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Zápis z 1.valné hromady o.s.Iskérka 
 
Datum:     14.11.2006                   
Místo  :      Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 
Čas:          18,00 – 20,00 
 
Přítomni:B. Mikolajková, MUDr. Chroboková, MUDr. Souralová, Mgr. Zbudilová, P.J.Polášek, 
PharmDr.J.Malina, Bc.M.Kovářová, V.Křeménková, Mgr.A.Jbaili, H.Dordová, Ing.H.Tichá, T.Tichá, 
J.Mikulášková, A.Tomková, Ing.V.Bajer, Drahomír Lapčík,ing.I.Lukáš 
 
1.Úvod:  
Koordinátorka centra Iskérka p.B.Mikolajková představila navzájem jednotlivé přítomné. Prezenční 
listina. Všichni přítomní dostali Stanovy o.s. Iskérka. 
2.Představení o.s.Iskérka ,,jeho poslání a cíle, aktivity, spolupráce,smysl vzniku nového o.s.  
 
O.s Iskérka je nezisková organizace, která sídlí na adrese 1.máje 864, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
Poslání a cíle  -  poskytování pomoci dospělým lidem, kteří se dostali z jakýchkoliv důvodů do 
psychické krize a dlouhodobě duševně nemocným občanům. Tato služba je jedinou svého druhu a 
zaměření v celém Mikroregionu Rožnovsko.  
Služba  v centru je bezplatná. Je nutné doporučení psychiatra nebo psychologa. 
Podle nového zákona o sociálních službách se naše služba jmenuje Sociální rehabilitace. 
Smysl vzniku -potřeba zvýšení odbornosti, strategické plánování, odborné vedení, spolupráce 
s podnikatelskou sférou, spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v rámci komunitního 
plánování, předávání zkušeností atd. 
 Od 1.1.2007 přebere o.s. Iskérka všechny dosavadní aktivity Sociálního centra denních aktivit 
Iskérka, které funguje nyní pod o.s. Zdravý Rožnov.Také se stane  členem Asociace komunitních 
služeb (AKS) – asociace pro dlouhodobě duševně nemocné. 
 
Spolupráce - v rámci zlepšování a zkvalitňování služeb jsme zahájili spolupráci s holandskou 
organizací STICHTING DE BOEI z města Eindhoven, která poskytuje sociální služby klientům 
s psychickým onemocněním, kteří s touto činností mají již 25ti leté zkušenosti, převzetí now how – 
vzájemné kontakty zajišťuje Tereza Tichá písemně, v plánu je osobní  pracovní návštěva tohoto 
centra. 
V letošním roce byla zahájena spolupráce s Domovem penzionem důchodců při výrobě vánočních 
ozdob.1 klient Iskérky chodí do domova důchodců hrát šachy. 
Spolupráce s Kamarádem – společný projekt – vydávání časopisu;možnost využití prostor v Kamarádu 
pro prac.rehabilitaci klientů Iskérky; klienti Kamarádu mohou dle dohody využít možnosti sestavení 
IRP(individuálního rehabilitačního plánu)  - Bc.M.Kovářová.  
Spolupráce s knihovnou - vzájemná pomoc - obalováním knih x  bezplatný internet ve vyhrazených 
hodinách pro klienty ,možnost využití prostor pro pracovní rehabilitaci klientů. 
 
Projekt EU  : Zvýšení kvality a kapacity centra Iskérka, který je  financovaný z prostředků EU. 
 
 
V rámci tohoto  projektu EU jsou sestavovány s klienty IRP – vyjadřují přání a potřeby klienta dle 
jeho svobodné vůle.  
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 Pracovníci -  4 zaměstnanci, 2  osoby na dohodu o pracovní činnosti a 1 dobrovolník (4x týdně na 5 
hodin – výuka na počítačích, pomoc v dílně a při různých činnostech).  
Pracovní organizace – koordinátorka B.Mikolajková zajišťuje celkové fungování centra, 1x týdně 
porady pracovního týmu – týmové rozhodování; dvoustupňová supervize – malá s.-  1x měsíčně - 
Mgr. Zbudilová a O.P.Wardecki; velká supervize – 2x ročně. 
Aktivity --psychosociální rehabilitace, pracovní terapie -/ textilní dílna, šicí dílna, obalování knih + 
hlubotiskový lis/,pohybová terapie, trénink paměti, výuka angličtiny, rehabilitační masáže, 
individuální plány, skupinová psychoterapie, společenské akce. 
 
3.Hlasování o členství v o.s. Iskérka  - členy se stali:  
B. Mikolajková, MUDr. Chroboková, MUDr. Souralová, Mgr. Zbudilová, P.J.Polášek, 
PharmDr.J.Malina, Bc.M.Kovářová, V.Křeménková, Mgr.A.Jbaili, H.Dordová, Ing.H.Tichá, T.Tichá, 
J.Mikulášková, A.Tomková, Ing.V.Bajer, Drahomír Lapčík 
 
4.Návrh výkonného výboru o.s. Iskérka: ve složení – Blanka Mikolajková, Mgr. Zuzana 
Zbudilová, PharmDr. Jiří Malina. Výkonný výbor byl valnou hromadou jednomyslně schválen. 
Statutárními zástupci se stali B. Mikolajková a PharmDr.Jiří Malina. 
 
5. Návrh kontrolní komise o.s. Iskérka :ve složení –Ing. Hana Tichá, Jarmila Mikulášková,Ing. 
Vojtěch Bajer. Kontrolní komise byla valnou hromadou jednomyslně schválena. 
 
6. Hlasování členů o.s. Iskérka o výši členských příspěvků – schváleno: 200,- Kč/rok – výdělečně 
činní 
                                                                                                                    100,- Kč/rok – ostatní 
Členské příspěvky se budou platit od roku 2007, způsob placení oznámí členům výkonný výbor. 
O přijetí nového člena rozhoduje výkonný výbor dle stanov. 
 
7.Návrh změny názvu občanského sdružení  - B .Mikolajková podala návrh na změnu názvu, neboť 
všechna o.s. mají mít nově v názvu občanské sdružení. Nový název byl navržen : Iskérka - občanské 
sdružení. Změna názvu byla jednomyslně přijata. 
 
7. Diskuse - Návrhy – pozvání místostarostky p.Blinkové do centra; jak bojovat proti stigmatizaci 
duševní choroby  - návrhy od členů, sestavení adresáře všech členů o.s. Iskérka dle prezenční listiny a 
rozeslání těchto údajů všem; psychiatrická ordinace -dávat k dispozici pouze telefonní číslo pevné 
linky; připravit denní program Iskérky do psychiatrické ordinace; zapojovat se do Komunitního 
plánování soc.služeb města;informovat členy o akcích 
 
8.Poděkování – P.Jiří Polášek poděkoval za pozvání k členství a vyjádřil ochotu pokračovat  v již 
započaté spolupráci. 
 
9.Závěr – B. Mikolajková poděkovala všem přítomným za účast , za ochotu spolupracovat a přispívat 
svými znalosti,dovednostmi a odbornostmi na zkvalitňování této služby.  
 

 
Zapsala:Alena Jbaili 
Ověřila: Blanka Mikolajková 
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