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Pracovníci SPR : 

 

 

HPP – PhDr.Hankeová Lenka, Ing.Břetislav Gomola, Krajčí Danuše, 

Pavlína Zmeškalová, Hanke Oldřich, Bc.Čadecká Lenka, Turoň 

Jaroslav, Hanke Aleš, Sypienová Kateřina, Sukačová Alena, 

Hankeová Nataša, Chovancová Martina, Čadecký Zdeněk 

Dobrovolní pracovníci : Černeková Božena, Ing.Miroslav Zámečník, 

Hana Barčová, Naděžda Kožušníková, Kateřina Trefilová 

 

Přehled hlavní činnosti ( podle 

zřizovací listiny): 

Denní stacionář ve smyslu zákona č.108/2006, §46 ; ostatní 

vzdělávání ; poradenská činnost v oblasti společenských věd a 

rozvoje osobnosti ; pořádání odborných kurzů , školení a jiných 

vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 

Zřizovatel  - změna názvu  

zřizovatele  (od 16.6. 2008) 

Okresní organizace SMPM ČR Ostrava, o.s. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Charakteristika zařízení, jiné důležité údaje   

 

                                                               

 SPR je účelové zařízení SPMP Ostrava  

       poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením i kombinovaným postižením (tělesným, 

smyslovým) , mobilním i imobilním klientům, bez psychiatrické diagnózy. Prostřednictvím svých služeb 

umožňuje žít maximální měrou běžným způsobem života, který se co nejvíce přibližuje k životnímu 

standardu běžné (věkově srovnatelné) populace. Služby klientům poskytuje středisko dle jejich 

individuálních potřeb tak, aby vždy zůstala zachována jejich důstojnost a lidská práva. 

         

 Počet klientů SPR : 47. 

 Právní subjektivitu získalo SPR na základě rozhodnutí zřizovatele ke dni 1.9.1992. 

 

 

Denní stacionář 

 

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář ( SPR - DS ) zahájilo pravidelný provoz 

pro lidi s handicapem v roce 1992. Posláním SPR je umožnit lidem s mentálním postižením žít 

samostaně v chráněné či podporovaném bytě, k jejich seberealizaci. Jedná se zejména o 

konkrétní podporu, správné postoje, odstranění bariér. Dlouhodobým cílem je dosáhnout co možná 

největší samostatnosti, socializace. Zaměřujeme se proto na takové činnosti, které vedou k  

osobnímu a profesnímu růstu. Do SPR dochází lidé s lehčím stupněm mentální retardace, ale i 

s těžší MR, s kombinovanými vadami. Výuka v SPR probíhá ponejvíce formou praktických cvičení. 

  Největším přínosem SPR-DS je začlenění lidí ohrožených sociálním vyloučením z důvodů 

zdravotního stavu nebo postižení do aktivit běžného života, odstranění závislosti na pomoci 

společnosti. Sociální pomoc je poskytována na bázi dobrovolnictví i profesionální osobní asistence.  

 

 

 Večerní škola 

 
V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme tzv. Večerní škola, jejímž cílem je pravidelné a 

soustavné vzdělávání, což probíhá formou zájmových kroužků : (keramika,gastronomie,práce se 

dřevem, voskem – výroba svíček, práce s proutím - výroba košíků,misek apod., výuka na PC, 

taneční kroužek A je to). Účast  27 klientů .   

 

 

 

SK CHACHAŘI  se zaměřuje na sportovně rekreační programy : 

stolní tenis   12 osob  - pravidelné tréninky 1x týdně 

kuželky  10 osob  - 1x týdně – pondělí , trénink 

lehká atletika  7 osob  - tréninky na sídlišti, zahrada SPR  ( sezónní činnost ) 

bowling              8 osob  - tréninky 2x do měsíce – středa 

kopaná            12 osob  - sezónní tréninky , trénink je součástí dopoledních programů ;  

v rámci klubu pracuje dokumentární kroužek  (3 osoby), který má za úkol mapovat a zřizovat 

fotodokumentaci významných událostí v životě SPR. 

Další nabídkou byla Osobní asistence, kterou využilo 17 klientů při doprovodu a dohledu na 

pobytových, sportovních akcích, nácviku samostatného způsobu života.  

 

 

 



 

 
 

Vzdělávací akce, odborný růst zaměstnanců  v roce 2010 
                   

           Nejen pro plnění povinností, vyplývajících ze zákona o sociálních službách – sbírka zákonů 

č. 108/200, ale hlavně pro získání nových znalostí a zkušeností a tím zvyšování kvalifikace 

pokračovali zaměstnanci a ostatní zájemci z řad spolupracujících organizací v dalším osobním 

studiu a novelizaci metodických pokynů SPR - Standardů kvality sociálních služeb. Získané  

poznatky dále uplatnili při práci s klienty. 

