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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 v prostředí, které si
sami vybrali, s co nejmenší mírou trvalé podpory profesionálů.
Aktivně ovlivňujeme postoje veřejnosti vůči lidem s duševním onemocněním pořádáním
besed, vzdělávacích programů, osvětových a kulturních akcí.

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,
dostáváte do rukou zprávu o naší práci v roce 2015. Rádi bychom Vás informovali
o tom, co se nám podařilo, o našich projektech i hospodaření. Krátké příběhy našich
uživatelů nechť promluví samy za sebe. DĚKUJME VÁM ZA POZORNOST, KTEROU
VĚNUJETE TĚMTO ŘÁDKŮM.
Rok 2015 byl rokem velkých změn, zejména v oblasti personální. Po 11 letech jsme cítili
potřebu znovu se sjednotit ve způsobu poskytování sociální služby, v hodnotách, které
jsou pro nás důležité, v hodnotách, o které se opíráme při práci s klienty i v týmu.
V těchto změnách nás podpořila návštěva přátel z partnerské organizace
z Nizozemska. Také toto setkání nám pomohlo opět si uvědomit, že je potřeba
znovuoživit týmového ducha a znovuvytvořit vzájemně propojený tým.
V rámci zkvalitňování sociální služby jsme se společně zamýšleli nad vymezením
skupiny lidí, kterou dokážeme podpořit. Výsledkem je jasnější definování cílové skupiny
a podmínek pro přijetí do služby. Rozšířili jsme poslání, působnost služby, upravili
název služby, nastavili spolupráci s psychiatrickou nemocnicí v Kroměříži a klinikou
v Olomouci, zapojili jsme se do pracovní skupiny, která se podílela na nastavení
hodnotících kritérií pro individuální projekt Zlínského kraje pro sociální rehabilitaci,
představiteli sociálního odboru Zlínského kraje jsme byli oceněni za realizovaný
program na podporu rodinných příslušníků našich klientů.
V letošním roce jsme zaznamenali úspěchy v oblasti zaměstnávání
našich klientů. 18 klientům se podařilo získat sezónní zaměstnání
na Dohodu o provedení práce, 9 klientům zaměstnání na hlavní
pracovní poměr. 3 klienti naši službu úspěšně opustili a zařadili se tak
do běžného života.
„Na začátku užívání služby (2011)jsem měla obavu z druhých lidí, nerozuměla jsem
sobě ani své nemoci. Teď umím fungovat v životě bez podpory Iskérky, mám práci, lepší
vztahy v rámci rodiny, mám vlastní domácnost, umím se radovat z maličkostí, začala
jsem věřit svým pocitům, rozhoduji se dle vlastního uvážení, nesu odpovědnost za to, co
dělám. Naučila jsem se více komunikovat s okolím, naučila jsem se být sama sebou“.
D.F.
„Vyřešila jsem si své otázky, potřeby, mám práci, vztahy v rodině jsou urovnané,
moje finanční situace je dobrá. Docházím na psychoterapii. V tuto chvíli již službu
nepotřebuji“.
M.K.
Smutnou událostí byla pro nás zpráva o úmrtí. 9. dubna před půlnocí skončila
pozemská pouť našeho kolegy, dobrovolníka, milého a skromného člověka, Pavla
Fejfara. Vzpomínáme na něj s láskou.
V průběhu roku se podařilo uskutečnit 2 benefiční koncerty, jejichž výtěžek byl určen
na zpracování projektu bylinkové a přírodní zahrady. Pěvecký sbor Rosénka zpíval
a hrál v kostele Všech svatých v dubnu, v září zazpívala v kině Panorama Beata Bocek.
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V květnu jsme společně s 29 dobrovolníky, zaměstnanci firmy Freescale, zorganizovali
dobrovolnický den. I přes nevlídné počasí a hustý déšť byli úžasní, stále plní energie,
elánu, nadšení a udělali obrovský kus práce. Firma ROBE Lighting, s.r.o. vypravila
v květnu speciální parní vlak do Zlína na Festival Filmů pro děti a mládež a umožnila
20 uživatelům zúčastnit se zdarma. Výtěžek z prodeje lístků věnovali zaměstnanci
na podporu aktivit Iskérky.
Koncem srpna a začátkem září proběhla díky našemu
nejvýznamnějšímu  soukromému donátorovi panu Ladislavovi
Petřekovi rozsáhlá rekonstrukce topení v celém domě.
Jemu patří zvláštní poděkování za pravidelnou velkorysou podporu,
bez níž bychom se neobešli.
Na podporu lidí s duševním onemocněním jsme se již podeváté aktivně zapojili v září
a v říjnu do celorepublikových Týdnů pro duševní zdraví (TDZ). Letošním tématem byly
PŘEDSUDKY. V rámci různých programů a aktivit jsme přinášeli informace o duševních
onemocněních, dodávali naději, snažili se přispět ke změně postoje veřejnosti.
Kosmetická firma LUSH, která podpořila TDZ, vyrobila Dobročinný kelímek Charity Pot
pro Iskérku.
Koncem září jsme se zúčastnili historicky 1. Jarmarku neziskových organizací, který se
konal pod záštitou města Rožnov p. R. Desítky organizací tak měly příležitost v jeden
jediný den představit svou činnost občanům města. Tento krok nové radnice jsme
s radostí přivítali.
Koncem roku jsme nabídli výrobky z rehabilitačních dílen na Vánočních jarmarcích
ve firmách On Semiconductor s.r.o. Rožnov p. R., ROBE lighting s.r.o Rožnov p. R.,
Siemens s.r.o. - pobočka Frenštát p. R.
Po celý rok jsme se setkávali s lidmi, které jsme doprovázeli na jejich mnohdy nelehké
cestě a pomáhali jim uspět v běžném životě. Dělali jsme to nejlepší, co umíme a jak
nejlépe umíme. Pomohli mnoha lidem nalézt vlastní cestu, po které mohou kráčet lehčeji
a sebevědoměji jako dospělé a v lepší budoucnost věřící bytosti.
Bez darů malých i velkých by bylo mnohé jinak. Mnohé z aktivit by se nám nepodařilo
zrealizovat bez pomoci mnoha dárců, dobrovolníků, ale také bez obětavé práce
celého týmu. Děkuji také uživatelům za důvěru, kterou v nás vložili.
Děkuji všem, kteří v nás věří, kteří nám pomáhají a podporují nás.
Alena Jbaili, ředitelka
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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. Našim 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
Bankovní spojení:		
Fio Banka
Číslo účtu:		
2100364177/2010
Zakladatelka:		
Blanka Mikolajková				
Statutární zástupce:
Mgr. Alena Jbaili
Správní rada společnosti: JUDr. Jana Kašlíková, předsedkyně správní rady
			
