myšlení. 

•  profesionalita - odpovědnost, sebereflexe, otevřená komunikace, odborné znalosti 
a dovednosti, odbornost, efektivita, kreativita, důslednost, plné nasazení, jistota, leh-
kost. Profesionál je správný člověk, který na správném místě dělá správné věci ve správ-
ný čas.

•  důvěra = víra - posilujeme  víru ve vlastní schopnosti, rozvíjíme bezpečné prostředí, po-
zitivní a kreativní přístup.

•  ekonomická stabilita - efektivní a transparentní hospodaření, finanční rezerva, kvalitní 
a motivující finanční ohodnocení zaměstnanců.

•  loajalita - zachovávání dobrého jména organizace (dodržování slibů a dohod, spoleh-
livost ve vztazích se spolupracovníky), poctivost, snášenlivost při jednání, respektování 
zájmů druhých, sounáležitost s posláním a vizí organizace, schopnost přijmout nepopu-
lární opatření či snášet nepohodlí ve prospěch organizace.

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 Emmanuel Frankl 
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí čtenáři,

nelehký rok 2020 je za námi. Ráda bych poděkovala všem, kteří na nás mysleli, kteří nás 
podporovali, kteří nás inspirovali, kteří nám důvěřovali. 
Předkládáme vám naši výroční zprávu a děkujeme za čas a pozornost při čtení těchto 
řádků.

I přesto, že jsme všichni zažívali  zvláštní dobu, která byla spojena s neznámým, obavami, 
strachem i pocity úzkosti, dařilo se nám pomáhat. Poctivě jsme se snažili ulehčit klientům
v  jejich životní situaci se všemi pocity, které zažívali, a učinit tuto zvláštní dobu příjem-
nější a snesitelnější. Všem chyběla společná setkání, možnost sdílení s druhými. I přesto 
se podařilo realizovat mnoho krásných aktivit. Objevovali jsme např. ledové sochy na 
Pustevnách, valašskou krajinu okem fotografa Mariána Béreše na Soláni, navštívili jsme 
údolí Pluskovce ve Valašské Bystřici, zámek Lešná u Valašského Meziříčí, stromovou stezku 
na Pustevnách. Navštívili jsme firmu Robe ve Valašském Meziříčí, objevovali jsme zašlou 
historii Rožnova a mnohé další. 
Podařilo se zrekonstruovat venkovní dlažbu, za což patří velké díky manželům Petřeko-
vým. Společně s klienty jsme podpořili rekonvalescenci Ivy Zátopkové, která po dopravní 
nehodě skončila se zlomenou páteří. 

Děkuji 
Kulturní agentuře TKA za realizaci adventních a vánočních benefičních koncertů pro po-
skytovatele sociálních služeb, díky nimž se nám dostalo podpory od mnohých z vás, všem 
kolegyním a kolegům za obětavou práci, empatický přístup a opravdový zájem o lidi, 
kteří k nám přicházejí, členům správní a dozorčí rady za jejich podněty, všem dárcům, 
dobrovolníkům za jejich čas i  zkušenosti, kterými nás obohatili, spolupracujícím organi-
zacím a institucím, všem klientům, kteří nám na určitý čas svěřili své životy, abychom je 
doprovázeli na jejich nové cestě.

Přeji všem v novém roce pevné zdraví, klidnou mysl a radost ze života.
Alena Jbaili, ředitelka
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SLOVO P. PAVLA HOFÍRKA

Osobních setkání s Iskérkou v kovidovém roce bylo málo, ale neznamená to, že bych na 
klienty Iskérky zapomněl. Spíš naopak. Jak v běžném provozu člověk řeší jeden úkol za 
druhým, takže někdy není čas se v myšlenkách zastavit, tak naopak s omezením aktivit 
ve farnosti byla možnost více myslet na všechny blízké, známé, farníky a také na ty, které 
znám z Iskérky. 
Častěji jsem přemýšlel, jak právě oni zvládají tuto nelehkou dobu, a když jsem se modlil za 
všechny, tak v tom byli zahrnuti. Při těch pár osobních setkáních jsem pak byl překvapen 
a potěšen, protože se mi zdálo, že situaci zvládají lépe než většina. Aspoň se mi zdálo, 
že většina lidí na situaci hlavně nadává a stěžuje si, byť oprávněně, ale u klientů Iskérky 
jsem měl dojem lepšího, jednoduchého postoje: Prostě brát život takový, jaký je. Nejspíš 
mají více pod kůží zkušenost, že se člověk hlavně musí snažit zvládnout přítomnou chvíli 
a nemá smysl řešit všechno, co bylo, co bude a co je všude kolem. Jít životem krok za 
krokem, to stačí.
A nejspíš jim bylo oporou také to společenství Iskérky, když věděli, že nejsou sami, že mají 
někoho, kdo je jim blízký a kdo se snaží vše zvládnout stejně jako oni. Koneckonců to jsme 
se asi naučili v období omezení my všichni, více si vážit a děkovat za své příbuzné, přáte-
le, známé a vlastně každého, kdo si na nás udělal čas třeba jen krátkým telefonátem či 
malou konkrétní pomocí. Kéž by nám aspoň toto zůstalo. Vděčnost za to nejpodstatnější, 
za vztahy, které máme.

Přeji Iskérce vše dobré do další činnosti a nejspíš se už brzy setkáme také osobně. Těším se.

P. Pavel Hofírek, farář
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Iskérka o.p.s. byla založena Blankou Mikolajkovou notářským zápisem ze dne 4. 11. 2010 
a následně byla společnost dne 27. 1. 2011 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 
- Doplňková činnost

Naše činnost spočívá především v podpoře lidí s duševním onemocněním ambulantní
a terénní formou. Naším přáním je, aby lidé, kteří k nám přijdou, nalezli takovou
podporu a sílu, aby mohli žít svůj život dle vlastních představ s minimální mírou podpory.
Snažíme se maximálně přispět k rozvoji jejich celkového potenciálu a nabízet možnosti
k jejich celostnímu rozvoji.

Sídlo společnosti:  Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon:   774 274 800
E-mail:     info@iskerka.cz
Webové stránky:  www. iskerka.cz  
IČ:    28647912
Datová schránka:  ID a49sup9
Bankovní spojení:  Fio Banka 
Číslo účtu:   2100364177/2010
Zakladatelka:   Blanka Ammann     
Statutární zástupce:  Mgr. Alena Jbaili
Správní rada společnosti: JUDr. Jana Kašlíková, předsedkyně správní rady
    Liběna Petřeková
    Ing. Olga Zabloudilová
    Dolores Vašková
    PhDr. Petr Vejrosta
            Ing. Alena Vašků
        
Dozorčí rada společnosti: Mgr. Filip Coufal, předseda dozorčí rady
    RNDr. Ivan Lukáš
    Jarmila Mikulášková

Iskérka o.p.s. je členem Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.
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Organizační struktura
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LIDÉ

Vedení organizace

Mgr. Alena Jbaili ředitelka

Bc. Ilona Juříčková Balounová ekonom

Zdeňka Pobořilová ekonom

Mgr. Tereza Klvaňová vedoucí sociální služby

Pracovníci v přímé péči

Mgr. Tereza Klvaňová sociální pracovník

Marcela Cholevíková DiS. sociální pracovník

Mgr. Jitka Barabášová sociální pracovník 

Vlasta Křeménková pracovník v sociálních službách 

Hana Jandlová DiS. pracovník v sociálních službách 

Radka Dvořáková pracovník v sociálních službách 

Martina Kupčíková pracovník v sociálních službách

Aranka Kunstová pracovník v sociálních službách

Mgr. Alena Jbaili pedagogický pracovník 

Jana Kantorová pracovník v sociálních službách 

Další pracovníci 

Monika Divínová úklid 

Josef Kolařík správce webu 

Externí spolupracovníci

Mgr. Jan Vodák, Ph.D. případová práce s klientem: poradenství 
v oboru psychologie a psychoterapie

Mgr. Piotr Wardecki týmová a individuální supervize

Mgr. Šárka Hlisnikovská případová práce s klientem

Bc. Ilona Juříčková Balounová účetnictví

otec Pavel Hofírek          duchovní podpora

Kolmart Business s.r.o.      správce IT

Dobrovolníci

Ondřej Zeman přímá podpora klientů

Marcela Koláčková nepřímá podpora klientů/grafické služby

Anna Horváthová nepřímá podpora klientů/korektury
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Vzdělávání pracovníků v přímé péči

Celoživotní vzdělávání je cenným nástrojem našeho profesního a osobního růstu. Získané 
poznatky sdílíme v rámci týmu, diskutujeme je a zavádíme do praxe. Svůj přístup v práci 
s klienty tak obohacujeme a rozšiřujeme v souladu s rozvojem oboru. Vzdělávání se tímto 
stává důležitou součástí strategického rozvoje služby a zvyšování její kvality. 