V tomto roce jsme absolvovali převážně  jednodenní  odborné  přednášeky, akreditované 

semináře s rozmanitou tématikou, několik zájemců i kurzy: 

 „Dejte o sobě vědět“ 15-ti hodinový kurz o.s.INVENTURA  - 2 zaměstnanci  (24.-

26.3.2010) 

 „Úvod do rehabilitace lidí se zdravotním postižením“ seminář  v rozsahu tří hodin 

– účast : 12 zaměstnanců ( 26.3.2010) 

 „Autismus“ – 4 hodinový seminář – celková účast: 30 osob, z toho SPR: 12 

zaměstnanců + 1 dobrovolník (9.4.2010) 

 „Způsoby objektivní disgnostiky psychiky a psychických poruch“  3 hodinový 

seminář s účasti : 6 zaměstnanců (8.5.2010) 

 „Právní aspekty v sociálních a zdravotnických službách“ 3 hodinový seminář proběhl v SPR 

dne 14.5.2010, účast: 26 osob, z toho 12 zaměstnanců SPR 

 „Pedagogicko-psychologická poradna“ 2 hodinový seminář – 10 zaměstnanců (14.5.2010) 

 Kurz v rozmezí 5 hodin „ Zážitkové hry v přírodě“ – 3 zaměstnanci (31.5.2010) 

 absolvování kvalifikačního, akreditovaného kurzu Osobní asistent pro osoby se 

zdravotním postižením  - ( akreditovaný kurz v rozsahu 195 hod) všichni přihlášeni 

zájemci o další vzdělávání splnili požadavky, které kurz požaduje a obdrželi 

osvědčení s celorepublikovou platností. Kurz absolvovalo 27 lidí, kteří již pracují 

v sociálních službách, z toho  osm zaměstnanců SPR v HPP a 3 dobrovolní 

pracovníci (ukončení 29.6.2010) 
 

 „Stresové faktory a současná rodina“ 2 hodinový seminář – 2 zaměstnanci (21.10.2010)  

 

 „Drátkování“ – tématická dílna : 4 hodiny,  1 zaměstnanec ( 6.11.2010)  

 

 6 hodinový seminář na téma „Etika, etický kodex“ 8 zaměstnanců + 1 dobrovolný pracovník 

( 23.11.2010 ) 

 

 „Floristika – tvůrčí dílna“ – 4 hodiny, 8 zaměstnanců + 4 dobrovolníci ( 26.11.2010) hlídky 

byli dne 2.10.2009 proškoleni dle zákona č.133/85 Sb. 

 



 

 

 

 Programy SPR-DS  v roce 2010, přehled pracovních skupin 

 
 

 Prioritní pro činnosti roku 2010 byl nácvik běžných pracovních dovedností, které jsou 

potřebné pro chod domácnosti, život v rodině. Klienti si zčásti osvojili základní poznatky, vedoucí 

k samostatnému způsobu života ve vlastní domácnosti. Stupeň dosažené samostatnosti si navíc 

vyzkoušeli  i na rehabilitačních pobytech, kdy se ověřilo, že došlo všeobecně ke zlepšení při 

dodržování hygienických návyků, sebeobsluze a k získání pocitu sounáležitostí.Dlouhodobým cílem 

SPR - Denní stacionáře je umožnit lidem s mentálním postižením zůstat součástí místního 

společenství, inkluze do společnosti zejména v oblasti samostatného života, celoživotního 

vzdělávání, trávení volného času a pracovní rehabilitace klientů sociálních služeb. V průběhu roku 

2010 se projektu Středisko pracovní rehabilitace zúčastnilo v denních programech 47 lidí s 

mentálním postižením. Máme na paměti, že klíčový pracovník je partnerem. Pomáhá tam, kde je 

třeba, učí klienty zdravému sebevědomí.Nenutíme proto klienty k striktnímu plnění plánovaných 

činností, necháváme jim možnost samostného rozhodování. 

 

Řídíme se tím, co již máme ověřené dlouholetou praxí, tzn., že 

 jádro vzdělávání ve středisku neleží  pouze v řízených činnostech, ale ve všech 

aktivitách,které  v něm probíhají 

 klient si odnáší kompetence a ne nesplněné úkoly 

 

 

 Klienti Denního stacionáře plní některé výchovně-vzdělávací programy ve skupinkách, do 

kterých jsou zařazeni dle svého rozhodnutí,  s přihlédnutím k specifickým  potřebám jednotlivců. 

V praxi se jedná o čtyři oddělení, ve kterých probíhá výuka trivia, pracovní, tělesná, výtvarná a 

smyslová výchova, nácvik samostatnosti. 

Pracovní zácvik je nadále uskutečňován ve střediskových dílničkách ( preferují se malé 

skupinky, tvořené vždy klienty ze všech základních skupin ) : keramika, košíkářství, práce 

s voskem, textilem, dřevem. Rovněž využíváme cvičné kuchyně k nácviku jednoduchých teplých i 

studených pokrmů. 

