
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iskérka –občanské sdružení 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 
 

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.E.Frankl 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Základní údaje: Iskérka – občanské sdružení 
 
Sídlo sdružení:                           1.máje 864 
                                                    756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
Telefon:                                      774 274 800 
E-mail:                                        iskerka@centrum.cz 
http://                                         www.iskerka.info  
IČ:                                               270 26 094 
Bankovní spojení:                      Československá obchodní banka, a.s. Rožnov pod Radhoštěm 
Číslo účtu:                                  212757486/0300 
 
Statutární zástupci:                  Blanka Mikolajková 
                                                   předseda výkonného výboru 
                                                   PharmDr. Jiří Malina 
                                                   místopředseda výkonného výboru 
 
Výkonný výbor sdružení :       Blanka Mikolajková 
                                                  PharmDr. Jiří Malina 
                                                  Mgr. Zuzana Zbudilová 
 
Členové kontrolní komise:     Jarmila Mikulášková 
                                                  Ing. Hana Tichá 
                                                  Ing. Vojtěch Bajer 
 
Členové sdružení:                   Mgr. Zuzana Zbudilová 
                                                 MUDr. Radana Souralová 
                                                 MUDr. Lenka Chroboková 
                                                 P.Jiří Polášek 
                                                 Alena Tomková 
                                                 Mgr.Alena Jbaili 
                                                 Ing. Hana Tichá 
                                                 Tereza Tichá 
                                                 Hana Dordová 
                                                 Bc. Martina Kovářová 
                                                 Vlasta Křeménková 
                                                 Drahomír Lapčík 
                                                 Jarmila Mikulášková 
                                                 Mgr. Lenka Jašková 
                                                 PharmDr. Jiří Malina 
                                                 Ing. Vojtěch Bajer 
                                                 Blanka Mikolajková 
 
Pracovníci sdružení:              Vlasta Křeménková 
                                                 Blanka Mikolajková 
                                                 Mgr. Alena Jbaili 
                                                 Bc. Martina Kovářová 
                                                 Tereza Tichá 
                                                 Klára Maňáková 
 
 



Celkem úvazků:                      2,5  zaměstnanci v přímé péči  
                                                 0,9  provozní zaměstnanci 
 
 
Poslání Iskérka - o.s.  

Pomáháme dospělým dlouhodobě duševně nemocným a lidem v psychické 
krizi znovunalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů a 
práce. 
 
 
 
Projekty Iskérka – o.s. v roce 2007 
 
Sociální centrum denních aktivit Iskérka 
 
Cílem služby je nalézt u nemocných vlastní zdroje a možnosti ke zkvalitnění života. V centru 
Iskérka je poskytována služba sociální rehabilitace .Služba je poskytována na principu partnerství 
 dlouhodobě duševně nemocným a osobám v psychické krizi nad 18 let mimo víkendy a svátky 
po celý rok ambulantně v části prostor mateřské školy 1. máje 864. Terénně a telefonicky je 
poskytována denně od 7.00 do 21.00 – dle potřeby uživatelů, ocitajících se v krizové situaci. 
 
Uživatelé v centru navštěvují aktivity podle vlastních přání a potřeb. V roce 2007 měla služba 
celkem 54 uživatelů a bylo poskytnuto 3388 kontaktů. 
Služba sociální rehabilitace se opírá o individuální rozhovory  - podle přání a potřeb uživatelů – 
podle holandské školy STORM. 
V centru fungovaly  dílny pracovních terapií – textilní, šicí, tiskařská, výtvarná. 
Pravidelně probíhaly skupinové psychoterapie, tréninky paměti, kondiční cvičení, cvičení na 
balonech, cvičení podle hathajógy, výuka angličtiny, výuka na počítači, nácvik vaření, … 
Uživatelé se na chodu centra podílejí vlastními činnostmi, které přispívají k financování 
služby, a o prováděných aktivitách spolurozhodují při pravidelných komunitních setkáních 
všech pracovníků a uživatelů. 
Financování projektu: 
                                   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
                                   Město Rožnov pod Radhoštěm 
                                   Dary 
                                   Vlastní činnost 
 
 
Zvýšení kvality a kapacity centra Iskérka 
Cílem projektu bylo zkvalitnit službu sociální rehabilitace v centru Iskérka a poskytovat 
uživatelům službu, která je podpoří v znovunalezení vlastních sil převážně v oblasti pracovního 
uplatnění. Partnerem projektu byla Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, kde si uživatelé 
mohli vyzkoušet zapojení se do činností v pracovním kolektivu. Součástí projektu bylo navázání 
spolupráce s holandskou organizací, která podporuje stejnou cílovou skupinu a předávání 
zkušeností. Spolupráce na předávání metodik práce  je rozvíjena s nadací Stichting de Boei 
z Eindhovenu. 
Nedílnou součástí projektu bylo vzdělávání pracovníků a supervize. 
 
Financování projektu: 



                                  Evropský sociální fond, MPSV – prostřednictvím Globálního grantu                           
                                  NROS 
 
Kolo – lék na duši i tělo  
Cílem projektu byla podpora pohybových aktivit uživatelů Iskérky 
Financování projektu: 
                                  Nadace DKS 
 
Kroky ke zdraví po lázeňských stezkách 
Cílem projektu byla propagace zdravého životního stylu a destigmatizace duševních chorob. Z 
tohoto projektu byl zakoupen tréninkový rotoped s možností nastavení zátěže a sledování 
tělesných funkcí. 
Financování projektu: 
                                 Kraft Foods  ČR s.r.o. 
 