Také oblast vzdělávání v uplynulém roce poznamenala koronavirová situace. Nabídka 
kurzů se v průběhu roku přesunula do online prostředí, odborné stáže nebylo možné usku-
tečnit. Jsme proto vděční, že se nám podařilo vystihnout období pandemického klidu 
a mohli jsme v Iskérce uspořádat společné vzdělávání, ke kterému jsme přizvali kolegy 
z valašskomeziříčské Amiky a vsetínského Camina. Společně jsme prošli Základním kur-
zem psychosociální rehabilitace (CARe). CARe je metodou, která se aktuálně využívá 
napříč službami pro osoby s duševním onemocněním nejen v České republice. Vychází 
z konceptu Zotavení (Recovery) a je v souladu s filozofií poskytování naší služby. Kurzem 
nás provedla lektorka Lenka Turková, která za námi přijela z Jeseníku, kde působí v orga-
nizaci Zahrada 2000.

Pro pracovníky, kteří se věnují přímé práci s klienty, byla průběžně zajišťována podpo-
ra nezávislého kvalifikovaného odborníka, tzv. supervizora. Smyslem supervizí bylo řešení 
problémů, které jednotliví pracovníci nebo tým zažívali při výkonu zaměstnání. Letos jsme 
v rámci supervizí spolupracovali se třemi odborníky - Piotrem Wardeckim (týmová, indivi-
duální supervize), Janem Vodákem (případová supervize) a Šárkou Hlisnikovskou (přípa-
dová supervize). Celkem byla týmu poskytnuta podpora ze strany supervizorů v rozsahu 
26,50 hod.

Týmová supervize
Týmová spolupráce je základem poskytování naší služby. Každý pracovník má své zku-
šenosti, osobnostní vlastnosti. Aby různorodost a  odlišnost pracovníků fungovala, jako 
nástroj pro poskytování kvalitní služby, je pravidelná týmová supervize nezbytná. Také 
v  uplynulém roce nám týmová supervize poskytla bezpečný prostor pro sdílení nejen 
toho příjemného. Umožnila nám vyjasnit si neshody, nesrovnalosti, získat náhled na pro-
blémy. 

Případová supervize
Práce s lidmi je typická svou rozmanitostí. V naší praxi se často setkáváme se situacemi, 
které jsou pro nás nové, nečekané, vzbuzují v nás emoce (pocit neúspěchu, marnosti, 
bezmoci, zloby na klienta, strach z chybného rozhodnutí). V uvedených situacích je pro 
nás důležitá podpora v rámci případových supervizí. Za odborného vedení supervizora 
se věnujeme konkrétním případům klientů, získáváme tak náhled na naši práci, jistotu, 
získané poznatky posléze aplikujeme do praxe.  I díky případovým supervizím je námi 
poskytovaná služba profesionální a zároveň lidská.

Supervize
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA – ISKÉRKA – SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Služba je určena lidem s duševním onemocněním z oblasti psychóz, neuróz, poruch osob-
nosti a lidem s příznaky duševního onemocnění ve věku od 18 do 80 let, kteří mají obtíže 
alespoň v jedné z následujících oblastí: 

•  zdraví (s pochopením nemoci, předcházení relapsům), 
•  sociální vztahy (ztráta přátel, partnera, nepochopení příbuzných a okolí – jsou ohrožení 

sociální izolací), 
•  práce (ztráta zaměstnání a k tomu potřebných dovedností), 
•  učení (nedokončení studia), 
•  bydlení (obtíže s vykonáváním běžných úkonů v domácnosti, ztráta bydlení apod.), 
•  péče o sebe (obtíže s osobní hygienou, neupravený zevnějšek a oděv), 
•  ztráta pocitu vlastní hodnoty (ztráta sebevědomí), 
•  volný čas (neví, jak plánovat a naplnit volný čas). 

Podmínkou přijetí do služby je schopnost zapojit se do činností sociální rehabilitace a do-
poručení odborníka z oblasti psychického zdraví (psychiatra, psychologa, psychoterape-
uta) k využívání služby.

Je pro nás důležité, aby cíle naší služby byly pro klienty srozumitelné, chceme klienty
oslovit a motivovat. Cíle služby jsou následující:

Zotavení dovedností – obnovíte nebo získáte dovednosti potřebné pro běžný život. Bude-
te samostatní v oblasti péče o sebe, vzdělání a práce. 

Zotavení vnějšího prostředí – upevníte sociální vazby s  rodinou, přáteli, kolegy. Budete 
umět smysluplně trávit volný čas. 

Zotavení vnitřního stavu – uvědomíte si svou vlastní hodnotu. Budete znát své potřeby 
a přání, porozumíte své nemoci, zvládnete potíže a problémy, které s sebou nemoc přináší.

Při poskytování služby stavíme na těchto zásadách:

Naděje – nasloucháme vám, zajímá nás vaše životní situace. Podpoříme vás, abyste na-
lezli své vize a věřili v jejich dosažení. 

Zplnomocnění – podpoříme vaši sebedůvěru a samostatnost. 

Odpovědnost za sebe sama – převezmete zodpovědnost za vlastní život. Stanete se řidi-
čem svého života. Budete zkoušet nové věci, učit se ze svých chyb a sami se rozhodovat. 

Smysluplná role – naleznete nové životní role. Začnete budovat život podle vlastní volby.
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Služba sociální rehabilitace byla poskytována celoročně ambulantní i terénní
formou v souladu s § 70 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

Sociální rehabilitace je soubor činností, které směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti 
a soběstačnosti, a to rozvojem specifických schopností a dovedností, posilováním návy-
ků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním 
způsobem, využívajícím zachované schopnosti, potenciál a kompetence. 

1) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začleňování
Cílem těchto činností je zvládání péče o vlastní osobu, rozvoj soběstačnosti a opětovné 
sociální začlenění. 

Patří zde zejména tyto činnosti:
•  nácvik péče o vlastní osobu (např. nakupování oblečení, péče o svůj zevnějšek atd.),
•  nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
•  nácviky spojené s péčí o domácnost, oděvy, drobné údržbářské práce, nakupování,
•  poradenství, podpora a nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
•  nácvik samostatného pohybu (venkovní i vnitřní prostor) včetně orientace, 
•  nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům,
•  podpora v oblasti mezilidských vztahů,
•  podpora při hledání pracovního uplatnění,
•  podpora při dokončení a rozšíření vzdělání,
•  podpora při řešení bytové situace.

2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním
Cílem těchto činností je podpořit klienta v dovednostech, které jsou potřebné v rámci 
běžného společenského života. 

Patří zde zejména tyto činnosti:
•  doprovod klientů při jednání na úřadech, při výkonu vzdělávacích aktivit, zaměstnání, 

k lékaři, na zájmové aktivity s cílem samostatného zvládnutí,
•  nácvik schopností využívat dopravní prostředky,
•  nácvik chování a komunikace v různých společenských situacích,
•  nácvik využití běžně dostupných informačních zdrojů,
•  podpora při prezentaci vlastní tvorby.

3) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
Cílem těchto činností je obnovit, zlepšit a upevnit motorické, psychické a sociální schop-
nosti a dovednosti, získávání nových vědomostí, podpořit uživatele při naplnění potřeb 
v oblasti sounáležitosti (někam patřit), uznání (sebedůvěra, sebeúcta), seberealizace. 

Patří zde zejména tyto činnosti:
•  hledání náplně volného času, 
•  podpora při vytvoření vhodného denního režimu,
•  pomoc s porozuměním své nemoci,
•  podpora a kontakt při hospitalizaci,
•  podpora při vytváření pracovních návyků,
•  činnosti v rehabilitačních dílnách, trénink kognitivních funkcí,
•  pohybové aktivity, nácvik antistresových a relaxačních technik.
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4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Cílem těchto činností je zvýšit povědomí klientů o jejich právech a oprávněných zájmech 
a pomoc při řešení osobních záležitostí.

