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Slovo na úvod : 
          Vážení přátelé, partneři, kolegové, uživatelé našich 

sociálních služeb, 

 
v předkládané výroční zprávě SPR – denního stacionáře za rok 2011 se 

můžete seznámit s nejdůležitějšími událostmi ze života našeho zařízení.  

Snažila jsem se o stručné shrnutí toho, co se nám v právě uplynulém roce 

podařilo dasáhnout i s jakými problémy jsme se potýkali.  

 Když se ohlédnu zpět, vidím, že naše každodenní snažení nebylo marné. Setkávali jsme se 

v průběhu roku s řadou problémů, které se nám podařilo úspěšně zdolat, ale také jsme zažili 

mnoho hezkých společných chvil, splnění  přání našich klientů, zdárná realizace plánovaných 

programů, akcí. Například nám v tomto roce byl předán „sociální automobil“ – FORD TRANZIT, 

zúčastnili jsme se mezinárodních sportovních závodů v Polsku, realizovali dva rehabilitační 

ozdravné pobyty, uspořádali krajský přebor v kuželkách a bowlingu. 

 Celý kolektiv má radost, že se nám daří uskutečňovat naši humanitární práci, která se 

zaměřuje na cílovou skupinu „občané s mentálním postižením“. Těmto našim zdravotně 

postiženým spoluobčanům vytváříme takové programy, které směřují k tomu, aby lidé 

s mentálním postižením mohli žít v běžném přirozeném prostředí, srovnatelným s životem jejich 

vrstevníků. Aby jim bylo umožněno využívat všechny dostupné zdroje, bydlet v přirozeném 

rodinném prostředí, vzdělávat se, pracovat, sportovat, účastnit se společenských akcí. Vždyť u 

většiny těchto lidí není důvod pro to, aby trávili svůj život ve velkých, nevyhovujících ústavních 

zařízeních. Je příjemné a povzbudivé pro další práci sledovat pozitivní změny u našich uživatelů 

služby. Pomalu se učí seberealizaci, uvědomují si, že i oni mají svá práva, zvyšuje se jim 

sebevědomí, umí hovořit sami za sebe. 

 Vstup do roku 2012 pro nás znamená nový závazek. Jde jednak o 20-tý rok našeho 

působení v této sociální oblasti, což nás zavazuje k dalšímu úsilí při zkvalitňování práce. Navíc 

nás čekají další změny, vyplývající z nového Občanského zákoníku, který vejde v platnost dalším 

rokem. Občanská sdružení nebudou moci vykonávat sociální služby a proto se změní na obecně 

prospěšnou společnost. A touto transformací musí projít i náš denní stacionář. Chceme nejen 

pokračovat a rozvíjet  dosavadní sociální programy, ale také inovovat a vytvářet nové projekty. 

V tomto úsilí opět počítáme s podporou všech partnerů, kteří jsou nám od počátku nakloněni.  

 Jsme si vědomi toho, že naše práce by bez široké podpory veřejnosti,  jednotlivých dárců, 

pochopení institucí nebyla možna. Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří nám v naši práci 

pomáhají, za jejich empatii a podporu různých oblastí naší činnosti.  

 Každý finanční obnos, materiálový dar, který obdržíme na realizaci projektů pro naše 

mentálně postižené spoluobčany, je výsledkem nikdy nekončícího procesu sepisování žádostí o 

dotace, granty, dary pro účastníky kulturních a sportovních akcí. Získáním některých dotací, 

grantů, však tento proces nekončí, ale pokračuje zpracováním průběžných a závěrečných zpráv, 

vyúčtováním v průběhu roku. Musím ale zmínit fakt, že velkou oporou je nyní pro nás tzv. 

Komunitní plán, který otevírá cestu k získávání potřebného zázemí a určitou finanční jistotu pro 

uskutečňování stanovených cílů. 

 Děkuji touto cestou všem, kteří mají svůj podíl na zdárném plnění vytýčených cílů 

Střediska pracovní rehabilitace – denního stacionáře. To znamená : všem kolegům, zaměstnacům 

střediska, dobrovolným pracovníkům, sportovním fanouškům a zejména pracovníkům MMO a 

městských obvodů, kteří jsou nám oporou a pomáhají uskutečňovat naše programy a to zejména 

formou dotačních či grantových řízení, účastí na našich velkých sportovních a společenských 

akcích. 