 

 

I.oddělení , určené       pro osoby s lehkou a středně těžkou MR   

Klíčový pracovník  : Kateřina Sypienová 

 

II. oddělení, určené  pro kombinované vady ( i imobilní klienty ) 

Klíčový pracovník             : Nataša Hankeová 

Asistent              : Martina Chovancová 

 

III. oddělení, určené  pro osoby s lehkou formou M R            

Klíčový pracovník             : Danuše Krajčí 

 

IV. oddělení,   určené pro lidi se středně těžkou MR + kombinovanými vadami  

Klíčový pracovník             : Bc.Lenka Čadecká 

Asistent              : Jaromír Turoň 

 



 

2. OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM  2010  - očima zúčastněných aktérů  

( zaměstnanci, klienti, rodiče – všichni účastníci programů  DS  ) 

 
 Rok 2010 přinesl pro klienty, zaměstnance a příznivce SPR – denního stacionáře mnoho 

vítaných - krásných zážitků, ale objevily se i nepříznivé zprávy, havarijní situace. Tak jak to 

v běžném životě chodí, porvali jsme se s nepříznivou sitací, v závodech, soutěžích, jsme se snažili, 

jak to nejvíc šlo. Taky se nám to vyplatilo a tak jsme se mohli radovat ze sportovních úspěchů i 

z konečného výsledku při odstraňování škody, které nám způsobila havárie vody.V průběhu roku 

2010 se projektu Středisko pracovní rehabilitace zúčastnilo v denních programech 47 lidí s 

mentálním postižením, z toho jsou 3 imobilní klienti. Ke splnění dlouhodobého stanoveného cíle : 

osamostatňování lidí s mentálním postižením v co možna největší míře, budeme  nadále pokračovat 

v již nastoupené cestě. Projekt prochází každoroční inovací, do které se zapojují všichni klienti a 

jejich zákonní zástupci, kteří se vyjadřují k současným programům a navrhují nové aktivity jako 

např. pracovní, společenské činnosti. Největší přínos projektu vidíme ve spokojenosti zdravotně 

postižených lidí, kteří by jinak byli odsouzeni trávit čas v „izolaci čtyř stěn“. Dále je třeba 

zdůraznit, že SPR jako jedna z mála organizací neodmítá pomoc lidem starším 26-ti let s 

diagnózou mentální retardace, dle možnosti přijímáme i imobilní klienty. Zásadní je i skutečnost, 

že naši klienti neztrácí dosavadní kvalitní rodinné zázemí a sociální kontakty, přičemž jejím 

rodinným příslušníkům umožňujeme budování profesního růstu a pracovní seberealizace. Všechny 

důležité události ze života SPR – DS i s bohatou obrazovou dokumentací jsou dokumentovaná  

v občasníku, vydávaném SPR Ostrava pod názvem „ SPR – TO JSEM JÁ“. 

 

 

SPR   – fakta – skutečnosti ROKU 2010  

NESTRANNÝMA OČIMA 

 
                                                                                                                

Předkládáme Vám k nahlédnutí nejzajímavější, dle všech aktérů nejdůležitějších či 

nejzábavnějších akcí roku ( dle již zmíněného občasníku ) : 

 
 

 
 

Návštěva ostravského muzea 
 
Dne 12.2.2010 se 23 klientů vydalo navštívit Ostravské 

muzeum. Po příchodu jsme se přesunuli do promítacího sálu, 
kde jsme s pomocí brýlí, zhlédli 3D projekci  na téma 

Ostravsko a okolí a to jak z historického, tak ze současného 

stavu. Klientům se projekce velmi líbila a někteří z nich měli 
možnost blíže se seznámit s 3D technikou 
 



 

Dne 10.3.2010 se naše taneční skupina „A JE TO“ vystoupila v DD ASTRA v Ostravě –Porubě pro 

naše seniory, aby jim zpestřili první jarní dny. Tanečníci předvedli čtyři tanečky : Barevný tanec,  

 
Mazurku, Vláček a oblíbenou Myšičku. Navíc mezi jednotlivými tanečky vystoupil se sólovým zpěvem 

Petr Baďura. Do svého repertoáru zařadil písně Stanislava Hložka „Strom lásky mý“  a od Václava 

Neckáře „Světská láska“ .  
 
 

 
Akreditovaný kvalifikační kurz „Osobní asistent u lidí se zdravotním postiţením“  
 

 

Rekvalifikační kurz OSOBNÍ ASISTENT u lidí se zdravotním postižením, specializační studium je určeno 

zájemcům se středoškolským vzděláním, s víceletou praxí s lidmi s mentální retardací. V zařízeních 
sociální péče státního i nestátního typu pracuje mnoho nadšenců, kteří v práci s osobami mentálně 

retardovanými dosahují velmi dobrých výsledků. Jejich handicapem je však chybějící odborné vzdělání. 
 

 

 
Pod záštitou střediska začal  dne  19.3.2010 další kurz.  Všichni přihlášeni zájemci o další 

vzdělávání ( přihlášeno 15 účastníků ) budou plnit požadavky, které kurz požaduje a po složení 
závěrečné zkoušky obdrží osvědčení s celorepublikovou platností. 

 

 

 

 

 

 



 

Workshop 
Ve dnech 24. – 26.3.2010 proběhl v Domě kultury 

Ostrava Kurz rozumění médiím a efektivní veřejné 
komunikace, který pořádala Inventura – Praha, o.s.Tento 

kurz probíhal formou workshopů, které vedly mediální 
analytičky PhDr.Lenka Vochocová a Mgr. Markéta 

Lajdová. Společně s odborníkem z oblasti internetové 

komunikace panem Adamem Javůrkem zajistili pro 
poskytovatelé sociálních služeb ostravského regionu akci, 

která formou praktických cvičení dala možnost poznat 
cestu k sebereprezentaci, využití internetu a sociálních sítí 

ve veřejné komunikaci. Kurz absolvovali 2 pracovníci 

SPR. 
 