Patří zde zejména tyto činnosti:
•  předávání informací o právech a povinnostech uživatele, podpora při jejich uplatňo-

vání (např. získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informace o možnosti 
odvolání, uplatňování práv při hospitalizaci, reklamaci, při soudních řízeních, jednáních 
na úřadech apod.),

•  podávání informací, koordinace a zprostředkování služeb v osobních záležitostech kli-
enta (koordinace s odborníky, dobrovolníky, rodinnými příslušníky apod.).

V uplynulém roce způsob poskytování služby poznamenala koronavirová situace.
Operativně jsme přijímali různá organizační opatření s jediným účelem a přáním, 
abychom všichni zůstali zdraví. I přes nesnáze a těžkosti, se podařilo klientům 
poskytnout podporu, tak aby se necítili být sociálně izolováni, pracovníci jim pomáhali
zorientovat se v množství informací předkládaných médii, poskytovali také praktické
informace týkající se vyřizování běžných záležitostí. V případě, kdy nám to 
pandemická  situace umožňovala, byli klienti podporování ambulantně v sídle 
organizace a terénně dle potřeby. Konkrétní podpora se lišila podle osobní zakázky,
životní situace, zdravotního stavu.
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Cílem činností v  rehabilitačních dílnách je podpora ve vytváření a  zdokonalování zá-
kladních pracovních návyků, rozvoj motorických, manuálních, psychických a sociálních 
dovedností a celková aktivizace.

Rukodílna je nácviková dílna zaměřená na tvůrčí aktivity z různých textilních materiálů,
z papíru, fimo hmoty aj., dále na nácviky šití, drobných oprav oděvů, které se hodí v běž-
ném životě.  

Je místem setkávání a nácviků klientů, kde s podporou pracovníka v bezpečném prostře-
dí posilují své dovednosti, učí se nové věci, posilují důvěru ve vlastní schopnosti a komuni-
kují. Posilování dovedností pomáhá udržovat pracovní návyky, posiluje sebevědomí, což 
pomáhá k návratu do pracovního procesu. Setkávání a sdílení je pro mnohé důležitou 
potřebou někam patřit, být součástí něčeho.

Zapojení klientů se řídí jejich potřebami, které vycházejí z jejich individuálních plánů. Klien-
ti jsou aktivnější, více si věří, zvyšují sebehodnotu, učí se komunikovat. Pracovník je pouze 
doprovází, podporuje je nebo jim pomáhá. V ozdravném procesu je jejich průvodcem.

Nácviky probíhají individuálně nebo ve skupinách, pracovník činnosti přizpůsobuje jejich 
potřebám a schopnostem s cílem podpořit kreativitu, získat praktické dovednosti, které 
jim umožní žít kvalitnější život.

Klienti se zapojili do výroby košíků z recyklovaného papíru, mýdel, svíček, textilních výrob-
ků a adventních věnců. Nově si vyzkoušeli techniku decoupage, enkaustiku, malování 
voskem. Někteří využili individuálního nácviku šití a  získanou dovednost pak využili pro 
vlastní potřeby ve své domácnosti. V letním období jsme zpracovávali plody z naší pří-
rodní zahrady.

Rehabilitační činnosti
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Tiskařská dílna je nácviková dílna s prvky ergo a arteterapie. 

Pro klienty je místem společného setkání, kde mohou rozvíjet své tvůrčí dovednosti, kre-
ativitu a  představivost. Při činnostech si  osvojují nové návyky. Někteří se připravují na 
zaměstnání a  trénují si udržení denního režimu. V dílně panuje přátelská atmosféra. Při 
tvorbě zapomínají na své starosti, negativní myšlenky.

Cílem není konkrétní výrobek, důležitý je proces tvorby, zapojení se do aktivit a vyzkouše-
ní si pracovního potenciálu.

Činnosti v  dílně se liší dle ročního období, dílna je spojená s činnostmi na zahradě. Na 
jaře se sejí semínka, připravují se záhony, sadí se a pečuje o nové rostlinky. Na podzim se 
sklízejí a zpracovávají dozrálé plody ze zahrady - jablka, dýně, ořechy, byliny. K dispozici 
je velkokapacitní sušička, která umožní uchovat cenné vitamíny a esence. Sušené pro-
dukty se odvažují, balí a opatřují etiketou. Produkty jsou pak nabízeny na osvětových 
akcích, Jarmarku neziskových organizací nebo vánočních jarmarcích.  Při všech těchto 
aktivitách mají klienti možnost trénovat svou manuální zručnost, jemnou motoriku a po-
zornost. Tvůrčí zpracování etiket bývá často velmi obtížné a podílí se na něm více klientů. 
Výrobu má možnost pracovník rozdělit na dílčí činnosti a dle obtížnosti doporučit klientům 
v rámci jejich nácviku.

V zimním období se zájem aktivit v dílně ubírá směrem k vánočním svátkům. Letos si klienti 
zkoušeli vyrobit adventní věnce, svícny i vánoční ozdoby na stůl. Pro předem domluvené 
aktivity si donesli svůj  materiál a výrobek tak mohl sloužit k ozdobě vlastní domácnosti. 
Iskérka poskytla k výrobě větve ze zahrady i větve darované dobrovolníky. Klientům byla 
poskytnuta individuální podpora pracovníka při vytváření ozdob. Výrobky klienty velmi 
potěšily, mnohým to umožnilo vyzkoušet si zcela něco nového, posílit tak sebedůvěru ve 
vlastní schopnosti a tvoření.

Dalším  produktem tiskařské dílny jsou krásná přání k  různým příležitostem. Klienti se učí 
zacházet s různými pomůckami, technikami, materiály, dekoracemi. Mohou zde vytvářet 
vlastní návrhy a rozvíjet svoji kreativitu.
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Zahradní dílna je nácviková dílna s prvky ergoterapie. 

Pro klienty je místem společného setkání, kde mohou rozvíjet své tvůrčí dovednosti, kre-
ativitu a  představivost. Při činnostech si  osvojují nové návyky. Někteří se připravují na 
zaměstnání a  trénují si udržení denního režimu. V dílně panuje přátelská atmosféra. Při 
tvorbě zapomínají na své starosti, negativní myšlenky.

Cílem není konkrétní výrobek, důležitý je proces tvorby, zapojení se do aktivit a vyzkouše-
ní si pracovního potenciálu.

Činnosti v  dílně se liší dle ročního období, dílna je spojená s činnostmi na zahradě. Na 
jaře se sejí semínka, připravují se záhony, sadí se a pečuje o nové rostlinky. Na podzim se 
sklízejí a zpracovávají dozrálé plody ze zahrady - jablka, dýně, ořechy, byliny. K dispozici 
je velkokapacitní sušička, která umožní uchovat cenné vitamíny a esence. Sušené pro-
dukty se odvažují, balí a opatřují etiketou. Produkty jsou pak nabízeny na osvětových 
akcích, Jarmarku neziskových organizací nebo vánočních jarmarcích.  Při všech těchto 
aktivitách mají klienti možnost trénovat svou manuální zručnost, jemnou motoriku a po-
zornost. Tvůrčí zpracování etiket bývá často velmi obtížné a podílí se na něm více klientů. 
Výrobu má možnost pracovník rozdělit na dílčí činnosti a dle obtížnosti doporučit klientům 
v rámci jejich nácviku.

V zimním období se zájem aktivit v dílně ubírá směrem k vánočním svátkům. Letos si klienti 
zkoušeli vyrobit adventní věnce, svícny i vánoční ozdoby na stůl. Pro předem domluvené 
aktivity si donesli svůj  materiál a výrobek tak mohl sloužit k ozdobě vlastní domácnosti. 
Iskérka poskytla k výrobě větve ze zahrady i větve darované dobrovolníky. Klientům byla 
poskytnuta individuální podpora pracovníka při vytváření ozdob. Výrobky klienty velmi 
potěšily, mnohým to umožnilo vyzkoušet si zcela něco nového, posílit tak sebedůvěru ve 
vlastní schopnosti a tvoření.