Liběna Petřeková
			
Ing. Olga Zabloudilová
			
Dolores Vašková
			
Mgr. Daniel Krejcar
			
Ing. Jan Panc
				
Dozorčí rada společnosti: Ing. Martin Krupa, předseda dozorčí rady
			
Ing. Vojtěch Bajer
			
Bc. Ladislav Koňař

Ke dni 26.6. 2015 ukončila výkon funkce statutárního zástupce Bc. Tereza Tichá.
Ke dni 1.7.2015 byla do funkce statutárního zástupce jmenována Mgr. Alena Jbaili.
Novým členem správní rady se stal k 16.4.2015 Ing. Jan Panc.
Iskérka o.p.s. je členem Asociace komunitních služeb v oblasti péče
o duševní zdraví.
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Sociální služba
- sociální rehabilitace
Sociální službu jsme poskytovali formou sociální rehabilitace v souladu s § 70 Zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Uživatele jsme podporovali při zvládání běžných činností v životě jak v rámci
individuálních rozhovorů s klíčovými pracovníky, tak v rámci skupinových činností
prostřednictvím rehabilitačních dílen. Služba byla provozována ambulantně a terénně
dle potřeb klientů (návštěvy v místě jejich bydliště, při zhoršení zdravotního stavu
v psychiatrických nemocnicích, doprovody na úřady, k lékařům).
V průběhu roku jsme revidovali směrnice a metodiky, související s poskytovanou
sociální službou.
Upravili jsme název poskytované služby z původního Sociální centrum denních aktivit
Iskérka na Iskérka – sociální rehabilitace. Cílem bylo srozumitelnější předání informace
o typu služby, kterou poskytujeme.
Zamýšleli jsme se znovu nad posláním sociální služby, které jsme z původního znění
- Pomáháme dospělým dlouhodobě duševně nemocným a osobám v psychické krizi
znovu nalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů a práce upravili
na Pomáháme lidem s duševním onemocněním znovu nalézt vlastní síly k naplnění
života v oblasti vztahů, zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně v prostředí,
které si sami vybrali, s co nejmenší mírou trvalé podpory profesionálů.
V rámci poskytované služby jsme zpřesnili okruh osob, kterým službu poskytujeme,
a kterým ji naopak poskytnout neumíme. Upravili jsme podmínky pro přijetí do služby
a provozní dobu. Rozšířili jsme působnost služby na Moravskoslezský kraj, protože
o naši službu projevili zájem občané z Frenštátska a dalších přilehlých obcí. Rožnov
pod Radhoštěm leží v těsné blízkosti hranice s Moravskoslezským krajem, je vzdálen
pouhých 12 km od Frenštátu p. R.

Poslání
Pomáháme lidem s duševním onemocněním znovu nalézt vlastní síly k naplnění života
v oblasti vztahů, zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně v prostředí, které si
sami vybrali, s co nejmenší mírou trvalé podpory profesionálů.

CÍLE
Cílem sociální rehabilitace je podpořit uživatele tak, aby:
• si uvědomovali svou hodnotu, znali své potřeby a přání, rozuměli své nemoci, byli
ve stabilizovaném zdravotním stavu, zvládali potíže a problémy, které s sebou nemoc
přináší,
• zůstali součástí svého přirozeného místního společenství (měli upevněné sociální vazby
s rodinou, přáteli, kolegy…), byli co nejvíce samostatnými v oblasti péče o sebe,
vzdělání, práce, trávení volného času s ohledem na své možnosti a schopnosti.
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KOMU JE SLUŽBA URČENA
Lidem s duševním onemocněním ve věku 18 – 64 let ze Zlínského a Moravskoslezského
kraje, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé životní situaci a mají obtíže
v následujících oblastech:
• 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).

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SLUŽBY
• duševní onemocnění ze schizofrenního okruhu, těžší formy neurotických poruch
a poruchy osobnosti, jejichž projevy a klinický obraz umožňují zapojení do sociální
rehabilitace,
• věk 18 – 64 let,
• doporučení od psychologa či psychiatra,
• bydliště především v Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Frenštátě
p. R. a přilehlých obcích. Osoby ze vzdálenějších oblastí mohou službu využívat
v případě, že je v jejich možnostech navštěvovat ambulantní službu v místě sídla
organizace.

SLUŽBU NELZE POSKYTNOUT:
• lidem v akutní fázi duševní nemoci,
• lidem se střední a těžkou mentální retardací, demencí (např. s diagnostikovanou
Alzheimerovou chorobou apod.),
• lidem s ochrannou léčbou (sexuologickou, protialkoholní, toxikomanickou),
s tendencemi k impulsivnímu a agresivnímu chování.

OBSAH SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Sociální rehabilitace je soubor činností, které směřují k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem specifických schopností a dovedností,
posilováním návyků 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.
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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 schopnosti
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.
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
uplatňování (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
uživatele (koordinace s odborníky, dobrovolníky, rodinnými příslušníky apod.)