 
Návštěva Kulturního centra 

Blížící se velikonoční svátky inspirovaly pracovníky SPR k návštěvě Kulturního centra, 

které připravilo program, ve kterém si všichni vyzkoušeli zručnost při výrobě 

velikonočních kuřátek i jiných velikonočních ozdob. Další návštěva KC a jejich Tvůrčí dílny 
se uskutečnila dne 8.4.2010. Náplní byla výroba "Slůňátka pro štěstí", které si každý klient 

vyrobil a to nejen pro sebe, ale i pro další, kterým štěstí přeje.  
 
Součásti byla i prohlídka obrazů k 94. výročí narození Bohuslava Hrabala, ktero kulturní centum  

pořádá.  



 

Ostravské knihovny  
se otevírají široké veřejnosti pořádáním výukových programů. SPR rovněţ tuto moţnost vyuţilo k 

rozšíření vědomostí. Zvlášť pozitivní je, že knihovna na ul. Vietnamská v Ostravě – Porubě má 
bezbariérové prostory. Této akce se tak mohli 

účastnit i imobilní klienty. Byla navázána 

celoroční spolupráce mezi SPR a Knihovnou na ul. 

L.Podéště a Vietnamská 
 

15.ročník charitativního koncertu, 
pořádaném Nadaci NOVA, pod názvem „ Chceme ţít s Vámi“ proběhl dne 20.04.2010. Jako každoročně, tak 
i letos provázeli celým programem Adéla a Dalibor Gondíkovi. Přijelo tolik návštěvníků, že O2 aréna doslova 

praskala ve švech. Atmosféra byla mimořádná, každý vystupující byl přijat s nadšením, nešetřilo se slovy obdivu a 
neutuchajícím potleskem pro umělce. Vystoupili známí i méně známí zpěváci : I.Csáková, S.Rossová, skupina 
Olympic, P.Kolář, D.Hůlka, O.Hejma, K.Střihavka, Maxim Turbulenc, Hamleti, bouřlivých ovací se dočkali i Petr 
Kotvald, Michal David, Heiudi Janků a nový objev Česko-slovenské superstar Martin Chodúr  

 

 
KRAJSKÉ ZÁVODY V BOWLINGU DRUŢSTEV se uskutečnily 24.4.2010. Pořadatel : SPMP ČR – 

OO Bruntál 
Zástupci SK Chachaři Ostrava – z oddílu bowlingu, ve složení : 
Stanislav Široký, Jan Lanta, Martin Nevím, Pavla Krupová, a 

HanaTomisová úspěšně 
reprezentovali SPR-DS na 
4.ročníku závodu družstev . 
Dokázali zúročit pravidelné 
tréninkové hodiny a 
v kategorii druţstev 
obhájili loňské prvenství ! 
Dále byli ocenění obdrželi za 
nejlepší výkon jednotlivce. I 
tentokrát využili další nabídku pořadatele : nepovinnou soutěž v 

kuželkách, i zde nezklamali a obsadili 1.místo. 

 



 

7.ročník Sportovní olympiády v kuţelkách, konaný v rámci projektu KO SPMP MSK Sport 

pro kaţdého proběhl v Zábavním centru Zuzana v Ostravě – 

Porubě dne 27.4.2010. Pořadatelem turnaje bylo Středisko 
pracovní rehabilitace – Sportovní klub CHACHAŘI.  
Cílem Sportovní olympiády je podpora sportovních činností lidí s 
mentální retardací ( MR ) a zlepšení kvality jejich života. Na realizaci 
tohoto projektu přispěl Krajský úřad Moravskoslezského kraje formou 
grantu pro KO SPMP MSK.; další finanční prostředky či věcné ceny 
poskytla Nadace OKD, SMO, MěO Poruba, Pekařství Boček, společnost 
RAPPA, Rádio Čas. Generálním sponzorem tohoto sportovního klání se 

stala fa Elvin prodej.  
Protože předchozí 
ročníky Sportovní olympiády měly kladný ohlas u spřátelených 
organizací, o účast v letošním 7. ročníku projevilo zájem i 
mnoho nových sportovních oddílů. Nechtěli jsme zklamat zájem 
handicapovaných sportovců, museli jsme zmobilizovat své 
organizační schopnosti a výsledek našeho snažení se dostavil - 
kapacita Zábavního centra ZUZANA byla využita na 120% a 
nakonec se mezi sebou utkalo 21 čtyřčlenných smíšených 
druţstev z různých částí Moravskoslezského a Olomouckého 
kraje, ze zařízení pečujících o lidi s MR :  
Sportovní klub Chachaři Ostrava, sportovci Slezské Diakonie 
Eben-Ezer Ţukov, SK SOŠ Abak - Počítadlo, SK Ţijeme, SK 
SPMP Bruntál, SK Liščina, Harmonie – Húrka, Stonoţka 