Dalším  produktem tiskařské dílny jsou krásná přání k  různým příležitostem. Klienti se učí 
zacházet s různými pomůckami, technikami, materiály, dekoracemi. Mohou zde vytvářet 
vlastní návrhy a rozvíjet svoji kreativitu.
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Trénink paměti

Tréninky probíhaly skupinově pravidelně 1x 
týdně s  cílem udržet si paměť v dobré kondi-
ci a svěží, umět si poradit s výzvami, zlepšovat 
svoje mentální schopnosti a tak si, co nejdéle 
udržet svou soběstačnost. Příchodem korona-
viru se mnohé změnilo, skupinové aktivity byly 
zrušeny a tréninky probíhaly individuálně. Obě 
varianty mají své „pro“ i „proti“. Byla to velká 
výzva.

Kreativita s písmenkem j a m
Jídelníček jedné jídelny. Jitka Juřicová jí jahody, Jarek jogurt, Jaroslava jablko, Josef já-
trovku, Jana Janáková jesetera, její jinoch jelito. Jídlo je jediná její jistota. Jestliže jí, jsou 
jedlíci.
Milada má malou mzdu. Má matku mlékařku malé místní mlékárny. Musí maskovat mno-
ho měsíců mdloby. Miloš miluje míčové hry. Miloše mučí migréna malého mozku. Macatá 
Milada mile mrkla na Miloše. Miloš má milostné mrazení. Milada miluje mladé maso. Mila-
da má mravné myšlenky. Miladina matka marodí, mocně ji miluje.

Autor: Patricie Svaková

Dokončení příběhu
Vánoční příběh
„Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají 
Vánoce?“
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spous-
tou svíček a cukrovím, které mám tak ráda.“
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šper-
ky. O Vánocích se má všechno jen třpytit.“ Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá 
Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na Váno-
cích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil velkou 
hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“
Kapr řekl: „Lidé to vědí, ale mě klepnou a usmaží na pánvi. Já bych tak utíkal, až bych 
skočil do vody. Ať si třeba jí vepřový řízek.“ A čuník na to:“ To teda ne. Já a s bramboro-
vým salátem! Fuj tajbl.“ Medvěd říká:“ Já vás nedám, buďte v klidu. Vlítnu tam, a všechny 
je sežeru, a to zasyrova.“ Had řekl: „ Já bych se na Vánoce úplně vykašlal. Lidi uštknu a je 
klid.“ „Tak to udělej,“ řekly ostatní zvířátka. Vplazil se tam a všechny lidi uštknul. Ti zemřeli, 
a od té doby už Vánoce nikdo neslavil. A pravil Bůh:“ Ty hade, prokletý satane, tebe už 
nikde nepustím.“ Tak udělal. A lidé slaví nové Vánoce a jsou opět šťastní. A pokud jim to 
had nepřekazil, tak jsou šťastní dodnes.

Autor: Richard Folta
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Pohybové aktivity

Nezapomínali jsme být fit, mít dobrou kondici a cítit se dobře. Také se naučit něco nové-
ho nebo se zapojit přímo do vedení skupiny. V lednu, únoru a částečně i v březnu jsme 
pravidelně 1x týdně cvičili. Střídali jsme kondiční cvičení a cvičení na velkých míčích. Díky 
pandemické situaci a aktuálním vládním opatřením jsme museli tuto aktivitu přerušit.

Aktivizační programy

Páteční dopoledne byla již tradičně věnována pobytu venku a byla určena klientům, 
kteří si chtěli ve společnosti jiných klientů vyrazit ven za sportem, kulturou a  poznávat 
nová místa ve svém okolí.
Začátek roku patřil cestě na Pustevny, kde jsme obdivovali ledové sochy. Na Soláni jsme 
shlédli výstavu fotografií Mariána Béreše, jehož fotky nás provedly valašským krajem. Ku-
želkovou dráhu jsme vyzkoušeli v Kuželkárně v Zubří. Zde padly „mnohé světové rekordy“. 
V  té době nikdo z nás ještě netušil, že se nenápadně plíží nemoc jménem Covid – 19 
a naši službu a páteční aktivity nejprve promění a nakonec zastaví úplně. Čím blíže jsme 
byli létu, tím větší jsme měli naději, že se společně na pátečních aktivitách opět sejde-
me. Aktivity jsme dle aktuálních nařízení zaměřili více do volného prostoru – zahráli jsme 
si společně minigolf, petang, opekli si špekáčky, zaplavali v přehradě na Horní Bečvě. 
S pozdním podzimem opět přišla přísnější opatření v rámci covidové situace.  Skupino-
vé aktivity jsme museli přerušit a do konce roku nemohly být obnoveny.  Mrzí nás, že na 
otázky klientů „Kdy opět společně vyrazíme ven?.“,  stále nejsme schopni odpovědět. 
Sociální kontakty lidí s duševní nemocí jsou už z podstaty nemoci  minimální a nařízení 
vybízející k  izolaci, přinášejí zhoršení jejich zdravotního stavu.  Páteční aktivity byly pro 
klienty bezpečným prostředím pro navázání vztahů, nových přátelství, sdílení emocí či 
rozvíjením sociálních dovedností.
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Duchovní podpora

Nedílnou součástí pátečních aktivit bylo setkávání se s rožnovským farářem Pavlem Ho-
fírkem. Každý druhý pátek v měsíci si na nás vyhradil čas a pozval nás na faru. Společně 
jsme se zamýšleli nad aktuálním tématem, které se nějakým způsobem dotýkalo životů 
našich klientů. S tématem přicházeli většinou klienti. Setkání bylo především o dialogu, 
vzájemném předávání si myšlenek a zkušeností. Ne všichni klienti, kteří na tato setkání 
chodívají, jsou věřící. Přesto pro ně bylo důležité dotýkat se hlubších témat, sebe sama 
a otvírat se světu duchovnímu.

Komunitní setkání

Proběhlo poslední úterý v lednu a únoru, poté bylo díky pandemické situaci a aktuálním 
vládním opatřením přerušeno. Klienti a pracovníci vzájemně sdíleli v přátelské atmosféře, 
co dobrého se podařilo, na co se těší. Klienti přicházeli s náměty na páteční aktivity v te-
rénu a nikdo neměl tušení, co nás čeká.
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Aktivně se účastníme právě probíhající Reformy psychiatrické péče. V souladu se zmí-
něnou reformou jsme prohloubili spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Kroměříž. Začali 
jsme v pravidelných intervalech navštěvovat vytipovaná oddělení nemocnice, potká-
vali jsme se s pacienty z ORP Rožnov pod Radhoštěm, povídali jsme si s nimi o možnos-
tech podpory při jejich návratu do přirozeného prostředí, setkali jsme se také s paci-
enty, kteří jsou hospitalizováni dlouhodobě a zjišťovali, jakou podporu by potřebovali 
pro ukončení hospitalizace. V  tomto ohledu jsme spolupracovali s metodiky reformy 
pro Zlínský kraj, regionálním konzultantem reformy pro Zlínský kraj, garantem reformy za 
sociální oblast, personálem nemocnice, opatrovníky. Také zde spolupráci přerušila ko-
ronavirová situace, kdy nebylo možné z epidemiologických důvodů oddělení navště-
vovat. V souvislosti s reformou jsme pokračovali v účasti na jednání Krajské koordinační 
skupiny, která je složená ze zástupců reformy, kraje, pojišťoven, účastni jsou psychiatři, 
poskytovatelé sociálních služeb, zástupci cílové skupiny osob s duševním onemocně-
ním a další odborníci, kteří se zabývají řešením reformy na krajské úrovni. 

V rámci Individuálního projektu Zlínského kraje jsme zapojeni do procesu evaluace po-
skytované služby. Cílem evaluace je zhodnocení podpory, kterou poskytujeme našim 
klientům a doporučení, jak službu poskytovat lépe a efektivněji. V uplynulém roce pro-
běhla první fáze evaluace celkem ve třech termínech (27. 10., 4. 11., 16. 11.) za účasti 
evaluátorky Mgr. Šárky Hlisnikovské.

Stejně jako v předchozích letech pokračovalo naše členství v Asociaci komunitních 
služeb – zapojili jsme se do Pracovní skupiny pro terénní týmy a multidisciplinaritu, kde 
se setkávají zástupci poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním z celé 
republiky. Pracovní skupina se věnuje širokému spektru aktuálních témat, dochází ke 
sdílení zkušeností, vytvářejí se kritéria dobré praxe. 

