
Středisko pracovní rehabilitace Ostrava 
ROK  2006 

 
 
 
„ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, 
   ale ten, kdo ví, čeho je potřeba“ 
  František Ladislav Čelakovský 
 
 

 
Středisko pracovní rehabilitace ( SPR ) vzniklo jako účelové zařízení 

SPMP Ostrava  a  svou činnost zahájilo v roce 1992.  Na základě rozhodnutí 
zřizovatele , s platností od 1. ledna 1995 získalo SPR v souladu s Občanským 
zákoníkem, Hlava II., § 18-20  právní subjektivitu.  

 
Posláním SPR je dát příležitost zdravotně znevýhodněným osobám a 

umožnit dlouhodobě nezaměstnaným seberealizaci. Pomoc potřebným je právě 
v dnešní době velmi žádoucí,zejména když si pod pojmem pomoc představíme 
konkrétní podporu, správné postoje, odstranění bariér. Maximální možná  míra 
integrace je uskutečnitelná za předpokladu, že pro ni budou vytvořeny podmínky, 
ve kterých nebude nikdo přehlížen, podceňován. A o to se právě v našem zařízení 
snažíme. Jsme si vědomi, že v péči o osoby se zdravotním postižením nelze 
očekávat radikální obrat k lepšímu bez hledání alternativních možností zařazení 
osob se ZPS do pracovního procesu, celkového přístupu k integraci. Proto všichni  
pracovníci SPR se snaží našim uživatelům služeb vytvořit pocit úspěšnosti a tak 
jim zvyšovat sebevědomí, vštěpovat jim základy pro samostatný život. 

S ohledem na stupeň jednotlivých postižení, na mentální úroveň klientů, 
všichni zaměstnanci usilovali o co největší rozvoj svěřenců, o jejich integraci. 
Dlouhodobým cílem je dosáhnout co možná největší samostatnosti, socializace. Do 
výchovně – vzdělávacích činností jsou proto zařazeny činnosti, které napomáhají 
k celkovému osobnímu a profesnímu růstu. Výchovní pracovníci a instruktoři mají 
na paměti, že každý klient je jiný, každý disponuje různým potenciálem 
schopností a možností. Od těchto znalostí se odvíjí plánování individuálních 
programů. Středisko má ve své péči osoby s lehčím stupněm mentální retardace, 
ale i s těžší mentální retardací , kombinovanými vadami a  občany, jimž byla 
přiznána  ZPS. 

Činnosti denního  pobytu – programy dle ročního plánu práce probíhají od 
pondělí do pátku a to od 7,00 do 15,00 hodin. 



SPR  je otevřené zařízení, což znamená, že poskytuje prostor pro 
nejrůznější společenské, kulturní, sportovní a pracovní zapojení klientů 
s handicapem i zdravými občany z okolí, jiných institucí, jednotlivých pracovišť. 
 

Kalendářní rok 2006 probíhal ve znamení příprav na avízované změny  
legislativy  v  sociální sféře. Věříme, že se zákonem o sociálních službách č.  
108/2006 Sb. dojde k naplnění humanitních vstupů, vyplývajících z  vládní politiky 
v  péči o handicapované spoluobčany a SPR opětovně získá dostatečné množství 
finančních prostředků, které umožní pokračovat v práci s našimi zdravotně 
postiženými spoluobčany. 

 

STRUKTURA  STŘEDISKA 
 

Pracoviště pro osoby s mentální retardací 
 

Počet klientů  :  53   
   28 osob mentálně retardovaných – lehčí, střední stupeň     
    postižení, 25 osob se středním, těžkým stupněm postižení,    
    kombinované vady 

Počet zaměstnanců : 7  (vychovatel,pedagog, instruktor ) + 1 vedoucí  pracovník  
 

Toto pracoviště se orientuje  na výchovu a výuku osob s mentální retardací. 
U osob s lehkou a středně těžkou MR se zaměřujeme na nácvik 

pracovních činností a dovedností, základů sebeobsluhy, práci s nástroji či 
jednoduchými stroji. Klienti vyrábí drobné předměty ze dřeva, textilu, kůže, 
keramiky, tkají koberečky, zhotovují loutky a obrázky ze suché vazby. Další 
důležitou součástí náplně dne je opakování trivia, výuka společenských 
dovedností, návštěva kulturních akcí, styk s veřejností. Neméně důležitou je 
činností je integrace se zdravou mládeží, dále pak sexuální výchova a výchova 
k partnerství. Poskytujeme i služby pro handicapované, podáváme informace 
rodičům, zákonným zástupcům. 

