ISKÉRKA SRDEČNĚ DĚKUJE!

Stejně jako my všichni ostatní i ISKÉRKA má své plány do tohoto roku, velká
předsevzetí a tajné sny. Nic z toho by ale nebylo možné uskutečnit bez neúnavné práce,
obětavosti, laskavosti a pomoci našich zaměstnanců a lidí, kteří nás podporují. V uplynulém
roce 2016 Vás bylo mnoho, kterým tímto velmi ráda a z celého srdce děkuji.
DĚKUJI:
dobrovolníkům, kteří podporují naše klienty v době po skončení pracovní doby
Iskérky a o víkendech;
dobrovolníkům, kteří nám pomáhali na jaře s úklidem domu a zahrady, na podzim pak
se založením významné části budoucí zahrady, kterou budou využívat jak naši klienti, tak
veřejnost. Zvládli připravit plochy pro výsadby, vysadit rostliny, upevnit je i zamulčovat
slámou;
dobrovolníkům při přípravě kulturně - osvětové akce Týdnů pro duševní zdraví, všem
přednášejícím i panu Zdeňku Šimůnkovi jako autorovi výstavy v Městské knihovně Rožnov
p. R.;
pořadatelce Závodů kočárků paní Hance Jantačové, která polovinu výtěžku ze
startovného věnovala Iskérce;
všem dárcům, kteří nás podpořili a podporují finančně;
společnostem, které pro své zaměstnance připravují vánoční jarmarky a pozvaly i nás.
Umožnili nám tak nejen nabídnout výrobky naší služby a získat prodejem nějaké finanční
prostředky, ale také představit naši službu veřejnosti;
manželům Petřekovým za údržbu domu, v němž má Iskérka své sídlo. Na podzim
proběhlo finančně velmi nákladné odvodnění domu;
otci Kamilovi za duchovní podporu, kterou věnuje pravidelně 1x měsíčně našim
klientům a v jejímž rámci probírají témata podle jejich zájmu;
všem pracovníkům za dobrou práci;
všem klientům, kteří využili naši službu, a těm, kteří odešli, přeji hodně síly na jejich
vlastní cestě;
městu Rožnov, přilehlým obcím i Zlínskému kraji;
dětem ze Základní a mateřské školy v Ostravě - Hrabůvce, které se dozvěděly o tom,
že Iskérka sbírá víčka, rozhodly se pomoci a nakonec se díky ochotným a skvělým paním
učitelkám podařilo zorganizovat charitativní sběr víček pro Iskérku na celé škole;
děkuji i Vám všem, kteří práci Iskérky sledujete a držíte nám palce, i když Vám třeba
současná situace nedovolí zapojit se více. I dobrá myšlenka, ocenění a přání úspěchu nám
pomáhá na naší cestě a dodává potřebnou sílu.
Vám všem ještě jednou upřímně děkuji a dovoluji si pro ISKÉRKU o.p.s. jako její
ředitelka přát, aby tak obětavé a nápomocné lidi jako jste Vy potkávala i novém roce 2017!
Alena Jbaili, Tereza Tvardíková-Kučerová