Těšíme se na sdalší polupráci v roce 2012 se všemi, kdo naši práce podpoří. 
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Pracovníci SPR : 

 

 

HPP – PhDr.Hankeová Lenka, Ing.Břetislav Gomola, Fečiková 

Jana, Leskovská Šárka, Hanke Aleš, Pavlína Zmeškalová, 

Hanke Oldřich, Bc.Čadecká Lenka, Chovancová Martina, 

Hankeová Nataša,Sukačová Alena, Čadecký Zdeněk 

Dobrovolní pracovníci : Božena Černeková, Ing.Miroslav 

Zámečník, Jaroslava Hanelová, Daniela Černochová, Eva 

Křikavová, Kateřina Kudělková 

 

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 : 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 : 46. 

 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     8 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 15 klientů při doprovodu a dohledu 

na pobytových, sportovních akcích, nácviku samostatného způsobu života.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vzdělávací akce, odborný růst zaměstnanců  v roce 2011 

                   

 

 V průběhu roku 2011 si zaměstnanci, dobrovolní pracovníci a ostatní zájemci z řad 

spolupracujících organizací doplnili znalosti v dalším osobním studiu  a tím si nejen plnili 

povinnost, vyplývající ze zákona 108 Sb., ale rovněž došlo ke jejich zvýšení kvalifikace. 

Získané  poznatky předávali svým kolegům a dále je uplatnili při práci s klienty. 

 

V tomto roce jsme absolvovali převážně  jednodenní  odborné  přednášeky, akreditované 

semináře s rozmanitou tématikou, několik zájemců i kurzy: 

 

 „Pletení z pedigu a ubrousková technika“ 4 hodinový seminář v KC Poruba , účast : 

2 zaměstnanci  (22.1.2011) 

 „Drátkování“ seminář  v rozsahu tří hodin – účast : 2 zaměstnanci ( 29.1.2011) 

 Česko-polský projekt s názvem „Instituce a organizace podporující vývoj a 

socializaci MP na území těšínského a karvinského okresu“ – 4 hodinová 

konference, účast:  4 zaměstnanci (8.2.2011) 

 „Nová sociální rizika a jejich dopad na sociální služby“ 4,5 hodinový seminář 

s účasti : 2 zaměstnanců (16.2.2011) 

 „Komunikace výtvarnou hrou“ 3 hodinový seminář FOD,  účast: 2 zaměstnanci, 

(24.2.201 )  

 „Genetika a náhradní rodinná péče “3 hodinový seminář FOD, účast: dva 

zaměstnanci, (24.3.201 )  

 „Výchova láskou v rodině a pevným objetím“ 3 hodinový seminář FOD,  účast: 

jeden zaměstnanec, (21.4.2011 )  

 „Tvůrčí velikonoční dílna“  v rozsahu 3 hodin proběhla v MŠ U Školky, Ostrava 8   

dne 15.4.2011, účast: 6 zaměstnanců SPR 

 Kurz „Bazální stimulace“ v rozsahu 24 hodin, účast: 1 zaměstnanec (18.5.– 20.5. 

2011) 

 „Točírenská dílna“ – vzdělávací akce Keramického studia J.Tyrnerové v rozsahu 

55 hodin, účast: 1 zaměstnanec ( 7.5.2011 ) 

 

 „Komunikační a prezentační dovednosti“ dvoudenní denní výuka IKR Ostrava 

v rozsahu 16 hodin, účast: 1 zaměstnanec  (3.10. -4.10.2011)  

 

 



 

 „Volnočasové aktivity jako cesta k osamostatňování lidí s mentálním postižením“ – 