Pro skupinu klientů s kombinovanými vadami – těžší stupeň MR, tělesné, 
zrakové a jiné postižení, je rovněž zajištěna výchova a výuka dle individuálních 
programů. Zaměřujeme se na praktické činnosti, potřebné pro orientaci v  
běžných životních situacích. Pokračuje se s rozvíjením dovedností, schopností, 
návyků, získaných v dřívějším období ( pomocná škola, klub ). 

Klienti , osoby s MR pocházejí většinou z rodin členů SPMP. Působení na ně 
v rámci sdružení je dlouhodobé a přináší výsledky. Mnozí z nich by jinak zůstali 
dlouhodobě uzavřeni v domácnostech, jen se svými stárnoucími rodiči, bez 
jakýchkoliv kontaktů s veřejností. 

 
 



Pracoviště pro osoby s průkazem  ZPS 
 
Počet klientů    :  20 - 28 
Počet zaměstnanců   : 4 ( instruktor, sociální pracovník, pedagog,                                                
                                                        vychovatel )                                    
                                   +1 ( osobní asistent, ekonom, instruktor ) 
 
Pracoviště zajišťuje péči občanům se změněnou pracovní schopností, kteří 
jsou dlouhodobě  evidováni u  ÚP Ostrava  jako uchazeči o zaměstnání. 
 

 Cílem je osamostatňován handicapovaných, odstranění bariér vzniklých 
dlouhodobou izolaci, dále pak příprava na založení vlastní rodiny, integrace na 
všech úrovních společenského života a orientace na trhu práce. 

SPR pro tuto skupinu, znevýhodněnou na trhu práce, pořádá kurzy 
neprofesního typu, Praktikum pro život. Obsahová náplň kurzu spočívá v  upevňování 
a prohlubování nových teoretických vědomostí a praktických dovedností a připravuje  
absolventy kurzu především pro samostatný život v rodině a výkon jednotlivých 
pracovních činností.  V rámci celoživotního vzdělávání navíc proběhly ve spolupráci 
s ÚP Ostrava akreditované 
specializační kurzy. 
Jednalo se především o 
motivační  programy ÚP, na 
které získalo Středisko 
pracovní rehabilitace od 
MŠMT ČR  „Pověření“ 
k provádění 
rekvalifikačních kurzů.  
Velkou oblibu si mezi 
uchazeči o zaměstnání 
získal šestitýdenní kurz 
Jednoduchá administrativa, 
který frekventanty 
připravil rovněž na práci 
s PC v pomocných profesích , žádaný  je i akreditovaný profesní kurz Osobní asistent 
, jehož cílem je zvýšení odborné kvalifikace pracovníků státních i nevládních 
organizací,kteří pečují o handicapované spoluobčany. 

 
Zájemcům je dána nabídka dalších služeb, ze kterých si mohou vybírat  : pomoc osobních 
asistentů, logopéda,psychologa, pobyt v azylovém bydlení, zapojení se do zájmových 
kroužků, absolvování rekondičních pobytů, příprava na pobyt v chráněném bydlení.  
 
 
 



Na denní pobyt ve středisku navazují 
aktivity Klubu Humanita, který pro své 
členy nabízí pravidelné programy 
zájmové a sportovní  činnosti.  Při 
Středisku pracovní rehabilitace působí 
sportovní klub CHACHARI. Tento 
zdárně reprezentují všechny oddíly 
sportovní ho klubu : stolního tenisu, 
kuželek, bowlingu,lehké atletiky a kopané. 
V roce 2006 jsme opětovně uspořádali 
Sportovní olympiádu pro lidi s mentálním 
postižením v kuželkách a bowlingu, v obou 
disciplínách jsme obhájili prvenství z minulých let.  
 