REHABILITAČNÍ AKTIVITY
Cílem činností v rehabilitačních dílnách je podpora ve vytváření a zdokonalování
základních pracovních návyků, rozvoj motorických, manuálních, psychických a sociálních
dovedností a celková aktivizace.
Klienti mohli během roku využít v rámci sociální rehabilitace tyto rehabilitační dílny
– Rukodílna (nácvik šití, drobných oprav oděvů a dalších tvůrčích aktivit), tiskařská
dílna (je zaměřena na rozvoj tvůrčích činností s papírem), cvičná kuchyň, zahradní
dílna(využívá prvky ergoterapie), truhlářská dílna(nácvik používání běžného ručního
nářadí – vrtačka, šroubovák, atd.), klubovna.
Výrobky těchto dílen byly koncem roku s úspěchem prodávány na Vánočních jarmarcích
ve firmách (On Semiconductor s.r.o. Rožnov p. R., Robe lighting s.r.o Rožnov p. R.,
Siemens s.r.o. pobočka Frenštát p. R.). Smyslem těchto prodejů byla jak podpora
naší organizace, tak informování o naší službě a osvěta . Vánoční jarmarky byly také
jednou z forem naplňování společenské odpovědnosti firem.
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NÁVAZNÉ AKTIVITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Jedná se o činnosti, které nejsou součástí základní služby sociální rehabilitace, navazují
na rehabilitační aktivity a rozšiřují je.  
Patří mezi ně:
a) Rada uživatelů (RU)
RU je jednou z možností, jak mohou uživatelé prosazovat své zájmy, připomínky
a podněty, které se týkají sociální služby. Má 3 členy, které si volí sami klienti ze svých
řad. Setkání RU probíhalo pravidelně 1x měsíčně za účasti pracovníka v sociálních
službách.
b) Komunitní setkání
Probíhalo pravidelně 1x měsíčně za přítomnosti uživatelů a pracovníků. Uživatelé
i pracovníci přicházeli s návrhy na nové aktivity, hodnotili realizované činnosti (výlety,
přednášky, společenské akce). Společně jsme se domlouvali na dalších mimořádných
společenských akcích.
c) Zprostředkování duchovní podpory
V rámci duchovní podpory proběhlo 9 setkání s otcem Kamilem Obrem, duchovním
správcem rožnovské farnosti. Setkání probíhala na faře a doplňovala péči sociální
a psychologickou. Setkání nabízela klientům prostor pro diskuzi a otevírání témat,
týkajících se duševních, duchovních i historických oblastí s přesahem do praktického
života. Pro názornost uvádíme příklady probíraných témat - Osobnost pana Pátera
Toufara - co nás posiluje; Františkánský řád v historii a současnosti; Pohled církve
na islám; Židovství dnes a v minulosti – udržení tradice. Na témata, která klienti sami
přinášeli, dokázal otec Kamil otevírat diskuzi a naplňovat setkání nejen praktickými
příklady, povzbuzením a hledáním smyslu života, ale i lidským humorem. Pan farář měl
velmi lidský přístup ke každému. Z těchto setkání lidé často odcházeli s velmi příjemnou
náladou, motivovaní a povzbuzení k prožívání svých každodenností. Za spolupráci
s otcem Kamilem Obrem jsme velmi vděční. Duchovní podpora doplňuje naši službu
ještě o něco hlubší rozměr v podpoře klientů.
„Od roku 2012 se pravidelně v Rožnově scházíme (my, lidé z Iskérky) na tzv. „duchovní
setkání“ s římsko-katolickým farářem otcem Kamilem Obrem. Setkávali jsme se vždy
poslední pátek v měsíci, mimořádně i jindy, v pastoračním centru za farou nad
určitým tématem. Témata vymýšlíme my, otec Kamil je posléze detailně rozpracoval.
Otec Kamil byl velmi vstřícný, nevyhýbal se žádnému tématu, i když se témata týkala
často ožehavých otázek či samotné církve. Naše setkání nebyla monologem, ale
plnohodnotným dialogem. Každý, kdo chtěl něco říci, měl prostor se vyjádřit. Co nám
z nich vyplynulo? Jednoduché a přitom složité věci, hodně odpovědí i otázek, např.
jestli existuje Bůh, jaký je smysl života, jak jít po správné cestě, jak z ní neuhnout, jak se
chovat k lidem i sami k sobě. Mám za to, že jak na nás otec Kamil působil, jak s námi
diskutoval, obohatil náš reálný i duchovní život. Také věřím, že existuje i nějaká zpětná
vazba, že i my jsme obohatili život otce Kamila“.

Radim Kovář
d) Adopce na dálku
I v roce 2015 jsme podpořili vzdělávání a studium dívky Aishwaryi z Indie, ze státu
Karnaka. Aishwarya dosáhla letos 14 let. Studium se jí dařilo, v březnu absolvovala
závěrečné zkoušky. Jejím cílem je stát se lékařkou. Oba rodiče jsou HIV pozitivní,
pracují dle možností v zemědělství a žijí velmi chudobně. Přáli by si lepší budoucnost
pro své dítě. Jsou vděčni za podporu, ke které se před 8 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/.
10

„Děkuji Vám za všechny podporované děti. Vaše štědrá pomoc a laskavá podpora nám
pomáhá při našem úsilí zajistit prostředky pro děti a vidět úsměvy na jejich tvářích. Když
Vám přeji veselé Vánoce, modlím se, abyste i Vy a ti, které potkáte, cítili teplo a lásku
Boha, který se narodil v jesličkách a přináší úsměv na tvářích miliónů lidí, kteří k Němu
přichází.“
Fr. Marcel Pinto,
Director, Chikmagalur Multipurpose Social Service, Society (CMSSS), Hassan

CO SE PODAŘILO V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ
V letošním roce jsme zaznamenali úspěchy v oblasti zaměstnávání
našich klientů, ze kterých se těšíme i my. Klienty jsme byli kladně
hodnoceni, získali jsme ocenění od představitelů sociálního odboru
Zlínského kraje za podporu rodinných příslušníků klientů, proběhla
volba nové Rady uživatelů.
7 klientům se podařilo získat sezónní zaměstnání na Dohodu o provedení
práce jako průvodci na výstavě v Kostnici ve spolupráci s římskokatolickou farností v Rožnově. Pracovní doba byla nastavena dle finančních
možností farnosti ( 3dny po 4 hodinách)a vycházela vstříc potřebám našich klientů.
Průvodcovská činnost trvala od května do září.
Klienti hodnotili tuto možnost zaměstnání velmi kladně. Na začátku se potýkali se svou
úzkostí a počátečními obavami, které se jim postupně podařilo překonat. Tato zkušenost
jim pomohla zjistit, že zvládnou víc, než si mysleli. Většina z nich vyjádřila přání zapojit
se do průvodcovské činnosti i následující rok.
11 klientů získalo sezónní zaměstnání na Dohodu o provedení práce
ve spolupráci s ČSOP Salamandr. Klienti byli zapojeni do velkého projektu
záchrany smilkových trávníků v Evropsky významné lokalitě Beskydy. Práce probíhala
v letních měsících ve venkovním prostředí, byla fyzicky náročnější a často bylo třeba se
vyrovnat i s nepřízní počasí (mimořádně teplé počasí, déšť). Klienti si tak mohli uvědomit
nejen své dovednosti, ale i své osobní limity. Tato zkušenost byla pro mnohé z nich velmi
cenná.
9 lidem se podařilo získat zaměstnání na hlavní pracovní poměr, z toho
3 z nich naši službu úspěšně opustili a zařadili se tak do běžného života
s tím, že naši podporu již nepotřebují, což je jedním z našich cílů.
V prvních měsících nového roku proběhla volba do Rady uživatelů.
Klienti si zvolili své zástupce, skrze které mohou přicházet s novými podněty,
nápady i s připomínkami. Na jaře jsme formou dotazníku zjišťovali spokojenost
klientů s poskytovanou službou. V dotazníku spokojenosti jsme se zaměřili
na spokojenost v oblastech:
- nabízených aktivit
- inovace
- v čem služba pomáhá
- spokojenosti v přístupu pracovníků v přímé péči
Výsledky ukázaly, že nabídka aktivit a jejich časové rozvržení klientům vyhovuje.
Přivítali by např. více sportovních a kulturních aktivit nebo skupinovou psychoterapii.
V čem služba klientům pomáhá, hodnotili následovně:
- ke zkvalitnění života, náhrada za nemocnici
- jsem mezi lidmi a naučím se trochu seberealizovat
- zlepšení psychického stavu, získání nových dovedností
- k zamyšlení se nad sebou, zklidnění, pobavení se o životě, problémech, nesmírná
lidskost, prostředí plné citu, lásky
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- pomáhá mi práce, kterou dělám v dílnách, dobří lidé, kteří tady jsou
- přátelé a pomoc při nalezení práce s klíčovým pracovníkem
- udržet sociální kontakt, poznávání nových činností, naučím se nové věci
- Iskérka mi dává pocit sebejistoty, můžu být mezi lidmi
Spolupráci s pracovníky v přímé péči hodnotili pozitivně. Ocenili důvěryhodnost
a profesionalitu.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍM ODBOREM KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍN
Dne 25.3.2015 jsme se zúčastnili závěrečné konference projektu „Prevencí proti
sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji“. Na konferenci jsme prezentovali průběh
a výsledky Programu podpory rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním
z Iskérky. Představitelé Zlínského kraje ocenili realizovaný program,
který přispěl k podpoře rodičů našich klientů.
Na podzim jsme se zapojili do pracovní skupiny, která se podílela na nastavení
hodnotících indikátorů pro individuální projekt Zlínského kraje pro sociální rehabilitaci,
jehož předpokládaný začátek bude v polovině roku 2016.