I nadále pokračovala spolupráce s psychiatry a psychology našeho regionu. Navá-
zali jsme úspěšnou spolupráci se Sušírnou zpod Radhošťa, jedná se o sociální podnik, 
ve kterém našlo pracovní uplatnění hned několik našich klientů. Při individuální práci 
s klientem i nadále spolupracujeme s dalšími odborníky – zdravotníci, zaměstnavatelé, 
zástupci úřadů.

Podpůrná skupina pro rodiče a blízké osob s duševním onemocněním

Rodiče a blízké osoby lidí s duševním onemocněním často zůstávají v této těžké roli osa-
moceni. Přítomnost nemoci blízké osoby výrazně zasahuje do fungování jejich každo-
denního života. Od roku 2018 funguje v Iskérce podpůrná skupina pod vedením PhDr. 
Petra Vejrosty, klinického psychologa. Skupina je určena pro manžely, manželky, druhy 
družky, sourozence, dospělé děti, případně i další příbuzné nebo přátele. 

V  roce 2020 proběhlo 6 setkání. V  rámci epidemie a  nemožnosti osobních kontaktů 
nabízel p. Vejrosta možnost psychologické podpory emailem i telefonicky. Dle dohody 
členů skupiny se již nebudou scházet pravidelně, ale podle potřeby, protože skupina 
má velký svépomocný potenciál. Členové si nyní dovedou poradit sami, umí se podpo-
řit, díky setkávání navázali vzájemná přátelství, mají na sebe kontakty.

Spolupráce s organizacemi, dalšími odborníky
a psychiatrickými nemocnicemi
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Dny sociálních služeb

U příležitosti Dnů sociálních služeb jsme se zúčastnili „Setkání poskytovatelů sociálních 
služeb,“ které proběhlo dne 8. 9. 2020 v obřadní síni Městského úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře. Zástupci jednotlivých organizací 
sdělili, s čím se v uplynulém roce potýkali, jaká je potkala pozitiva, ale také negativa při 
poskytování služby. I přes snahu účastníků vyvarovat se tématu koronavirové situace, 
nešlo nezmínit strasti, které tato pandemie přinesla do světa sociálních služeb. Další 
akcí byl „Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti,“ který se konal 9. 9. 2020 na 
Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm. Široká veřejnost tak měla opět příle-
žitost dozvědět se více o jednotlivých službách. Naše organizace představila výrobky 
z rehabilitačních dílen. Návštěvníci jarmarku získali informace o námi poskytované služ-
bě, měli možnost diskutovat, klást otázky. Na pódiu jsme měli příležitost představit naši 
organizaci a službu Iskérka - sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. 
Jarmark doprovázel kulturní program organizovaný městem Rožnov, který byl rozmanitý 
a bohatý. 

Arcidiecézní charita Praha

I v roce 2020 jsme podpořili vzdělávání a studium dívky Aishwaryi z Indie, ze státu Kar-
nataka. Aishwarya  dosáhla letos 19 let. Studium se jí dařilo, zdárně v něm pokračuje 
a v každém dopise nám vyjadřuje svůj vděk za podporu, která jí umožňuje realizovat 
sen o lepší budoucnosti, tedy stát se lékařkou. Oba rodiče jsou HIV pozitivní, otec pra-
cuje jako farmář, matka je v domácnosti a rodina žije velmi chudobně. Jsou vděčni za 
podporu, ke které se před 10 lety klienti Iskérky společně rozhodli. Částka ve výši 4 900,- 
Kč byla hrazena z  prodeje výrobků, které vznikají v rehabilitačních dílnách. Podpora je 
realizována prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha - http://praha.charita.cz/.

Vážení přátelé, milí spolupracovníci,
co víc bychom mohli na světě žádat než pevné zdraví a klidnou mysl? Toto štěstí se nám 
dostává od Boha pouze tehdy, když pomáháme někomu potřebnému. Momentální 
situace s Covidem 19 se nás dotýká každým dnem více a více, a čísla nakažených se 
zvyšují. Zaměstnanci naší organizace předávají informace a vzdělávají naše ženy, lidi 
s postižením, děti ve školách a lidi v blízkém okolí v  jejich jazycích. Mimo to také pro-
cházíme spoustou přírodních katastrof, jako jsou povodně a zemětřesení, které jsou pro 
naši oblast devastující.
Školy jsou od 24. března 2020 uzavřeny z důvodu epidemie Covidu 19. Momentálně 
některé školy a univerzity ve městech vyučují své studenty dálkově, ale z důvodu nedo-
statku míst s internetem, problémů s elektřinou a přívalových dešťů v některých oblas-
tech, nejsou všichni schopni navštěvovat všechny hodiny. Školy také rozdaly učebnice 
pro domácí výuku. My se neustále snažíme zůstat s dětmi alespoň v telefonickém kon-
taktu, pokud není možné se s nimi scházet osobně z důvodu nedostatku dopravních 
prostředků.
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Učitelé učí pomocí různých internetových aplikací, jsou v neustálém kontaktu s  žáky 
a zadávají jim domácí úkoly, také vypracovávají zkouškové testy dle norem minister-
stva školství.

Víra dělá vše možným, naděje proveditelným a  láska krásným. Modlíme se k  Pánu 
Bohu, aby Vám dopřál pevné zdraví a klidnou mysl. Buďte požehnáni nastokrát za Vaši 
štědrost, podporu a vedení.
Za prezidenta CMSSS Most Rev, Dr. T. Antony Swany Biskup z Chikmagalur Diocese, za-
městnance CMSSS a všechny děti, podporované z Programu Sponsorship a členy pro-
gramu, bych Vám rád popřál veselé Vánoce a příjemný nový rok 2021. Nechť Vám tyto 
Vánoce přinesou veškerou potřebnou milost a  splní Vám Vaše přání. Modlíme se za 
Vaše pevné zdraví a klid na duši.
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Územní působnost služby Iskérka – sociální rehabilitace se vztahuje na správní obvody 
obcí s  rozšířenou působností Rožnov p. R., Valašské Meziříčí, Vsetín. Dále je platná roz-
šířená působnost pro oblast Moravskoslezského kraje, správní obvod obce s  rozšířenou 
působností Frenštát pod Radhoštěm.

Statistika sociální rehabilitace
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Statistika v číslech

Celkový počet klientů 49

Noví klienti 8

Počet klientů podle věku

18 – 26 let

27 – 64 let

65 – 80 let

3

45

1

Počet klientů podle místa bydliště

ORP Rožnov pod Radhoštěm

ORP Valašskomeziříčsko-Kelečsko

ORP Vsetín

Další ORP

37

4

2

6

Klienti podle pohlaví

Muži

Ženy

20

29

Celkový počet hodin poskytnutých intervencí pracovníky  3650,1

Klienti, kteří ukončili spolupráci, a došlo ke splnění účelu služby 10
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Slečna M. nastoupila do sociální rehabilitace s přáním získat zaměstnání, být finančně 
nezávislá na rodičích a osamostatnit se. M. docházela na rozhovory se svým klíčovým 
pracovníkem, získala bezpečný prostor pro sdílení, na své cestě mnohokrát klopýtla, ztrá-
cela a znovu nacházela motivaci. M. se podařilo zprostředkovat tříměsíční pracovní kurz, 
který díky podpoře pracovníka dokončila a  jako bonus nastoupila do zaměstnání na 
částečný pracovní úvazek. Spolupráci se službou M. ukončila – má dostatečný příjem, 
zaměstnání na částečný úvazek, odstěhovala se od rodičů – bydlí v domě na půl cesty 
s výhledem stěhování do podnájmu s novým přítelem.

Pan I. byl klientem služby několik let. Během této doby se mu dařilo v rámci plnění svých 
cílů získávat kompetence nezbytné pro život bez podpory sociální služby. I. byl členem 
Rady uživatelů, vedl skupinové cvičení. Získával tak potřebné sebevědomí a  sebedů-
věru. I. se podařilo splnit si svou zakázku, a  sice získání zaměstnání. Zaměstnání našel 
v blízkosti svého bydliště, práce jej baví, splňuje jeho požadavky a očekávání. Krátce po 
získání zaměstnání došlo ze strany I. k ukončení spolupráce se službou.