Ostrava, SK Nováci z Krajánku - Města Albrechtic, SK „Čtyřlístek – Barevný svět“, Spec.škola O-M.Hory, 
Šumperk – Pomněnka, SK Sluníčko, SK Harmonie Krnov, SK Kameňáci, SK Medvědi, SK Beskyd Prţmo. 
Některé sportovní kluby vyslali více družstev, jiné přijely i s doprovodem fan-clubu. Každý hráč měl k dispozici 10 
x 2 hody, které byly sčítány a posléze vyhodnoceny. Soutěžilo se o poháry družstev i o nejlepší nához jednotlivce 
( pohár obdrželi všichni, rozdíl byl ve velikosti - dle umístění 
).  
Hosté, kteří přijali pozvání na tuto akci projevili spokojenost 

s celkovým průběhem olympiády a poděkovali organizátorům 
za bezchybný průběh akce. Pozdrav sportovcům s přáním 
dobré zábavy a sportovních úspěchů předali prostřednictvím 
hlavních organizátorů : Ing. Jiří Slaměník - předseda SPMP 
ČR, KO MSK, Ing. Lumír Palyza – starosta MěO Ostrava – 
Poruba a Libor Chojka – ředitel společnosti ELVIN prodej 
s.r.o.  
Celý turnaj probíhal v soutěţivém duchu, všichni zúčastněni 
byli příjemně naladěni, sportovní atmosférou příjemně 
ovlivněni. I když účast byla opravdu velká : 90 soutěţících 
(včetně náhradníků) + 25 doprovodů + 35 diváků + 
organizátoři (5) a hosté – celková účast na akci : 160 

osob, nedocházelo k prostojům a turnaj probíhal 
dle přesně stanoveného scénáře. O sportovce, 
jejich doprovod i hosty bylo po celou dobu dobře 

postaráno ( zajištěn pitný režim, lehká svačinka, 
teplý oběd; každé soutěžící družstvo obdrželo 
pohár a drobné upomínkové dary; hráči pak 
Účastnický list a medaili; navíc byli vyhodnoceni a 
odměněni nejlepší hráči z řad mužů a žen).Všichni 
účastníci Sportovní olympiády, především pak 
samotní soutěžící se radovali nejen ze svých 
úspěchů, ale nadšeně aplaudovali také ostatním 
spoluhráčům.Výsledkem bylo navázání nových 
přátelství a společně sdílená radost. I doprovod 
jednotlivých sportovních oddílů vyhodnotil akci 
jako velmi zdařilou jak po stránce organizační, tak 
i po stránce možností setkávání se v rámci celého 
kraje.  
VII.ročník Sportovní olympiády v kuţelkách 

je minulostí, těšíme se jiţ nyní na VIII. !  
Vítězem celého klání se stal tým pořádajícího klubu–Chachaři I. Ostrava, před druhým týmem 
Chachaři II., třetí místo obsadil SK Abak Počítadlo 2 



 

 

Nebe patřilo nám 
V sobotu 22. května, vyrazilo 8 klientů včetně doprovodu  mikrobusem do Olomouce, kde 
byla připravena akce „ Nebe pro handicapované děti“. Hlavním lákadlem bylo létání  ve 
vrtulníku, nebo v letadle. Než jsem se ovšem dostali do „NEBE“, měli jsme možnost 
prohlídnout si letecké muzeum, doskoky parašutistů, dále pro nás připravila vojenská policie 
ukázky zbraní, maskování a dokonce i operativní zásah proti nebezpečným osobám ( byla 
sice jen jedna, ale o to asi nebezpečnější). Dále jsme shlédli vystoupení kynologů. 
Největším záţitkem byl let ve vojenském vrtulníku, kdy jsme létali v okolí města 
Olomouce.  
 

 

Den pro rodinu u Auto Heller  

V sobotu 22. května jsme se zúčastnili v areálu Auta 
Heller akce pod názvem Den pro rodinu. Středisko se 
zde prezentovalo svými výrobky z dílny keramické, 
dřevařské, košíkářské, výroby svíček. Největším hitem 
letošní akce byly - pedigové košíky , svíčky, keramické 
sluníčka. Celým dopolednem nás provázela a zpívala 
Gábina Partyšová. Letošním hostem byl desetibojař - 
Roman Šebrle, který úsměv a podpisy rozdával na 
potkání, poskytoval rozhovory, nechal se fotografovat se 
zájemci.  

Akce byla spojena s dětským dnem - děti si zde mohly zajezdit na motorkách, užít si skákací 
hrad, povozit se na kolotoči, shlédnout bublinkovou show.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kurz osobní asistent  
V červnu byl ukončen další vzdělávací kurz 
Osobní asistent pro osoby se zdravotním 
postižením, který Středisko pracovní 
rehabilitace organizovalo. Jedná se o 
akreditovaný kurz, kterého se 
zúčastnilo 20 frekventantů, zejména 
profesních pracovníků. Návazně s tímto 
kurzem probíhal další, tentokráte rozšiřující 
kurz pro již dříve vyškolené absolventy, 
osobní asistenty. Všichni účastníci složily 
závěrečné zkoušky, které mimo jiné 
obsahovaly seminární práce z oblasti péče o 
zdravotně postižené. 