SPOLUPRÁCE S PSYCHIATRICKÝMI NEMOCNICEMI A KLINIKAMI
Duševní onemocnění má často cyklický průběh, je provázeno relapsem (výrazné
zhoršení zdravotního stavu) s následnou hospitalizací. V okamžiku, kdy je klient
v průběhu užívání služby dočasně hospitalizován, naše pomoc a podpora nekončí.
Pokud si klient přeje, zůstáváme v pravidelném kontaktu jak s ním, tak s ošetřujícím
personálem příslušné nemocnice či rodinnými příslušníky nebo osobami blízkými.
Na základě těchto zkušeností vyvstala potřeba systematičtější spolupráce
s psychiatrickými nemocnicemi.
V červnu proběhlo setkání pracovníků Psychiatrické nemocnice Kroměříž
(psychologové, psychiatři, sociální pracovníci) a sociálních pracovníků Iskérky,
iniciované ředitelem MUDr. Petrem Možným. Aby se zajistila kontinuita podpory klienta,
který se vrací z hospitalizace, došlo k dohodě o spolupráci ve sdílení a předávání
informací . Vydefinovali jsme si konkrétní oblasti, potřeby a způsob realizace, se kterými
se oba partneři ztotožnili.
• Spolupracovat s pracovníky z PN v situaci, kdy je potřeba pokračovat v započatých
aktivitách i během hospitalizace ( Př. klient Iskérky odjíždí na hospitalizaci – aktuálně
řeší např. vyřizování osobních dokumentů, důchod aj.)
• Spolupracovat s pracovníky z PN v situaci, kdy chce klient po návratu z PN uskutečnit
nějakou změnu (např. hledat nové bydlení, práci, zajistit další služby, vyřídit sociální
dávky) a potřebuje v tomto směru podporu.
• Spolupracovat s pracovníky z PN při monitorování lidí, kteří aktuálně nejsou příjemci
žádné podobné sociální služby a potřebovali by podporu. Navázat s těmito lidmi
osobní kontakt již během hospitalizace.

STATISTIKA SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Teritoriální vymezení poskytování služby bylo dáno Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu, vydaného Krajským Úřadem Zlín. Služba byla
zahrnuta v Akčním plánu Zlínského kraje na rok 2016.
Uzemní působnost
Správní obvod obce s rozšířenou působností Rožnov p. R., Valašské Meziříčí, Vsetín
Rozšířená působnost
Moravskoslezský kraj: správní obvod obce s rozšířenou působností Frenštát p. R.
Z výše uvedeného je zřejmé, že Iskérka o.p.s. je organizací s nadregionální působností.
Naši službu nejvíce využívali lidé žijící v Rožnově pod Radhoštěm, Zubří, Valašském
Meziříčí, ale také např. Frenštátu. Podrobnější informace naleznete v tabulce Statistika
sociální rehabilitace dle klientů obcí.
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STATISTIKA SOCIÁLNÍ REHABILITACE DLE KLIENTŮ OBCÍ

OBEC

Počet smluv
s klienty

Počet hodin
intervencí

% podíl hodin
intervencí
pro dělení
nákladů

Počet ks
intervencí

Dolní Bečva

1

100

58

1,8

Frenštát pod
Radhoštěm

3

494

256

9,0

Horní Bečva

2

113

72

2,1

Leskovec

1

95

35

1,7

Mořkov

1

103

37

1,9

Oznice

1

321

176

5,8

Poličná

1

301

166

5,5

Rožnov pod
Radhoštěm

26

2 296

1 329

41,6

Střítež nad
Bečvou
(jednání se
zájemcem)

0

10

7

0,2

Trojanovice

2

90

50

1,6

Valašské
Meziříčí

5

475

251

8,6

Velké Karlovice

1

94

44

1,7

Vidče

1

44

19

0,8

Zašová

2

51

32

0,9

Zubří

3

826

463

14,9

84

59

1,5

5 522

3 068

100

460

256

Zájemci bez
udání trvalého
bydliště
CELKEM rok
Průměr
měsíční/rok

50,00

Pozn.: Uvedená statistika je vztažena k občanům jednotlivých obcí. U skupinové intervence jsou
tedy započteni všichni klienti z jednotlivých obcí.
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE V CELKOVÝCH STATISTICKÝCH ČÍSLECH
Počet uživatelů:

50

Počet nově přijatých uživatelů:

14

Počet uživatelů, kteří ukončili užívání služby:

6

Počet a čas individuálních intervencí (odborných výkonů
s klienty):

1 661 intervencí
/ 2 762 hodin

Počet a čas skupinových intervencí:

1 121 intervencí
/ 1 875 hodin

Počet interdisciplinárních intervencí (v rámci spolupráce
s dalšími odborníky lékaři, psychology, poradci apod.):

50 intervencí
/ 106 hodin

Celkový počet jednotlivých kontaktů s klienty během roku:

2 815

Počet hodin, které pracovníci strávili přímou prací s klienty
(včetně cest):

6 450

Počet hodin strávených pracovníky na cestě za klienty:

85

Celkový čas skupinových supervizí:

14

Celkový čas individuálních supervizí:

1

Pozn.: Uvedená statistika zahrnuje skupinové intervence pouze jednou.