Paní Z. chtěla za podpory služby najít životní rovnováhu, cítit se dobře. Při vstupu do služ-
by nevěděla, jak na to, nedokázala sama najít cestu. V rámci zakázky spolupracovala 
s klíčovým pracovníkem, měla naplánovány kroky, které ji pomohly zvýšit sebevědomí, 
mít ráda sama sebe. Paní Z. se podařilo motivovat k návštěvě psychoterapie, kde si řešila 
traumata, která ovlivňovala její fungování v běžném životě. Z. úspěšně uspořádala svůj 
denní režim, našla si práci. Díky dalším změnám se k ní přestěhovala dcera, což bylo zá-
sadní. Při ukončení služby ocenila především pocit bezpečí, který díky podpoře ze strany 
služby pociťovala. 

Příklady dobré praxe
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Zážitky z Pusteven

Vloni, konkrétně 15. září 2020, jsme se s „iskerákámi“ vydali na výlet do kouzelných Beskyd.
V práci jsem dostala dovolenou, a tak jsem mohla strávit příjemný den s fajn lidmi. Byl to 
výlet na Pustevny.
Ptáte se, jak to probíhalo? Bylo to skvěle zorganizované. Nejdříve jsme jeli autobusem do 
Frenštátu pod Radhoštěm. Poté naše cesta pokračovala přesednutím na druhý autobus, 
který jel do Trojanovic. Naše cesta pokračovala „pěškobusem“ k  lanovce, která vede 
na Pustevny. Zajímavostí na tom bylo to, že jsme všichni měli lanovku sponzorovanou. 
Byli jsme moc šťastní, protože bylo krásné počasí. Není se čemu divit - bylo totiž babí léto. 
Z cílové stanice lanovky na kouzelných Pustevnách naše cesta směřovala na nový - ruč-
ně postavený Libušín, který před několika lety vyhořel. I když nebyl ještě  pro veřejnost 
otevřen,  mohli jsme se kolem něj pohybovat, nahlédnout  okýnkem a kochat se Jurkovi-
čovým stylem a barvami. Také jsme měli možnost se u nového Libušína vyfotit. 
V tento den tam byly „davy lidí“. Není se čemu divit, když byla otevřena i Stezka Valašska 
a navíc byla „grátis“. Pro mě, ale myslím si, že i pro ostatní, to byl neopakovatelný zážitek. 
Vidět to dřevěné monstrum, procházet se v korunách stromů a kochat se výhledy do 
údolí. Prostě nádhera.
Poté jsme se přesunuli k  sochám, které byly vytvořeny z písku. Pěkná díla. Následoval 
oběd, který jsme si zakoupili u okýnka v dřevěnici. Samozřejmě, každý si chtěl dát něco 
jiného. Někdo polívku, jiný oběd, další pivo či kafíčko.
Nakonec jsme se rozdělili na dvě skupinky. Jedna skupinka  jela zpět do Rožnova pod 
Radhoštěm autobusem, Ti odvážnější a  plní síly šli pěšky. Já patřila do druhé skupinky 
a velmi jsem si to užívala. Cesta utíkala velmi rychle, protože jsme „plkali a plkali“ a nako-
nec jsme skončili na Prostřední Bečvě na Bacově u jedné z pracovnic z Iskérky. Tam jsme 
dostali  příjemné občerstvení a pak nás pracovnice dovezla k autobusu. Byli jsme vděční 
za to, že jsme usedli do prvního autobusu, protože ten další měl velké zpoždění, o kterém 
jsme se dozvěděli později.
Co ke všemu dodat? Byl to luxusní zážitek, díky kterému jsem si odpočinula od práce 
a byla s fajn lidmi. Kéž bychom měli opět nějakého sponzora, který by nám mohl pomoci 
uskutečnit další výlet nebo třeba víkendový pobyt. Dííííííííííííííííííííky sponzorovi jsme mohli 
zažít tento příjemný den. Jsme mu za to velmi vděční.

Autor: Dana Mičolová

Autorská tvorba
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Covid

Před rokem, už je to tak,
připlul covid-černý mrak.
Nenápadně se tu vplížil,
mnoha lidem život ztížil. 

Nakazil již spoustu lidí,
nemocnice plné vidím.
Zavřel obchody i školy,
bazény i služeb domy.

Lyžařské vleky zejí prázdnotou,
i v domovech důchodců nakažení jsou.

Kdy covid skončí, nevíme,
testovat se teď chodíme.

Aby, se člověk autobusem jet obával,
všude je covid, co bude dál?

Lékaři i sestřičky,
tráví v oblecích den celičký.

Žáci se distančně vyučují,
učitele na obrazovce sledují.

Život nabral jiné obrátky,
Covide jdi do Číny zpátky.
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Výlety s Iskérkou

Na výlety, to nás baví,
s Iskérkou na ně chodíme rádi.
Vždy se sejdeme, parta skvělá,

to nám čistou mysl dělá!

Sraz bývá na nádraží,
pokud se počasí vydaří.
Ten, kdo úsměv přibalí,

je vítán už z dáli.

Když jsme jeli do firmy Robe,
jelo nás dost, což je dobré.

Provedli nás výrobou,
a na konci jsme viděli světelnou show.

Na Dolních Pasekách, byla opékačka,
už víme, že rozdělat oheň, není žádná hračka.

Jeden byl na kole, ten zase se psem,
jiný to vzal autobusem, seděli jsme pod lesem.

A co nás bavilo na výletech nejvíce?
Navštívit Velké Karlovice.

Místo je to kouzelné,
mají tam sochy dřevěné.

Kostel jako tu, jinde nemají,
na místa, kde se natáčel Dr. Martin, lákají.

Počasí nám skoro vyšlo,
jen pár mraků s deštěm přišlo.

Výlety s Iskérkou jsou fakt prima.
Byly by i teď, kdyby covid doba nebyla.

Snad se brzy situace ustálí,
A my vyrazíme s Iskérkou do dáli.

Autor: Iveta Porubová
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Dobrý den všem,

jmenuji se Honza a jsem bývalý klient Iskérky, kde mi v mnohém hodně pomohli. Nyní již se 
pohybuji na dráze života sám, a proto jsem rád za každou berličku, která mi pomůže udr-
žet a posílit duševní pohodu. Mně osobně dost pomáhá vypsat se ze svých pocitů. Činím 
tak nejčastěji formou veršů. Často v nich sám najdu pro sebe věci nové či nepřiznané, 
které mi dokáží dodat sílu a vnést více radosti do všedních dnů. V básních jsem se našel 
díky Iskérce. Ještě nedávno bych si stěží pomyslel, že je něco takového možné, ale stalo 
se. Nyní jsem se pokusil obsáhnout téma odpouštění, téma, o kterém se hodně mluví. 
Otázka je, jestli se mu i dostatečně věnujeme a dokážeme tedy běžně odpouštět. Podle 
mého je to nejen umění, kterému se neustále učíme, ale i nezbytná nutnost bez které 
v našem životě nedokážeme nalézt vyrovnanost a nedostane se nám bez něj klidného 
spánku. Kéž by mé verše pomohly někomu ve zdokonalování svého umění a dodaly po-
třebnou sílu k vnitřní obrodě. Já děkuji Iskérce za pomoc a vám čtenářům za váš prostor.

UMĚNÍ ODPOUŠTĚT

Čím víc umíš mít své druhy rád,
Tím víc dovede tvá duše tancovat.
Přeneseš se přes problémy lásky pln, 
Svět se ti stane pískem z hřejivých zrn.
Učíš se umění odpouštět, někdy tak lehce, 
Jen kdo v tvém srdci není, má sílu ti ublížit přece. 
Nahlodá ti mysl, jak proud skálu v divoké řece, 
Ty ale víš, že síla tkví v lásce k prostým věcem. 
Nenechej se strhnout do nepochopení druhých, 
Dovol pažím kol těla vykreslit láskyplné kruhy. 
Víš, že čím déle budeš s ochotou prominout otálet, 
Tím víc tě bude trýznit neklidem tvůj vnitřní svět. 
Ale pohlazení tvých dlaní má moc ničit tvrze z nenávisti, 
Dříve než přikryje, co nechceš vidět tíhou viny spadlé listí. 
Ti co se ti vryli, jak prsteny přátelství pod kůži, 
Tvé vědomí do trápení již nikdy nezúží. 
Snad ani nemáš jim co odpouštět neb pochopíš cokoli, 
Tvá duše posílena jejich skrytou odvahou milovat jen tak nezbolí. 
Možná je zatím jejich odvaha váhavá a trochu jim uniká, 
Potřebují tvou sílu oddaného lásce bojovníka. 
Mečem jasného zření nakrájíš, jak paprsek Slunce krájí nebe, čas, 
Z jeho dílků složíš teď všem bytostem ke svobodě a k míru hlas. 
Tím hlasem odpuštění vyléčí bolavou temnotu v zákoutí svých niter, 
S laskavou pomocí boží se dočkají probuzení ve třpytu hojících a kouzelných jiter. 
Jaké by to bylo probouzet se každý den svoboden do takového rána? 
V tak krásném svitném procitání by v citech srdcí nezbyla žádná rána. 
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Divokost hor

Říčko, prameníš tam v hloubi obrovské hory,
Semínko života tlačíš s sebou do údolí,
Kde tvá divokost krotne a v nevídané šíře se rozpíná,
Na dalekou cestu ti věrně skorec zazpívá.