Zahradní párty 

Na konci měsíce červa, respektive dne 
24.6.2010 se konala ve Středisku poslední 
akce před prázdninami a dovolenými a tou byla 
Zahradní párty. Této akce se zúčastnili a 
zástupci SMO  jmenovitě manažérka pro NNO 
paní Vladana Skrbková a místostarosta 
Městského obvodu Ostrava-Poruba pan Jan 
Dekický, kteří předali klientům osvědčení. 
Dále byla jen a jen zábava, kterou naši klienti 
vylepšili svými vystoupeními. Takže zase 
nashle po prázdninách. Přejeme všem 
klientům i jejich rodinám krásnou a ničím 

nerušenou dovolenou.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rehabilitační pobyt klientů Střediska pracovní rehabilitace Ostrava 
Horský hotel Martiňák, Horní Bečva 400 

Ve dnech 8.8. – 14.8.2010 proběhl ozdravný rehabilitační 
pobyt klientů denního stacionáře Střediska pracovní 

rehabilitace. Zúčastnilo se ho celkem 30 dotovaných osob. 
Program týdenního pobytu byl předem písemně zpracován a 

zaměřen zejména na  sociálně terapeutické činnosti a 

osamostatňování lidí s mentálním postižením. Všichni naši 
klienti dosáhli zlepšení v dodržování hygienických návyků, 

sebeobsluze. Pobytem ve zdravém horském prostředí došlo 
rovněž k celkové regeneraci tělesné schránky. Navíc se 

zlepšily i kamarádské vztahy, účastníci získali větší pocit 

sounáležitosti. 

 
Abilympáda 09.09.2010 

Tentokráte pod názvem „Handicap a senior, aneb soutěţíme 
spolu“ se konala v DPS Slunečnice v Ostravě – Porubě. Soutěží se 

zúčastnilo devět družstev osob s handicapem 
z Moravskoslezského kraje ( Nový Jičín, Šumperk, Bruntál, 

Ostrava) a jedno druţstvo seniorů. Soutěžilo se v pěti 

disciplínách. Nejlepší byli nakonec soutěžící SPMP Bruntál, na 
druhém místě skončila Poměnka Šumperk a na třetím družstvo 

SPR Ostrava. Družstvo seniorů se umístilo na konečném pátém 
místě. Děkujeme zaměstnanců firmy ABB, kteří nám pomáhali 

organizovat celou soutěž, zejména pak velmi dobrým se 

ukázal tým, předvádějící obsah jednotlivých disciplín. 

 



 

 
 
 

Abilympiáda je soutěž  v pracovních dovednostech, zručnosti a 
duševních schopností zdravotně postižených. 

Středisko pracovní rehabilitace Ostrava a SPMP v ČR,  o.s.,okresní organizace Ostrava, ve spolupráci 
se  společností ABB a Domovem pro seniory  uskutečnili dne 9.9.2010 Abilympiádu  pod názvem 
“handicap a senior, aneb soutěžíme spolu“, v areálu Domova pro seniory Slunečnice, Ostrava-Poruba. 
Pořadatelé připravili pro účastníky den plný her a soutěžení. Závodilo 10 družstev, kteří se sjeli do 
Ostravy ze všech končin MSK, jako např. ze Šumperku, Nového Jičína, Bruntálu. 

Slavnostní zahájení proběhlo dle programu v 10,00 hod. Úvodní slovo přednesl místostarosta městského obvodu  

Ostrava –Poruba pan J.Dekický, po něm se ujali slova zástupci SMO, Domova pro seniory, společnosti ABB a 

OO SPMP Ostrava.      

Účastníci Abilympiády 2010 soutěžili v tématických oblastech : Ostrava – město horníků ( fárání ), dovednosti 

v domácích pracích, vědomostní znalosti, fyzická zdatnost, obratnost. Celkem soutěžilo 10 smíšených družstev 

z toho 1 družstvo seniorů a 9 družstev složených s  lidí s mentální retardací + 1 doprovod ( přípustná byla pouze  

slovní pomoc . Soutěže probíhaly s velkou podporou diváků. 

 

 
 



 

Mezinárodní  atletické závody – Miškolc 23 – 25.9.2010 
 

 
 
 

 

Zástupci SPR Ostrava využili pozvání  radních města Miškolce a zúčastnili XII. ročníku 

atletických závodů  v maďarském Miškolci. Počasí sportovcům přálo a ti podali vynikající 

sportovní  výkony. 

Uspěla i ostravská závodnice Alena Špaková, která si odvezla zlatou medaili za hod do dálky. 

BLAHOPŘEJEME   ! ! ! 

 

 



 

 

 

Rehabilitační pobyt  

 
proběhl v termínu 17.9 – 24.9.2010 v prostorách hotelu Pokrok v obci Bílá. 

 
 

 

Ozdravný rehabilitační pobyt byl směrován na skupinu lidi s mentálním postižením, kteří si 

ve zdravém horském prostředí vyzkoušeli, do jaké míry jsou schopni pečovat sami o sebe. 

Pobytu se zúčastnilo celkem 45 osob, z toho 4 proškolení pracovníci SPR, kteří připravovali a 

realizovali programovou náplň rekondičního pobytu a zároveň věnovali zvýšenou péči  

držitelům průkazu ZTP/P. 

Účastníci pobytu zažili radost z vítězství při plnění sportovních úkolů, upevnili si návyky 

osobní hygieny,utužili své zdraví. Cíl ozdravného pobytu - osvojování dovedností, vědomostí 

a návyků potřebných pro integraci do společnosti byl splněn beze zbytku. Krásné slunné 

počasí umožnilo navíc plnit veškeré stanovené úkoly v přírodě. Účastníci si v plné míře užili 

procházek krásnou podzimní přírodou a houbaři si opět přišli na své. Všichni se vraceli 

nadšeni, k žádné mimořádné události nedošlo. 