Intervence

14

Odborná pomoc pracovníka prováděná přímo s uživatelem nebo
zájemcem o službu bez stanovení minimální délky, o které existuje
písemný záznam.

Lidé
Vedení organizace

Bc. Tereza Tichá

ředitelka do 29. 6. 2015 (HPP 0,8)
- 13. 10. 2014 odchod na MD)

Mgr. Alena Jbaili

pověřena řízením, od 1. 7. 2015 ředitelka (HPP 0,8)

Bc. Klára Maňáková

vedoucí sociální služby do 30. 9. 2015 (HPP 0,5)

Mgr. Alena Jungová

manažer – ekonom (HPP 0,35)

Bc. Martina Kovářová

vedoucí sociální služby a metodik
od 1. 10. 2015 (HPP 0,2)

Pracovníci v přímé péči

Bc. Martina Kovářová

sociální pracovník (HPP 0,3)

Bc. Iva Balcarová, DiS.

sociální pracovník do 31. 12. 2015 (HPP 0,9)

Bc. Klára Maňáková

sociální pracovník do 30. 9. 2015 (HPP 0,3)

Milena Kociánová

sociální pracovník od 1. 10. 2015 (HPP 0,6)

Vlasta Křeménková

pracovník v sociálních službách (HPP 0,6)

Bc. Monika Kašparová, DiS pracovník v sociálních službách (HPP 0,6)
Danuše Zapletalová

pracovník v sociálních službách (HPP 0,7)
- od 21. 9. 2015 nemocenská dovolená

Dagmar Špinarová

pracovník v sociálních službách
- peer konzultant do 30. 9. 2015 (HPP 0,3)

Jana Kantorová

pracovník v sociálních službách (DPČ 0,15)

Mgr. Alena Jbaili

vedoucí pedagogický pracovník (HPP 0,2)

Další pracovníci

Radomíra Maťová

účetní do 31. 3. 2015 (HPP 1)

Erik Srovnal

fundraising do 12. 5. 2015 (HPP 1)

Josef Kolařík

správce webu (DPP)

Monika Divínová

úklid (DPP)

Počet všech pracovníků
(HPP, DPČ, DPP)/úvazky:

Počet osob16/přepočtené úvazky 6,51

Počet pracovníků
v přímé péči (HPP, DPČ,
DPP)/ úvazky:

Počet osob 9/přepočtené úvazky 4,04

Externí spolupracovníci

Mgr. Daniel Krejcar

vedení případové práce s klientem: poradenství v oboru
psychologie a psychoterapie

Mgr. Piotr Wardecki

zajištění týmové a individuální supervize

Petra Michnová

účetnictví

Otec Kamil Obr

duchovní podpora

Kolmart Business s.r.o.

správce IT

Mgr. Blanka Žáčková

právnické služby

Dobrovolníci

Jaroslava Adamcová

přímá podpora klientky

Ondřej Zeman

přímá podpora klientů

Marcela Koláčková

grafické služby
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Vzdělávání pracovníků
Vzdělávání pracovníků zůstává jednou z našich hlavních priorit. Pracovníci týmu sociální
služby se v průběhu roku vzdělávali na různých odborných kurzech, seminářích,
absolvovali různé přednášky a odborné stáže.
Realizovaná vzdělání
• Průvodce rodinnými financemi ( 15 hodin)
• Pomocník při procesu vymáhání pohledávek ( 15 hodin)
• Poradce při řešení problémů z předlužení (15 hodin)
• Práce s rodinami (24 hodin)
• Komplexní přístup k psychosociální rehabilitaci ( 24 hodin)
• Multidisciplinární přístup v péči o osoby s duševním onemocněním (12 hodin)
• Peer konzultant v týmu sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním (48 hodin)
• Naučit se učit ( 8 hodin)
• Myšlenkové mapy ( 8 hodin)
• Nácvik psychomotorických dovedností pro trenéry paměti (24 hodin)
• Předsudky a destigmatizace ( 8 hodin)
• Právní aspekty výkonu psychoterapie jako živnosti (6 hodin)
Vedoucí sociální služby a metodička se nadále vzdělávala v dlouhodobém 5 letém
psychoterapeutickém výcviku. V roce 2015 absolvovala 147 hodin. Vedoucí
pedagogická pracovnice je členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový
jogging a akreditovanou trenérkou paměti. V roce 2015 absolvovala 40 hodin
vzdělávání.
V průběhu roku 2015 se pracovníci účastnili pravidelných skupinových supervizí.
Týmová supervize byla zaměřena na atmosféru a dobré fungování týmu. Pod
vedením Mgr. Piotra Wardeckeho proběhlo 7 setkání v celkovém rozsahu 14 hodin.
Individuální supervizi měli možnost během roku využít všichni pracovníci. Pod vedením
Mgr. Piotra Wardeckeho byla využita 1 pracovníkem.
Případová práce s klientem (případová supervize) byla zaměřena na kvalitu
poskytované služby a podporu v přímé práci s klienty. Pracovníkům bylo poskytnuto
odborné poradenství z oblasti psychologie a psychoterapie. Pod vedením Mgr. Daniela
Krejcara (klinického psychologa) proběhla 3 setkání v celkové délce 12 hodin.
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Strategické řízení
V roce 2015 se podařilo stabilizovat hospodářskou situaci organizace.
Průběžně jsme díky zavedení a využívání  controllingu dokázali
sledovat a vyhodnocovat jak hospodářský vývoj a plnění rozpočtu, tak
také vývoj indikátorů, významných pro posouzení úspěšnosti sociální
rehabilitace.
Výše popsané změny umožnily v závěru roku nejen zásluhovostní odměňování a nákup
chybějícího zařízení, ale především adresné a bezproblémové vyúčtování dotací a darů
a zpracování žádostí o dotace pro rok 2016.
Zpracování rozpočtu na rok 2016 bylo spojeno již s dosti významnou zkušeností
a schopností využít kvalifikovaného odhadu při stanovení očekávaných nákladů.
Stejně tak vyúčtování dotací a zpracování statistických výkazů pro MPSV i Zlínský kraj
proběhlo díky dostatečnému množství podkladů bez problémů.
Skladba středisek a účetnictví umožňovala sledovat průběh hospodaření dle hledisek
daných Zákonem č. 248/1995 Sb. o Obecně prospěšných společnostech, tj. dle
místa vzniku (v rámci činnosti sociální rehabilitace, režijního střediska, práce s osvětou,
doplňkové činnosti), ale také dle hlediska účelového – tj. dle jednotlivých dotačních
titulů či darů (tzv. zakázek). Tento přístup umožnil v průběhu období sledovat vývoj
nákladů a provést vyúčtování ihned po využití účelově přidělených finančních
prostředků. Tato opatření zabezpečila potřebný přehled, plynulý chod procesu
ekonomika a byla zaznamenána významná racionalizace a získán dostatečný časový
prostor pro práci v této oblasti.
V průběhu roku se plně osvědčila přijatá opatření z konce roku 2014 v oblasti
Řízení lidských zdrojů (úprava mzdového systému, využívání mzdového předpisu vč.
mzdových výměrů ve vazbě na úpravu formální stránky pracovních smluv). Zde byla
zajištěna velmi úzká spolupráce s dodavatelem právní služby. Dále v průběhu roku
došlo k aktualizaci pracovního řádu, byla nastavena metodika přijímání zaměstnanců
a zpracovány popisy pracovních činností. V souladu se strategií do r. 2020, zaměřenou
na růst kvality služby, bylo rozhodnuto, že dojde k postupnému navyšování úvazků
kvalifikovanějších pracovníků (sociálních pracovníků).
V průběhu roku jsme se také zamýšleli nad efektivní koncepcí vzdělávání pracovníků.
Definovali jsme základní oblasti dalšího rozvoje, které odpovídají potřebám naší cílové
skupiny. V souladu s touto strategií jsme otevřeni novým trendům v péči o lidi s duševním
onemocněním a zavádění inovativních metod péče, které navazují na plánovanou
reformu psychiatrické péče.
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Financování
Činnost Iskérky o.p.s. byla v roce 2015 financována z dotací kraje prostřednictvím
MPSV, obcí, darů fyzických a právnických osob, nadací, benefičních akcí a vlastní
doplňkové činnosti.