Tam nahoře však se bouříš mládím svěžím,
Budoucnost lidstva i mou ti tam hrdě svěřím, 
Vnořím do tebe údy stárnoucího těla, 
Pokojně v tobě rozpustím kus mého světabola. 

Malá část mne přeteče v tvůj divý proud, 
Zůstane tvárná a nikdy se nepromění v troud. 
Vyhloubíš vrásky i do největšího pohoří, 
Mé nitro posílené tebou už nikdy neshoří. 

Naslouchám hukotu tvého stálého šumění, 
Do srdce mi vryje tvé poddajnosti umění. 
Veliké trpělivosti jsi mě naučil, sedíc na tvém břehu, potůčku,
Tak jak sníh tebe vyživuje krůpějemi z navátého hloučku. 

S tebou v hoře se stále cítím svobodný, 
Nedoléhají na mě města dlouhé dny. 
Tvá čistota se v mojí mysli jitra dočká,
Paprsek rozbřesku nás oba v hloubi polaská. 
Radostně rozzáří ve mně malého kluka, 
V jásotu a nadšení skončí mé útrapy a muka
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Podzimní naděje

Podzimní list usychá znavený životem,
Loučí se pokojně se světem,
Krásou svých barev maskuje trápení,
Vše vypadá nevinně jak letní zasnění.
Žlutý lísteček padá z javora,
Jen co se naposled s touhou po životě zachvěl.
Nutí mě dívat se se smutkem do dvora,
A učí mě tak moc na světě nelpět.
Stejně vidím v tom lístku vzpomínky na krásy léta,
Bude mi moc smutno po zeleni lesa,
Teď vše hýří změnou a strachem před mrazy odlétá.
Budu prosit o návrat hřejivého Slunce nebesa.
Snad mí nejmilejší se mnou zůstanou i v nejkrutějších časech,
Nerozpadnou se ledem zkřehlé milující pouta,
A já poznám sílu víry v jejich hlasech,
A budou sílit v jaře a nic nás v tělech nespoutá.
Ten lístek se jistě nebál tajemného viru,
Nenechal si zavřít před cestou bránu,
Obětoval se pro další jaro, ale nikdy neztratil víru.
Nedovolme to ani my a zůstaňme spolu za úsvitu ráno. 
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Okolo viru se vše točí

Kdož ruky si pořádně neomyje,
Prý dočká se objetí vlezlé pandemie,
Kolem ní se točí toliko fám a hysterie,
To se jeden v karanténě raděj pořádně opije. 
Vše dezinfikuji a dívám se i pod polštáře, 
Smrtícímu viru možná hledím do tváře, 
Avšak nic nenacházím, mám zprávy asi od lháře. 
Zas děsím se, co nám ještě zakáže.
Vire, zatoužil jsi po slávě, ať nevleze ti do hlavy.
Chováš se bezohledně, proto budu káravý, 
Sám si za to můžeš, žes zapomněl na mravy. 
Už s tebou nepromluvím, zmiz si v temné dálavy.
Ke cti ti jen, že si nevybíráš, 
jak s bohatým, tak chudým snídáš,
V tomto nejsi žádný jidáš,
Snad taky si jen svůj život hlídáš. 
Svět se ale jenom kvůli tobě netočí, 
I když to vypadá, že tě sledují všechny oči, 
Dělej tak, ať tě paranoia z léta nezničí,
Tak dlouho nebudeš náš rozhodčí.

Rozvířené rande

Už se na mě žádná neusměje, nejsem rád,
Počítám s kamenným výrazem pod rouškou,
Já se pod ní směju sobě skoro pořád,
Tyto věci jsou pro všechny přetěžkou zkouškou.
Na rande to v těchto dnech asi nevypadá,
Slečno máte hezký respirátor, chválím vás,
Tváří v tvář to není žádná záhada,
Snad uzřím v jejích očích ještě jas. 
Stejně by tě nikdy neměla ráda, 
S rouškou nebo bez, cítíš se jak starý pes, 
Koronavire, vlez mi už konečně na záda, 
Už stejně nestihneš vyjít si na ples. 
Plesová sezóna už totiž skončila,
Rozplynula se ve vírech vlasů,
Bez tebe nejedna dívka si ji po svém užila, 
Teď loví krásy ve vzpomínce odbitých časů. 

Autor: Jan Hrabovský
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TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (TDZ)

Letošní TDZ byly poznamenány vládními opatřeními v rámci epidemie. 10.9. jsme je zahájili 
vernisáží výstavy Karla Jury a Zdeňka Šimůnka v podkroví Městské knihovny v Rožnově p. R. 
17.9. proběhla interaktivní přednáška Mgr. Jany Kučerové – Kurz první psychické pomoci, 
která má  velké zkušenosti v telefonické krizové intervenci, kterou také školí.
22.9. proběhla přednáška Andrzeje Sikory – Cesta k duši přes tělo, jejímž tématem byl vliv 
tělesného zdraví na zdraví duševní, jejich vzájemné propojení a ovlivňování.
V říjnu situace nedovolila shromažďování osob, přednášky se nekonaly. Po dohodě s vede-
ním knihovny proběhla 16.11. plánovaná přednáška Radky Dvořákové – Reflexní terapie 
aneb kam sáhnout, když mě něco bolí online, bez přítomnosti diváků.
Přednášku Ing. Evy Hozákové – Duševní zdraví a interiér budeme realizovat v příštím roce. 

Téma duševního zdraví, prevence a stigmatizace je stále nesmírně důležité. Je potřebné 
o něm mluvit, protože duševní rozpoložení nám může způsobit více fyzických potíží, než 
bychom si vůbec mysleli. 
V  letošním roce jsme si připomenuli  30 let od vzniku prvních komunitních služeb pro lidi 
s duševním onemocněním. Zelená stužka jako mezinárodní symbol povědomí o duševním 
zdraví provázel všechny akce. Stužky byly zdarma rozdávány těm, kteří chtěli dát veřejně 
najevo, že téma duševního zdraví je důležité.

36



37



HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Hospodaření Iskérka o.p.s. v roce 2020 bylo uzavřeno s  hospodářským výsledkem 657,91 
Kč, z čehož je patrné, že hospodaření bylo vyrovnané a čerpané náklady  byly v souladu 
s příjmy společnosti.

V oblasti příjmů (výnosů) byly do hospodaření zapojeny příjmy z dotací v celkové výši 
3 366 tis. Kč, příjmy z darů ve výši 146 tis. Kč, příjmy z  tržeb za vlastní výrobky a  služby 
a ostatní příjmy ve výši 26 tis. Kč. 
Problémy spojené s epidemií COVID_19 se  promítly nejen do činnosti Iskérka o.p.s., ale 
i do jejího hospodaření. 
Na pokrytí zvýšených výdajů, spojených s opatřeními v souvislosti s epidemií COVID_19, 
bylo využito mimořádné dotace MPSV ČR – a  to na nákup hygienických pomůcek 
a ochranných prostředků – ve výši cca 30 tis. Kč. Společnost rovněž využila dotaci MPSV 
ČR na finanční ohodnocení pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19  ve výši cca 
144 tis. Kč. 
V oblasti nákladů se na výsledku hospodaření  podílelo i  využití programu Antivirus C, 
který spočíval v prominutí platby sociálního pojištění za zaměstnavatele v období červen 
– srpen 2020  (úspora  nákladů zde představuje cca 120 tis. Kč).