 

 

 
 

 



 

 

Solná jeskyně Halos Ostrava 

 
 

Pobyt v solné jeskyni je novou, originální, účinnou a čistě přírodní metodou zvanou 

haloterapie. V solné jeskyni panuje unikátní a nenapodobitelné klima vytvořené působením 

velkého množství soli, z kterého je jeskyně postavena.Vzduch je v jeskyni nasycený ionty 

jódu, vápníku, hořčíku, sodíku, brómu, selenu a dalšími stopovými prvky, čímž se vytváří 

mikroklima, které má obrovský pozitivní vliv při léčení širokého spektra nemocí a výrazně 

podporuje imunitní systém, jak u dětí tak i u dospělých pacientů. 

 Dalšívýrazně pozitivní vliv solné jeskyně spočívá v tom, že vdechovaný solný aerosol 

vysušuje mikrobiální buňky patogenních mikroorganismů, kterých se tělo následně zbavuje 

formou uvolňovaných hlenů z dýchacích cest. Tento jev je označován jako samočisticí proces 

organismu. Přímým důsledkem tohoto čistícího procesu organismu je ústup zánětlivých změn 

nejen v dýchacích cestách, ale i v celém organismu. 

 
 
 

 
 

 

 

Od září tohoto roku jsme Solnou jeskyni Halos začali pravidelně navštěvovat i my. 

 

 



 

   
 

1.11.2010 

 
Pondělí ráno nás čekalo nemilé překvapení. Při vstupu do budovy nám „přišla naproti“ voda. 

Havárie vodovodu nám natropila škody v levé polovině objektu, zcela zničila vybavení 

kuchyně, dvou učeben, šatny, skladů. Zaměstnanci spolu s klienty se rázem proměnili 

v úklidovou četu a hasičskou jednotku. Voda z podlah rychle mizela a nyní čekáme na 

vysušení a následný nástup řemeslníků, kteří vrátí středisku původní pobobu. 

 

 

 
 



 

 
 

V pondělí 30. listopadu proběhl v Galerii výtvarného umění v Ostravě IV. ročník akce  

Advent plný andělů. 

Účelem akce bylo představení regionálních neziskových organizací a podpoření jejich 

každodenního úsilí a činnosti. Výstava představila výrobky klientů těchto organizací a dále ji 

obohatily fotografie tvůrců Dity Pepe a Petra Hrubeše, která vznikla díky projektu 

uměleckého kalendáře Celé Česko čte dětem 2010. Neziskové organizace přišla podpořit řada 

osobností s rodinami, mezi jinými také Eva Dřízgová-Jirušová.  

 

 

    
 

 

 



 

 

Vánoční jarmark pro dobrou věc v Ostravě  
 

Není žádnou novinkou, že v předvánočním čase v lokalitách ABB probíhá několik akcí na 

podporu lidí s postižením, mladých lidí z dětských domovů či seniorů. 

 

8. prosince proběhla jedna z takovýchto akcí i v Ostravě na lokalitě Na Rovince. Ve středu jsme 

na lokalitě uspořádali vánoční jarmark. Nebyl to jen tak ledajaký jarmark. Na jarmarku se 

prodávaly výrobky vyrobené ve Středisku pracovní rehabilitace, jež funguje jako účelové zařízení 

SPMP, se kterým ABB v letošním roce spolupracovalo na přípravě firemního dobrovolnictví 

„Zanechme zážitek“. A co se na jarmarku prodávalo? Bylo toho opravdu hodně. Zaměstnanci 

ABB měli možnost nakoupit malé vánoční dárky pro rodinu či drobné dárky pro své kolegy na 

vánoční večírek. V nabídce byly svíčky, předměty z keramiky i ze dřeva, košíky či adventní 

věnce. Zájemců z řad zaměstnanců bylo hodně, prodaly se téměř všechny výrobky. Výtěžek z 

jarmarku, který přesáhl částku 5.000 Kč, bude využit právě na podporu služeb SPR. 

 

SPR poskytuje služby osobám s mentálním postižením, kombinovanými vadami bez psychiatrické 

diagnózy. Prostřednictvím svých služeb umožňuje klientům žít maximální měrou běžným 

způsobem života, který se co nejvíce přibližuje k životnímu standardu běžné (věkově srovnatelné) 

populace. Tento vánoční jarmark podpořil i pronajímatel budovy, ve které ABB Na Rovince sídlí, 

a jarmark tedy mohl probíhat i v přízemí naší budovy, kde byl přístupný i zaměstnancům z 

okolních firem, kde se také setkal s velkým zájmem. 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

Tanečním vystoupením, pásmem písniček a básniček se zimní a vánoční 

tématikou jsme se rozloučili s rokem 2010.Před námi je týden volna, ale už nyní 

se těšíme na to, co nám přinese rok 2011. 