Večerní  škola 
  
 Cílem je pravidelné a soustavné vzdělávání mentálně postižených 
spoluobčanů, kteří nemají v současné době možnost aktivní účasti ve vzdělávacím 
procesu ve zvláštních nebo pomocných školách. 
 Účastníkem se může 
stát každý občan s MR, bez 
ohledu na to, zda se jedná o 
lehčí stupeň MR či 
kombinovanou vadu. Výuka 
probíhá v odpoledních hodinách 
v prostorách  SPR.  Plán práce 
je vypracován na delší časové 
období a zaměřuje se na osobní 
rozvoj osob s mentální 
retardací. Účastníci VŠ mají 
možnost účastnit se  
nabízených programů a podle 
svých možností a schopností je vhodně kombinovat. Nové činnosti přitom volně a 
účelně navazují na denní pobyt ve středisku. 
 I v roce 2006 probíhala Večerní škola osvědčenou formou kroužků, které 
si zájemci zvolili. Největší zájem byl o gastronomii - 12 účastníků , práci v 
keramické dílně – 8 klientů , dále si úspěšně vedl dokumentární kroužek, ve 
kterém pracovali 4 zájemci a rovněž probíhala výuka  práce se dřevem  s 5 
klienty.   
 
Počet klientů celkem : 29 
Počet pracovníků  :  4    odpovědní pracovníci – vedoucí kroužků 
      4 - 6 asistenti, instruktoři 



 

Azylové  bydlení 
Jedná se jednak o určitou formu občasné výpomoci rodičům, jednak o tzv. 

osamostatňovací pobyty klientů - jako příprava na chráněné bydlení. 
 Možnost ubytování mají i hosté, kterým poskytneme program, stravování a 
nabídku zábavy, zejména pak sportovci – účastníci rozmanitých přeborů a 
sportovních turnajů, plaveckých závodů apod. a rovněž frekventanti kurzů, 
soustředění. 
  

 
DALŠÍ  AKTIVITY  ROKU 
 
- umožnění praxe studentům Ostravské univerzity, Střední školy proj.Matějčka 
(sociálně humanitárního oboru ) Poruba, Střední odborné školy církevní – obor 
sociální práce, ergoterapeutům Vyšší odborné školy zdravotnické a budoucím 
sociálním pracovníkům z Vyšší odborné školy  sociální Ostrava ; 
- účast na akci pro MR spoluobčany „Chceme žít s Vámi“v Praze 
- členství v Českém hnutí speciálních olympiád nás opravňuje účastnit se  

projektů ČHSO a vysílat sportovce SK Chachaři na turnaje SO 
v Olomouci,Hradci Králové aj. místech republiky 

- besídky, oslavy narozenin, diskotéky – programy pro rodiče, hosty a zájemce 
z řad dobrovolných pracovníků 
- individuální sociální poradenství :  
bydlení, umístění do chráněného bydlení, obnova sociálních dávek, pomoc klientům 
se vstupem do zaměstnání, domácí násilí, alkohol v rodině, patologické hráčství, 
vyřizování invalidního důchodu, mimořádných dávek ( motorové vozidlo apod. )  
- osobní asistence při 
doprovodu klienta k lékaři, 
nácvik samostatné 
docházky do zařízení 
doprovod do zájmových 
kroužků, doučování, 
jednání s úřady 
- rekondiční, rehabilitační 
pobyty v tuzemsku i 
zahraničí 
- turistické vycházky 
- návštěva výstav, 
divadelních představení, 
přednášek 
 



METODY  PRÁCE  
  
Sociálně – psychologický výcvik : 
 osvojování společenských návyků a norem chování, sebepoznávání, 
hodnocení schopností a zájmů, zjišťování postojů a preference životních hodnot, 
formy kontaktování zaměstnavatelů, verbální a neverbální komunikace – 
komunikační styly, umění představit se, zásady společenského vystupování.  
Informační činnost : 
 informace z oblasti sociální, právní a zájmové, sportovní a rekondiční 
činnosti pro klienty s MR ; informace a poradenské pohovory k volbě povolání, 
k situaci na trhu práce pro klienty s průkazem ZPS. 
Výchovně – vzdělávací činnost : 
 udržování a rozvíjení teoretických znalostí, které klienti získali před 
nástupem do střediska, organizace služeb pro osoby s MR, nácvik pracovních 
činností a dovedností, opakování trivia, výuka společenských dovedností, návštěvy 
společenských akcí. 
 