V roce 2020 bylo započato s realizací projektu MMR ČR – Obnova a zkvalitnění zázemí 
pro poskytování sociální služby-II. Vzhledem k problémům se zajištěním financování toho-
to projektu formou úvěru, kdy oslovené finanční instituce (banky), se na financování ve 
většině odmítly podílet,  společnost požádala o jeho rozložení do dvou etap. V 1. etapě 
byl za účelem efektivnějšího, pružnějšího a kvalitnějšího poskytování terénní služby soci-
ální rehabilitace pořízen  osobní automobil.  Celkové výdaje spojené s tímto projektem 
představovaly v roce 2020 výši 497 tis. Kč (z toho 461 tis. Kč investiční výdaje a 36 tis. Kč 
výdaje neinvestiční). Poskytnutá dotace zde kryje 95 % způsobilých výdajů (461,5 tis. Kč). 
Spoluúčast a nezpůsobilé výdaje jsou kryty z vlastních zdrojů Iskérka o.p.s.  
Vzhledem k tomu, že rokem 2021 bude započato  s  realizací  projektu MPSV ČR – Zvý-
šení dostupnosti soc. služby a  rozšíření kapacity Iskérka – sociální rehabilitace – bylo již 
z rozpočtu 2020 vynaloženo 30 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci.  Zároveň bylo spo-
lečnosti již v roce 2020 poskytnuto z dotačních prostředků tohoto projektu zálohově cca  
515 tis. Kč na krytí výdajů spojených s projektem v  I. pololetí  roku 2021. 

Vyúčtování dotací za rok 2020 bylo provedeno v řádných termínech.
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Financování

Činnost sociální služby Iskérka - sociální rehabilitace byla v roce 2020 financována pro-
střednictvím Individuálního projektu Zlínského kraje, který je spolufinancován Evropskou 
unií, z dotací a darů sdružení obcí, fyzických a právnických osob a vlastní doplňkové 
činnosti.  

SOUHRNNÝ PŘEHLED POSKYTOVATELŮ PROVOZNÍCH DOTACÍ 
NA SOCIÁLNÍ REHABILITACI

Subjekt Částka v Kč

Kraj Zlín - Individuální projekt č. CZ.03.2.6
0/0.0/0.0/15_005/0011745

2 913 690

Mikroregion Rožnovsko 191 000

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 13 000

Mikroregion Rožnovsko - TDZ 10 000

Dotace MPSV ČR
– v souvislosti s COVID_19

174 549

Dotace MPSV – ČR – Zvýšení dostupnosti 
sociální služby a rozšíření kapacity Iskérka 

- sociální rehabilitace
30 000

Dotace MMR ČR – Obnova a zkvalitnění 
zázemí pro poskytování sociální služby

- II. – neinvestiční část
34 009

Celkem 3 366 248
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Program Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb 
ve Zlínském kraji pro rok 2020
 
 
Finanční podpora ve výši 2 913 690 Kč byla určena na úhradu způsobilých nákladů
v souvislosti s poskytováním základních činností sociální služby stanovených zákonem
o sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby poskytované na území kra-
je nebo pro občany kraje, které prokazatelně vznikly v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
Přidělená finanční podpora byla vyplacena ve dvou zálohách - 1. záloha k 16.1.2020,
 2. záloha k 26.6.2020. 

Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Finanční dotace (vyrovnávací platba) ve výši 191 000,- Kč byla  určena ke krytí rozdílu 
mezi uznatelnými náklady nepokrytými dotací Zlínského kraje, které vzniknou v souvislosti 
s poskytováním sociální služby na území mikroregionu nebo prokazatelně pro občany 
členů mikroregionu. Dotace byla poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu.

Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Finanční dotace ve výši 10 000 Kč byla určena na projekt „Týdny pro duševní zdraví“ 
(TDZ), jehož cílem je zprostředkovávat široké veřejnosti informace o duševním zdraví, du-
ševních nemocech a přispívat ke zlepšení postoje k duševně nemocným, snižovat stig-
matizaci nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši. Programy probíhaly 
v Rožnově p. R. v září a v říjnu. Uspořádáním akce jsme se připojili k celorepublikové akci 
Týdny pro duševní zdraví.

Dotace z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 
pro rok 2020
Finanční dotace ve výši 13 000 Kč byla určena na krytí části rozdílu  nákladů a výnosů, 
které  vznikly v souvislosti s poskytováním sociální služby. Dotace byla poskytnuta na zá-
kladě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
 

DOTACE  POSKYTNUTÉ MPSV ČR

Dotace na podporu finančního ohodnocení pracovníků v sociálních službách v souvis-
losti s epidemií COVID_19
Dotace ve výši 144 280 Kč byla určena  na  mimořádné odměny ke mzdě a platu za 
práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z dů-
vodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při 
výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření 
proti šíření nákazy COVID_19. Z prostředků dotace byly vyplaceny mimořádné odměny 
pracovníkům v přímé péči.

Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvis-
losti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách 
v souvislosti s epidemií COVID_19
Dotace ve výši 30 269 Kč byla určena  na financování zvýšených provozních výdajů a sa-
naci výpadků příjmů v  souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových 
opatření v  sociálních službách v  souvislosti s epidemií COVID_19. Z prostředků dotace 
byly pořízeny osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance a hygienické prostředky.
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Zvýšení dostupnosti sociální služby a rozšíření kapacity Iskérka - sociální rehabilitace
V  rámci realizace projektu je účelem dotace prostřednictvím sociální služby pomoci 
k  provázanosti zdravotní a  sociální péče v  kontextu probíhající reformy psychiatrické 
péče na území MAS Rožnovsko.

Celkové výdaje projektu  1 716 315,00 Kč 
- z toho : poskytnutá dotace  1 716 315,00 Kč
 termín realizace projektu  1.1.2021 – 31.12.2022        
       
V roce 2020 bylo poskytnuto zálohově na výdaje I. pololetí 2021 514 894,50 Kč.

Dotace poskytnutá MMR ČR

Obnova a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - II.
Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované sociální služby pro danou cílovou skupinu 
(osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby 
sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením). Zvýšení kvality povede k sociální 
inkluzi, což souvisí s naplňováním specifického cíle 2.1. Cíle bude dosaženo prostřednic-
tvím zakoupení nového automobilu za účelem efektivnějšího, pružnějšího a kvalitnějšího 
poskytování terénní služby sociální rehabilitace. Dovybavením IT technologií a doplňků 
pro zaměstnance a klienty dojde ke zkvalitnění poskytované služby. 

Celkové výdaje projektu  985 108,00 Kč 
- z toho : poskytnutá dotace  935 852,60 Kč
                vlastní zdroje   49 255,40 Kč

I. Etapa projektu – pořízení osobního automobilu a externí navigace               486 000,00 Kč 
   termín realizace (realizováno)                                                           1. 11. 2019 – 31.10.2020
   poskytnutá dotace (podána žádost o platbu)                                                   461 499,55 Kč                                                                                                 

II. Etapa projektu – pořízení  IT vybavení                                                               499 108,00 Kč 
   termín realizace                                                                                     1. 11. 2020 – 30.9.2021
   poskytnutá dotace                                                                                                  474 353,05 Kč
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SOUHRNNÝ PŘEHLED DARŮ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Dárci - fyzické osoby Výše daru Kč

Anděla Polková 200

 Bronislava Hrstková 200

František Haman 3 000

Ing. Marek Striček 6 000

Jaroslav Dohnal 80 000

Jiří Roháček 4 500

Lenka Pátková 500

Marie Trlicová 1 000

Nadace Via - Šulgan Michal 1 700

SCG Czech Design Center, s.r.o. 
-dar zaměstnanců

35 071 

Celkem za dárce - fyzické osoby 132 171                                                                           

Dárci - právnické osoby Výše daru Kč

BC Chemservis s.r.o.  5 000

Comet Systém s.r.o. 20 000

ELONG elektro Rožnov s.r.o.  12 550

nepeněžní dar - Zlínský kraj - dezinfekce 122

Okentěs s.r.o. 5 000

Robe Lighting s.r.o. 21 920

SCG Czech Design Center, s.r.o. 38 952

SvarExpert s.r.o. 30 000

Součet za dárce - právnické osoby 133 544                                                                          

CELKEM 265 715
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Finanční zpráva
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