 
 
 

 
 
 

      
 

 



 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

V roce 2010 nám poskytli finanční výpomoc   : 

 
Nadace OKD, Fa Martin Schindler, Úřad městského obvodu Ostrava–Poruba, SmVaK 

Ostrava a.s, Fa Ing.Dušan Střižík, Medvídek CZ, o.s., FORM s.r.o. 

 

Za každý,finanční i materiálový dar, který jsme od výše jmenovaných firem a 

soukromých osob obdrželi ve prospěch klientů SPR,bychom chtěli vyslovit touto 

cestou velké poděkování. 
 

Na základě finančních příspěvků jsme mohli zakoupit pomůcky, které nám jsou potřebné pro 

plynulý chod střediska a realizovat potřebnou sociální službu, pro imobilní klienty – sociální auto.  

 

Děkujeme tímto i našim dlouholetým příznivcům, kteří již několik let podporují 

programy střediska. 

 
Jmenovitě Fa HPF Clean – čistící prostředky, fa PODA s.r.o., Fa Halens Service, s.r.o. – 

finanční dar – dražba výrobků SPR na akci Den plný andělů, Griffe group s.r.o., KISSS 

Morava – drobné upomínkové předměty,  SD Train Caterin services s.r.o. – úhrada reklamy SPR 

v restauračních vozech ČD. 

 

 Dík patří rovněž sportovním nadšencům, kteří věnovali sponzorský dar ať finančního 

nebo materiálového charakteru k zabezpečení sportovních turnajů handicapovaných sportovců      

(dárkové předměty, ceny pro účastníky sportovních klání ) :  ELVIN prodej s.r.o. – finanční dar, 

Pekařství Boček – občerstvení, RAPPA, s.r.o. – materiálový dar, Fa Luboš Mada – finanční dar, 

Zábavní centrum Zuzana  + profesionální bowlingová herna BowlingSky  -  částečná úhrada provozu 
kuželkových a bowlingových drah. 
 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem dobrovolným pracovníkům, kteří svou nezištnou a 

obětavou prací  pomáhají uskutečňovat programy Střediska pracovní rehabilitace. 

 

Velké poděkování patří zejména Statutárnímu městu Ostravy, předvším zástupcům 

sociálního odboru; odboru kultury a vzdělanosti a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje 

– odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kteří svou velkou pomocí pomáhají všem ostravským 

neziskovým organizacím.  

 

Rovněž bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat zástupcům Městského úřadu 

Ostrava – Poruba, kteří nezapomínají na naše zařízení,navštěvují naše akce a ochotně 

pomáhají řešit problémy handicapovaných spoluobčanů. 

 

Bez pochopení a finanční podpory Statutárního města Ostravy, MPSV ČR  a 

Krajského úřadu  MSK bychom nemohli existovat. 



 

                                                                                                                    

               SLOVO NA ZÁVĚR 

 

 

Vážení přátelé, spolupracovníci, kolegové,  

 

stejně jako v minulých letech, tak i nyní nastala ta správná chvíle, kdy se ohlížíme 

za rokem minulým, hodnotíme, co se nám povedlo a co ne, v čem ještě máme 

rezervy. Děkujeme, že jste se dočetli až k závěru a seznámili se s akcemi, které 

probíhaly v průběhu roku. Poznali jste, že se snažíme věnovat klientům 

s maximálním nasazením, že pro ně pořádáme různé sportovní a společenské akce, 

ve kterých se mohou plně seberealizovat. Taky nezapomínáme na naše kolegy, 

pracovníky a to jak v HPP, tak i na dobrovolníky, kteří si s podporou vedení SPR 

Ostrava zvyšovali kvalifikaci absolvováním kurzů či seminářů. Úspěšně jsme 

v roce 2010 zvládli „nástrahy osudu“, které nás potkaly v podobě havárie 

vodovodní přípojky. Již opět je vzhled objektu takový, na jaký jsme zvyklí. 

Bilance roku jednoznačně ukazuje potřebnost dalšího působení na klienty našeho 

zařízení, které usiluje o osamostatňování lidí s mentálním postižením, začlenění 

mezi vrstevníky a celkové zajištění jejich plnohodnotného způsobu života. Za 

pomoci drobných sponzorů, Úmob Poruba, Nadace OKD a zejména SMO a 

Krajského úřadu jsme mohli realizovat plánované akce a programy Střediska 

pracovní rehabilitace – denního stacionáře 

         Toto je jen velmi stručné shrnutí toho, co jste si mohli přečíst ve 

Výroční zprávě SPR – DS. Děkuji všem, kteří nám nabídli pomocnou ruku, kteří 

nás po celý rok podporovali v našem snažení a to ať vlastní pomoci při akcích, 

sponzorským darem, nebo jen slovy uznání, povzbuzení. Velkým cílům předcházejí 

malé skutky, které se společným úsilím spojí v nádherný celek, na jehož vrcholu 

je viditelná spokojenost lidí, žijících v nelehké,  tíživé životní situaci, 

handicapovaných spoluobčanů, kteří naši pomoc potřebují. Ještě jednou děkuji za 

spolupráci všem, které naše činnost zajímá, a kteří na ni dle svých sil a možností 

přispívají. V závěru děkuji i našim klientům, kteří nám důvěřují a zůstávají 

účastníky programů SPR.  

 

PhDr. Lenka Hankeová          

ředitelka SPR – DS    
 

 

        