Týden pro duševní zdraví (TDZ) 
Cílem projektu byla destigmatizace duševních chorob  a propagace duševního zdraví. 
TDZ probíhal v prostorách městské knihovny od 8-12.10 2007. Součástí byla i výstava prací žáků 
ZUŠ a ZŠ Sedmikráska s názvem Duše a tělo. 
Financování projektu: 
                                 Vlastní činnost 
Další akce 
 
7.6.2007 Benefiční koncert 
Pro Sociální centrum denních aktivit Iskérka vystoupil v prostorách Valašského muzea v 
přírodě VUS Ondráš v programu Podoby Ondráše pro Iskérku. 
Výtěžek benefičního koncertu byl 7 997,- Kč.   
Tímto děkujeme VUS Ondráš za realizaci této benefice a  také  všem , kteří jste přispěli 
dobrovolným darem či jste se podíleli na přípravě této benefice jiným způsobem. 
Děkujeme také společnostem -  Albert, Masarykovo nám. 45 -  R.p.R.; MO síť Hruška - 
Olomouc; Váhala s.r.o. – Hustopeče nad Bečvou; Bistro Grygar – regály Hrachovec; 
Lešňanka – Štěpánov,  díky jejichž podpoře mohlo být připraveno malé pohoštění pro 
členy souboru. 
 
3.12.2007 Benefice pro Iskérku 
Již počtvrté pro Iskérku uspořádala Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm 
benefici, na které vystoupili žáci místních ZŠ , ZUŠ a také žáci ZŠ z Valašské Bystřice. 
Výtěžek benefice činil 19 330,- Kč 
Tímto děkujeme celému kolektivu knihovny, všem účinkujícím žákům a  učitelům. 
Děkujeme také paní Vlastě Novákové, která již počtvrté bezplatně poskytla k této akci 
prostory kina. 
 
16.12.2008 Adventní koncert 
ZUŠ již potřetí věnovala výtěžek adventního koncertu ve prospěch Sociálního centra 
denních aktivit Iskérka. Výtěžek koncertu byl 19 089.50 Kč. 
Tímto děkujeme všem účinkujícím a také všem, kteří prostřednictvím dobrovolného 
vstupného přispěli na činnost centra Iskérka. 
 
 



Iskérka o.s.  je členem Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví. 
 
 
Dárci 
Albert, Masarykovo nám.45, Rožnov p.R.,Apri s.r.o., AUS Ondráš ,Cobbler s.r.o., Zašová, 
Comet System, s.r.o. ,CS Cabot, spol. s.r.o. , Cyrilovo pekařství s.r.o. Hrachovec 
,DATART INTERNATIONAL a.s.,Deza, a.s., Valašské Meziříčí, Espo, s.r.o. , Farnost 
Rožnov pod Radhoštěm ,Filípková Petra ,Grafia Nova s.r.o., Rožnov p. R.,Ing. Libor 
Dobiáš, Rožnov p.R.,Innovative Sensor Technology s.r.o. , Janošková Alena ,Jaroslav 
Dohnal, Rožnov p.R., 
 J.T.O. Systém s.r.o. ,Jiří Matušík – Klempířství, Prostřední Bečva ,JUDr. Kašlíková – 
advokátka, Rožnov p.R. ,Kraft Foods CR s.r.o.,Květinářství Pugét – Jana Holá, Rožnov 
p.R.,Květinářství Koryčanský, Rožnov p.R.,Lešňanka, Štěpánov 728, Valašské Meziříčí  , 
Maloobchodní síť Hruška , spol. s.r.o.,Marie Barátková, Zubří , Martin Kovář, Hutisko-
Solanec , Město Rožnov pod Radhoštěm ,Město Zubří ,Městská knihovna Rožnov pod 
Radhoštěm ,Montezi s.r.o.,MUDr. Korbášová Pavla,Myonic s.r.o., Rožnov p.R.,Nadace 
Děti – kultura- sport,  Uherské Hradiště ,Obec Dolní Bečva ,Obec Horní Bečva ,Obec 
Hutisko-Solanec ,Obec Velké Karlovice ,ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. ,PBT 
Rožnov s.r.o. , Propago, Rožnov p.R.,Remak a.s. , Retigo s.r.o.,Robe show  lighting. s.r.o. 
,Robert Lovecký ,Rožnovská travní semena , Rožnovský Hospodář ,Sdružení přátel 
základní umělecké školy Rožnov p.R.,  Spedos s.r.o.,  Valašské Meziříčí ,Spolek pro rozvoj 
rožnovského školství-občanské sdružení, Rožnov p.R., Svaz důchodců ČR, Rožnov p.R., 
Unger Josef , Unipar ,Váhala s.r.o., Hustopeče nad Bečvou , Zdenka Matušíková, 
Prostřední Bečva ,Zlínský kraj ,Základní škola Valašská Bystřice,Základní škola Pod 
Skalkou Rožnov p.R., Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., Základní škola 
5.května Rožnov p.R.   
 
 
Poděkování 
Děkujeme všem jmenovaným i nejmenovaným dárcům a všem, kteří nás jakkoli 
podporují. 
 
 

 
 
 
 

Nikdo není zbytečný na tomto světě, který ulehčuje břemeno jiným.“  

Charles Dickens 
 



 
 
Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 
 

Náklady 1056362,5 

Spotřebované nákupy 73168 

Služby 243170,5 

Osobní náklady 729120 

Ostatní náklady 10904 

Náklady celkem 1056362,5 

 
Výnosy 1102770,04 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 57327 

Ostatní výnosy celkem 764,84 

Přijaté příspěvky celkem 294994,2 

Provozní dotace celkem 749684 

Výnosy celkem 1102770,04 

Výsledek hospodaření před zdaněním 46407,54 

Výsledek hospodaření po zdanění 46407,54 

 
Zpracovala Blanka Mikolajková – koordinátor centra 
 
 

 

      
 
                                       
 
 