DOTACE 2015
Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu ZAJIŠTĚNÍ
DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO
ROK 2015 číslo: D/0319/2015/SOC
Finanční podpora ve výši 1 735 840,- Kč byla učena na úhradu nákladů spojených
se základními činnostmi sociální služby. Dotace byla poskytnuta na základě Pověření
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu PRIORITY ZLÍNSKÉHO
KRAJE PRO ROK 2015 číslo: D/1580/2015/SOC
Finanční podpora ve výši 130 000,- Kč byla učena na úhradu nákladů spojených se
základními činnostmi sociální služby. Dotace byla poskytnuta na základě Pověření
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
Programová podpora - Program V - ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH
NÁKLADŮ NNO POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Finanční prostředky ve výši 370 000,- Kč byly poskytnuty z rozpočtu města Rožnov
p. R. k dorovnání rozdílu mezi schválenými finančními prostředky pro optimální zajištění
poskytovaných služeb na rok 2015.
Finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních
a zdravotních služeb, podpory zdraví pro rok 2015
Finanční dotace ve výši 19 700,- Kč byla učena na úhradu nákladů spojených se
základními činnostmi sociální služby. Dotace byla poskytnuta na základě Pověření
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
Dotace z rozpočtu města Zubří
Finanční dotace ve výši 25 000,- Kč byla určena na poskytování služby sociální
rehabilitace ambulantní a terénní formou dospělým lidem s duševním onemocněním občanům města Zubří.
Dotace z rozpočtu obce Zašová
Finanční dotace ve výši 15 000,- Kč byla určena na financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním sociální služby „Sociální centrum denních aktivit Iskérka“.
Dotace byla poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu.
Dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2015
Účelová neinvestiční dotace ve výši 5 000,- Kč byla určena na podporu dlouhodobého
projektu „Sociální centrum denních aktivit Iskérka“, které pomáhá lidem s duševním
onemocněním v návratu do života. Dotace byla poskytnuta na základě Pověření
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
Dotace z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm
Účelová neinvestiční dotace ve výši 5 000,- Kč byla určena na poskytování služby
sociální rehabilitace ambulantní i terénní formou pro občany města Frenštát pod
Radhoštěm v roce 2015.
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Souhrnný přehled poskytovatelů dotací
Subjekt

Zlínský kraj - dotace MPSV

Zlínský kraj – z rozpočtu ZK
Město Zubří

Částka

Použití

náklady na zaměstnance –
98 % dotace, pohonné hmoty
– terénní služba, odpady,
1 735 840
nájem SW Highlander
(vykazování sociální služby),
kancelářské potřeby
spotřeba energie, právní
130 000 a ekonomické služby, materiál
pro rehabilitační dílny
25 000

mzdy a odvody pracovníků
v přímé péči

Město Rožnov p. R.

mzdy a odvody klíčových
370 000 pracovníků (pracovníků
v přímé péči)

Město Frenštát p. R.

mzdy a odvody klíčových
5 000 pracovníků (pracovníků
v přímé péči)

Obec Zašová
Obec Vidče

Město Valašské Meziříčí
Celkem dotace

15 000

mzdy a odvody pracovníka
v sociálních službách

mzdy a odvody klíčových
5 000 pracovníků (pracovníků
v přímé péči)
mzdy a odvody klíčových
19 700 pracovníků (pracovníků
v přímé péči)
2 305 540

