
Zápis z Valné hromady Iskérka – o.s. 
 
Datum:  27.dubna 2010 
Místo:    Sociální centrum denních aktivit Iskérka, Svazarmovská 2638, 756 61 Rožnov p.R. 
Čas:       17.00 – 19.30 hod. 
 
Přítomni: B. Mikolajková,  PharmDr.J.Malina, Mgr.A.Jbaili,T.Tichá, J.Mikulášková, 
Ing.Hana Tichá,Vlasta Křeménková, p.Lapčík;  Ing.Vojtěch Bajer – přítomen telefonicky 
Omluveni: MUDr.L. Chroboková, Dolores Vašková, MUDr. Souralová, o.Jiří Polášek, Alena 
Tomková 
 
 
 
Program III. valné hromady  
 
1.Zahájení  
Valnou hromadu zahájila Blanka Mikolajková. Všechny přítomné pozdravila. Poté je 
seznámila s obsahem programu, omluvila nepřítomné členy Iskérka- o.s.. 
 
2. Vybírání členských příspěvků 
 
3. Volba sčitatelů a zapisovatele 
Návrh na sčitatele – Tereza Tichá. Návrh byl odhlasován jednohlasně. 
Návrh na zapisovatele – Alena Jbaili. Návrh byl odhlasován jednohlasně. 
 
4.Přednesení výroční zprávy včetně finanční 
Zprávu přednesla Blanka Mikolajková, všichni ji dostali předem em. 
 

� Mezinárodní projekt  - + 3 noví  pracovníci  - Pavel Fejfar – manažer mezinárodního 
projektu, Monika Kašparová – asistent manažera, Lenka Jašková – specialista; externí 
spolupráce – Alena Vašků. Manažer projektu byl změněn. 

� Sociální služba - + 1 nový pracovník – Beata Bocková 
� Pracovní tým – úvazek 6,4; 11 lidí 
� + 1 dohoda o provedení práce – Dana Zapletalová – pracovník v sociálních službách – 

je volána v případě potřeby 
� Iskérka – o.s. je stále členem AKS – AKS se spojila s Focusem, má za cíl prosadit 

určité změny v legislativě připomínkováním zákona, zejména při přehodnocování 
kritérií pro přiznání příspěvků. Návrh: - člověk se zdravotním znevýhodněním 
uznaným posudkovou komisí by část peněz mohl čerpat hotově, část pouze na služby. 

� Informace o poskytování služby z výroční zprávy – uskutečněné kontakty, zakázka 
Zlínského kraje, počet klientů, evidenční sytém Higlander, poskytování terénní služby, 
krizový telefon, informace o realizovaných projektech 

� Vzdělávání pracovníků – s Danielem Krejcarem, klinickým psychologem + možnosti 
dalšího vzdělávání dle výběru a zaměření – individuální vzdělávací plán 

� Sociální automobil – listopad 2009 
� Sociální rehabilitace  - zprávu podala vedoucí Tereza Tichá – informace o proběhlé 

nejvyšší inspekci 
� Mezinárodní projekt  – zprávu podala Blanka Mikolajková – 2 cíle – zdokonalení 

metodik práce s duševně nemocnými, zjištění podmínek pro vytvoření mezinárodní 
sociální firmy. Realizace revoluční myšlenky: KLIENT SE STÁVÁ 



PRACOVNÍKEM V SOCIÁLNÍ SLUŽB Ě. Již nyní jsou v rámci MP zaměstnáni na 
malé úvazky někteří klienti. 

� Finanční zpráva – přednesla Blanka Mikolajková 
� Týden pro duševní zdraví – informovala Alena Jbaili 
� Zpráva kontrolní komise - finanční část prošla kontrolou účetních dokladů, je 

transparentní , nebyly shledány žádné závady. 
 
5. Hlasování o výroční zprávě vč. zprávy finanční 
Výroční zpráva byla odhlasována  - 8 souhlas, 1 zdržel se hlasování. 
 
6. Přednesení plánu činnosti vč. fin. plánu na rok 2010 
 
Hlavní činností o.s. je dlouhodobý projekt „Sociální centrum denních aktivit Iskérka“, 
který zajišťuje službu  sociální rehabilitace pro osoby s dlouhodobým duševním 
onemocněním v ORP Rožnov. 

 
� Sociální rehabilitace – zkvalitňování služby – příprava metodik, vzdělávání, 

rozšiřování spolupráce s PL Kroměříž, odstranění závad, na které upozornila inspekce 
– do roku 

� Týden pro duševní zdraví 
� Mezinárodní projekt „ S de Boei do sociální firmy“ - pokračování v realizaci. 

Zapojení klientů do projektu. 
� Filmem k duševnímu zdraví III. – Promítání v Iskérce - promítání pro veřejnost – 

2 cykly – jarní a podzimní – 4 filmy ročně v prostorách SCDAI 
� Založení nové o.p.s – do konce července. Iskérka – o.s. i nová Iskérka o.p.s.budou 

fungovat vedle sebe do roku 2012 – v tomto roce se předpokládá ukončení všech 
projektů Iskérka – o.s.O.s. zůstane dále dobrovolným sdružením osob, které si své 
aktivity může svobodně realizovat. 

� Nová budova – výzva města Rožnov – prodej budovy SVČ – Iskérka – o.s. se bude 
ucházet jako zájemce o koupi budovy - sponzor je ochoten pro Iskérku budovu koupit 
a bezplatně pronajímat 10-15 let, nutná rekonstrukce. Vše záleží na požadavcích města 
a našich možnostech. 

 
7. Přílohy – Výroční zpráva včetně finanční, Zpráva kontrolní komise 

8. Zakončení 

Zapsala. Mgr. Alena Jbaili 