 
Praktický výcvik : 
 exkurze na různá pracoviště, pracovní výcvik a příprava zručnosti ve 
vybraných profesích, krátkodobé pracovní činnosti u zaměstnavatelů, mediální 
propagace  občanů se  ZPS, beseda s firmami schopnými přijmout zaměstnance 
se zdravotním handicapem. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PERSONÁLNÍ  ZABEZPEČENÍ 
 
 
 

FUNKCE      KUMULOVANÁ  FUNKCE 
 
ředitel      metodik, organizátor Večerní školy 
zástupce ředitele     vedoucí pracovního zácviku 
ekonom      hospodář,organizátor Večerní školy 
vedoucí výchovy     logopedický , rehabilitační pracovník  
sociální pracovník     vychovatel, instruktor 
výchovný pracovník     osobní asistent 
speciální pedagog     vychovatel, rehabilitační pracovník 
speciální pedagog     vychovatel, ergoterapeud 
instruktor      osobní asistent 
instruktor      pomocný vychovatel 
instruktor      osobní asistent 
výchovný pracovník     instruktor 
 
 
Všichni zaměstnanci v HPP vykonávají kumulované funkce, tzn. že například 
speciální pedagog působí jako vychovatel,rehabilitační pracovník, OA atd.      

 
Zaměstnanci se dále podílí na zdárném průběhu Večerní školy přednáškovou 

činností v akreditovaných kurzech či  asistují v jednotlivých kroužcích. Odborný 
dozor při azylovém pobytu zajišťují absolventi studia Osobní asistent MR. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Odborný růst zaměstnanců 
a vzdělávací akce pořádané ve Středisku pracovní rehabilitace 

v roce  2006 
 

 
- zaměstnanci i dobrovolní pracovníci si průběžně zvyšovali kvalifikaci a 

získávali  nové poznatky samostudiem (změny zákona o sociální práci, 
standardy) nebo absolvováním odborných seminářů, pořádaných k zavádění 
nového sociálního zákona v místě bydliště či v na semináři v Praze. který 
proběhl pod záštitou pana Zdeňka Škromacha v Poslanecké sněmovně pro 
členy SPMP ČR 

- dva zájemci z řad střediska byli seznámeni s principy dobrovolnictví, 
metodikou a přípravou supervize v organizaci a poté vyškoleni na dobrovolníka 
NDC Hestia  

- tři zaměstnanci využili možnost účastnit se odborného semináře „Perspektiva 
aneb nové možnosti řešení problematiky nezaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením“, pořádaném VŠB Ostrava  

- dva pracovníci a jeden dobrovolník byli delegováni na celostátní semináře 
pořádané OS ORFEUS za pomoci projektu HEFAISTOS  : prvý se konal pod 
záštitou pana Vladimíra Špidly v Praze na téma „Úloha sociální ekonomiky v 
ČR“ – s aktivní účasti SPR Ostrava u kulatého stolu ( příspěvek ) ; druhý na 
téma „Úloha sociální ekonomiky ve zvyšování zaměstnanosti sociálně 
vyloučených skupin obyvatel ČR“ se uskutečnil v Aule pedagogické fakulty 
Univerzity Hradec Králové 

- jeden zaměstnanec ukončil vzdělávací kurz pořádaný akreditovanou vzdělávací 
institucí NOVEKO „Sociální péče ve světle nových předpisů“ ( získané 
informace předal kolektivu pracovníků SPR ) 

- dva instruktoři SPR absolvovali Kurz prostorové tvorby se zaměřením na 
keramiku a modelování s prvky speciálně pedagogických přístupů, akreditovaný 
MŠMT 

- vedoucí pracovník absolvoval kurz Psychiatrické minimum, který proběhl 
v ostravské MENS SANĚ ; výuku zajistilo Tréninkové a vzdělávací středisko 
OS Fokus Praha v čele s MUDr. Janem Stuchlíkem 

- šest zaměstnanců a dobrovolných pracovníků střediska úspěšně ukončilo 
kvalifikační kurz Osobní asistent u lidí s MR 

 



 Výroční zpráva 
 za rok 2006 

 

 
 

Středisko pracovní rehabilitace 
L.Podéště 1874, Ostrava – Poruba, 708 00 

Tel., fax  :  596 954 480,  e-mail : spr@cbox.cz 
 
 

 
 