GRANTY 2015
Týdny pro duševní zdraví (TDZ)
Grant výši 40 000,- Kč byl poskytnut z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm
na realizaci 9. ročníku TDZ. Programy a aktivity proběhly v září a v říjnu a byly
zaměřeny na osvětu veřejnosti a destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Záštitu
nad akcí převzal místostarosta města Rožnov p. R. Ing. Jan Kučera. Uspořádáním akce
jsme se připojili k celorepublikovým TDZ, které se konají každoročně nejen v naší zemi.
Všechny akce proběhly pro návštěvníky zdarma. Součástí programů bylo informování
o aktivitách Iskérky.
V září proběhla na náměstí osvětová kampaň s názvem „Rozdílní a přesto stejní“,
v kině Panorama benefiční koncert Beaty Bocek pro Iskérku. V rámci podzimní
destigmatizační kampaně proběhla v září a říjnu na chodbách a v podkroví Městské
knihovny v Rožnově výstava maleb, kreseb a fotografií soch „ Veskrze pozitivní –
hravá výstava“, jejíž autorkou je žena, která dlouhodobě trpí duševním onemocněním.
Dostala příležitost vystavit své obrazy a umožnila lidem nahlédnout do svého nitra. Vlastní
tvorba je pro ni součástí sebe terapie, kterou se zbavuje úzkostí a depresí. Začátkem října
bylo zrealizováno divadelní představení „Divadlo malého kjogenu“.
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Říjnový cyklus přednášek a besed na téma „Předsudky“ proběhl v podkroví Městské
knihovny v Rožnově p. R. (beseda s diskusí - MUDr. Možný – ředitel PN Kroměříž,
Mgr. Daniel Krejcar (klinický psycholog) - Předsudky a jak na ně, co s nimi?;
přednáška známé spisovatelky Hany Pinknerové - Vděčnost a smutek spolu
nebydlí; přednáška Mgr. Vladimíra Sáckého - Nebojte se psychoterapie).
Během TDZ měli návštěvníci možnost setkat se jak s lidmi, kteří trpí duševním
onemocněním, tak s odborníky. Cílem programů bylo porozumět duševní nemoci, více ji
chápat, získat více informací a tak se zbavovat zbytečných předsudků.

DARY 2015
SIEMENS, s.r.o. - vybavení a rozvoj tiskařské dílny
Společnost Siemens poskytla finanční dar ve výši 35 000,- Kč na pořízení nástrojů,
pomůcek a speciálních materiálů k rozšíření kapacity a tvůrčích možností tiskařské
dílny. Projekt inovace výbavy účelně navázal na stávající vybavení dílny, jehož kreativní
využití pro rehabilitační cíle se osvědčuje již mnoho let.
LUSH GMBH - dobročinný kelímek Charity Pot pro Iskérku
Kosmetická firma LUSH, která je v kosmetice symbolem etického přístupu ke všem živým
tvorům a planetě Zemi, podpořila v rámci svého charitativního projektu Charity Pot projekt
naší organizace Týdny pro duševní zdraví částkou ve výši 23 600 Kč. Smyslem projektu
je bořit mýty o osobách, které mají duševní problémy či jsou v psychiatrické péči.

DARY OBCÍ 2015
Obec Hutisko -Solanec

2 000

Obec Dolní Bečva

3 000

Obec Valašská Bystřice
Obec Poličná

12 700
5 000

Souhrnný přehled darů právnických a fyzických osob
Apri s.r.o.
BC-CHEMSERVIS S.R.O.
Benefice pro Iskérku
Billa, spol. s .r.o.
Comet systém s.r.o.
CS Cabot, s.r.o.

5 000
10 837
5 000
15 000
7 500

Deza

10 000

Dohnal Jaroslav

70 000

Elektroprojekta Rožnov p. R.

3 000

Haman František

3 000

Innovative Sensor Technology
Iskérka o.s.
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10 000

15 000
173 877

J.T.O. systém

10 000

Kovář Martin

50 000

Lush Pragdonation charity

23 600

Maťa Jiří

5 000

Miroslav Chuděj s.r.o.

5 000

Nadace Siemens

35 000

Obec Dolní Bečva

3 000

Obec Hutisko

2 000

Obec Poličná

5 000

Obec Valašská Bystřice

12 700

On Semi Conductor

10 000

Reality Kocourek

2 000

Reoplan cz s.r.o.

2 000

Retigo s.r.o.

5 000

Robe

50 000

Robe Light

10 100

Římskokat.církev Veselá

5 000

Římskokat.církev Zašová

5 000

ŘMK-farnost Veselá

3 000

ŘMK-farnost Zašová

5 000

Spedos s.r.o.

10 100

Stavinoha Petr

6 000

Striček Marek

6 000

Štefl Jiří

2 000

TEVEKO s.r.o.
Vakuum Servis s.r.o.
Výtěžek adventního koncertu

12 000
5 000
36 536

Zaměstnanci fy ROBE

9 800

Zátopek Stanislav

8 000

Zich Josef

20 000

Zich Josef

20 000

Finanční zpráva..
viz. přílohy na následujících stranách
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kc
)
IČ

28647912

hlavní
1

b

a

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

Chodská 534
Rožnov pod Radhoštěm
75661
Činnost

NÁKLADY

Označení

Název a sídlo účetní jednotky

Iskérka o.p.s.

(součet A. I. 1. až A. I. 4.)

celkem
3

hospodářská
2

345

345

1. Spotřeba materiálu

238

238

2. Spotřeba energie

107

107

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
4. Prodané zboží
A. II.

Služby celkem

(součet A. II. 5. až A. II. 8.)

5. Opravy a udržování

338

7

345

98

7

105

6. Cestovné

6

6

7. Náklady na reprezentaci

4

4

230

230

2 149

2 149

1 627

1 627

514

514

12. Zákonné sociální náklady

7

7

13. Ostatní sociální náklady

1

1

8. Ostatní služby
A. III.

Osobní náklady celkem

(součet A. III. 9. až A. III. 13.)

9. Mzdové náklady
1O. Zákonné sociální pojištění
11. Ostatní sociální pojištění

A. IV.

Daně a poplatky celkem

(součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)

14. Daň silniční

4

2

2

6
2

15. Daň z nemovitostí
16. Ostatní daně a poplatky
A. V.

Ostatní náklady celkem

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

2
(součet A. V. 17. až A. V. 24.)

2

4

39

39

1

1

5

5

33

33

18. Ostatní pokuty a penále
19. Odpis nedobytné pohledávky
2O. Úroky
21. Kursové ztráty
22. Dary
23. Manka a škody
24. Jiné ostatní náklady
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IČ:

NÁKLADY

Označení

28647912

Činnost
hlavní
1

a

b

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
(součetA. VI. 25. až A. VI. 3O.)

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

hospodářská
2

celkem
3

40

43

83

40

12

52

31

31

52

2 967

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotnéno majetku
27. Prodané cenné papíry a podíly
28. Prodaný materiál
29. Tvorba rezerv
3O. Tvorba opravných položek
A. VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

(A. VII. 31. + A. VII. 32.)

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
32. Poskytnuté členské příspěvky
A.VIII.

Daň z příjmů celkem

33. Dodatečné odvody daně z příjmů
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)

2 915
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IČ:

VÝNOSY

Označení

B.

hlavní
1

b

a

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

I.

28647912

Činnost

(součet B. I. 1. až B. I. 3.)

hospodářská
2

26

42

25

1. Tržby za vlastní výrobky
2. Tržby z prodeje služeb

1

celkem
3

68
25

42

43

3. Tržby za prodané zboží
B. II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

(součet B. II. 4. až B. II. 7.)

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby
5. Změna stavu zásob polotovarů
6. Změna stavu zásob výrobků
7. Změna stavu zvířat
B. III.

Aktivace celkem

(součet B. III. 8. až B. III. 11.)

8. Aktivace materiálu a zboží
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
1O. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
B. IV.

Ostatní výnosy celkem

(součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)

1

1

1

1

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
13. Ostatní pokuty a penále
14. Platby za odepsané pohledávky
15. Úroky
16. Kursové zisky
17. Zúčtování fondů
18. Jiné ostatní výnosy
B. V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
(součet B. V. 19. až B. V. 25.)

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
2O. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
21. Tržby z prodeje materiálu
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
23. Zúčtování rezerv
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
25. Zúčtování opravných položek
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70

70

70

70

IČ:

VÝNOSY

Označení
a

b

B. VI.

Přijaté příspěvky celkem

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

27.

Přijaté příspěvky (dary)

28.

Přijaté členské příspěvky

29.

Provozní dotace celkem

C.

(B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)

Výsledek hospodaření před zdaněním
34.

D.

(B. VII. 29.)

Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM

hlavní

hospodářská

celkem

1

2

3

482

482

482

482

2 346

2 346

2 346

2 346

(součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)

26.

B. VII.

28647912

Činnost

2 855

112

2 967

(VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)

-60

60

0

(C. - 34.)

-60

60

0

Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

30.3.2016

Obecne
 prospe

sná spolec
nost

Alena Jbaili
Alena Jbaili

tel.:

linka:
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ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kc
)
IČ

28647912
Označení

AKTIVA

a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I.

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)
(součet A.I.1. až A.I.7.)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Software

3.

Ocenitelná práva

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1.

Pozemky

(součet A.II.1. až A.II.10.)

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

3.

Stavby

4.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

6.

Základní stádo a tažná zvířata

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

2.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4.

Zápůjčky organizačním složkám

5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
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Iskérka o.p.s.
Chodská 534
Rožnov pod Radhoštěm
75661
Stav k prvnímu dni účetního
období
1

1.

A. II.

Název a sídlo účetní jednotky

(součet A.III.1. až A.III.7.)

Stav k poslednímu dni účetního
období
2

118
191

114
172

191

172

: 28647912
IC
Označení

AKTIVA

a

b

Stav k prvnímu dni účetního
období
1

A. IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2.

Oprávky k softwaru

3.

Oprávky k ocenitelným právům

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

6.

Oprávky ke stavbám

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům
hmotných movitých věcí

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B.

Krátkodobý majetek

B. I.

Zásoby celkem

B. I.

(součet A.IV.1 až A.IV.11.)

1.

Materiál na skladě

2.

Materiál na cestě

3.

Nedokončená výroba

4.

Polotovary vlastní výroby

5.

Výrobky

6.

Zvířata

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

8.

Zboží na cestě

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.

Odběratelé

celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
(součet B.I.1. až B.I.9.)

-73

-58

-73

-58

1 937

998

84

84

(součet B.II.1. až B.II.19.)

2.

Směnky k inkasu

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

4.

Poskytnuté provozní zálohy

5.

Ostatní pohledávky

6.

Pohledávky za zaměstnanci

7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

10.

Stav k poslednímu dni účetního
období
2

-77

103

7

102

Daň z přidané hodnoty
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: 28647912
IC
Označení

AKTIVA

a

b

B. II. 11.
12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

13.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
územních samosprávných celků

14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

15.

Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

17.

Jiné pohledávky

18.

Dohadné účty aktivní

19.

Opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

Pokladna

2.

Ceniny

3.

Účty v bankách

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

6.

Ostatní cenné papíry

7.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

8.

Peníze na cestě

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady příštích období

2.

Příjmy příštích období

3.

Kursové rozdíly aktivní
AKTIVA CELKEM

Stav k poslednímu dni účetního
období
2

1

Ostatní daně a poplatky

B. III.

28

Stav k prvnímu dni účetního
období
1

-84
(součet B.IV.1. až B.IV.8.)

(součet. B.IV.1. až B.IV.3.)

655

879

34
621

77
802

1 275

16
16

1 275
(A. + B.)

2 055

1 112

: 28647912
IC
Označení

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I.

(A.I. + A.II.)

Vlastní jmění

2.

Fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem
1.

633

863
230
230

(A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)

2.

B.

Stav k poslednímu dni účetního
období
4

(A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)

1.

A. II.

B. I.

Stav k prvnímu dni účetního
období
3

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
(B.I.1.)

633

633

15
618
1 422

633
249

1 416
20

169
9

581
2
117

5
102

59

49

7

4

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1.

Dlouhodobé bankovní úvěry

2.

Vydané dluhopisy

3.

Závazky z pronájmu

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

6.

Dohadné účty pasivní

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.

Dodavatelé

(součet B.II.1. až B.II.7.)

(součet B.III.1. až B.III.23.)

2.

Směnky k úhradě

3.

Přijaté zálohy

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

10.

Daň z přidané hodnoty

11.

Ostatní daně a poplatky

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních
celků

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

29

: 28647912
IC
Označení

PASIVA

a

b

B. III.15.

Stav k prvnímu dni účetního
období
3

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

16.

Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

17.

Jiné závazky

18.

Krátkodobé bankovní úvěry

19.

Eskontní úvěry

20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

21.

Vlastní dluhopisy

22.

Dohadné účty pasivní

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

2.

Výnosy příštích období

3.

Kursové rozdíly pasivní
PASIVA CELKEM

Sestaveno dne: 30.3.2016

Právní forma účetní jednotky

Obecne
 prospe

sná spolec
nost

Předmět podnikání

628

2
(součet B.IV.1. až B.IV.3.)

6
6

80
80

(A. + B.)

2 055

1 112

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Alena Jbaili

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Alena Jbaili
tel.:

30

Stav k poslednímu dni účetního
období
4

linka:
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