4 hodinový workshop proběhl v SPR dne 7.10.2011, účast: 17 osob, z toho 4 

zaměstnanci SPR 

 „Práce se zdravotně postiženými v praxi“ 3 hodinový odborný seminář proběhl s 

podporou SPMP ČR a  MZ ČR v rámci dalšího vzdělávání určeného  pro členy 

SPMP, rodinné příslušníky a širokou veřejnost v SPR dne 18.10.2011, účast: 21 

osob, z toho 14 zaměstnanců + dobrovolných pracovníků SPR 

 „Zvyšování kvality v sociálních službách“ 4 hodinový odborný seminář proběhl s 

podporou SPMP ČR a  MZ ČR v rámci dalšího vzdělávání určeného  pro členy 

SPMP, rodinné příslušníky a širokou veřejnost v SPR dne 21.10.2011, účast: 18 

osob, z toho 10 zaměstnanců + dobrovolných pracovníků SPR 

 „Přehled aktuální legislativy v oblasti sociálních služeb“ 3 hodinový odborný 

seminář proběhl s podporou SPMP ČR a  MZ ČR v rámci dalšího vzdělávání 

určeného  pro členy SPMP, rodinné příslušníky a širokou veřejnost v SPR dne 

24.11.2011, účast: 17 osob, z toho 9 zaměstnanců a dobrovolných pracovníků SPR 

 „Úvod do problematiky týrání a zneužívání : Syndrom CAN “ 3 hodinový odborný 

seminář proběhl s podporou SPMP ČR a  MZ ČR v rámci dalšího vzdělávání 

určeného  pro členy SPMP, rodinné příslušníky a širokou veřejnost v SPR dne 

26.10.2011, účast: 18 osob, z toho 13 zaměstnanců + dobrovolných pracovníků SPR 

 Konference k 40. Výročí SPMP Brno proběhla ve dnech 4.11. -5.11.2011 se 

zaměřením na témata : Sociální reforma a sociální politika – úloha SPMP jako 

zástupců lidí s MP, Kvalita sociálních služeb, Osamostatňování lidí s MP. Průběžně 

probíhaly workshopy na téma : Jak se dobře rozhodnout, Smysluplné trávení 

volného času. Účast : 3 vedoucí pracovníci 

 „Tvůrčí dílna – výroba adventních věnců“ v rozsahu 3 hodin proběhla SPR dne 

25.11.2011, účast: 17osob, z toho 5 zaměstnanců SPR 

              

 



 

 „Neziskové organizace a aktuální změny v občanském zákoníku“ 3 hodinový 

odborný seminář proběhl s podporou SPMP ČR a  MZ ČR a pod záštitou Okresní 

organizace SPMP Ostrava v rámci dalšího vzdělávání určeného  pro členy SPMP, 

rodinné příslušníky a širokou veřejnost v SPR dne 24.11.2011, účast: 31 osob, 

z toho 7 zaměstnanců + dobrovolných pracovníků SPR 

 

 

 

 

 

 „Legislativní změny v oblasti dávek pro zdravotně postižené občany“ 3 hodinový 

odborný seminář proběhl s podporou SPMP ČR a  MZ ČR a pod záštitou Okresní 

organizace SPMP Ostrava v rámci dalšího vzdělávání určeného  pro členy SPMP, 

rodinné příslušníky a širokou veřejnost v SPR dne 25.11.2011, účast: 26 osob, 

z toho 9 zaměstnanců + dobrovolných pracovníků SPR 

 

 

 

 



 Programy SPR-DS  v roce 2011, přehled pracovních skupin 
 

 Projekt ve sledovaném období absolvoval stejný počet klientů jako předchozím 

roce, což znamená: 46 lidí s mentálním postižením, přičemž 2 klienti odešli (1 klient - do 

chráněné dílny, 1 klient – SŠ Prof.Matějička, Poruba) a další 2 klienti nastoupili z denního 

stacionáře ÚSP Čtyřlístek,se sídlem na Thomayerové ulici.  

 Z dalších aktivit, které podpořily zdárný průběh projektu uvádíme alespoň 

některé: uskutečnily se dva rehabilitační ozdravné pobyty, sportovní turnaje místního, 

krajského i republikového významu. Účastnili jsme se různých kulturních, společenských 

programů, Adventu plného andělů, Dne sociálních služeb, Vánočních trhů, 16.ročníku 

charitativní akce pořádané Nadaci TV NOVA, kulturní soutěžní akce, pořádané Úmob 

Poruba “Senior-junior-handicap“ a Mezinárodního setkání sportovců s handicapem 

v Katowicích, navštěvovali tvůrčí dílny v KC Poruba, workshopy, výukové programy 

Knihovny města Ostravy.   

  Nadále platí, 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 

 

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. 

 Výchovně-vzdělávací programy probíhaly dle potřeb jednak individuálně, jednak 

ve skupinkách, do kterých byli klienti zařazeni s přihlédnutím k stanoveným osobním 

cílům, s přihlédnutím k specifickým  potřebám jednotlivců. Ve sledovaném roce probíhala 

výuka trivia, pracovní, tělesné, výtvarné a smyslové výchovy a nácviku samostatnosti ve 

třech převážně v malých skupinách. 

 

 Přínos projektu vidíme ve spokojenosti lidí s mentálním postižením, kteří 

prožívají v SPR-DS běžné radosti a starosti tak, jako jejich vrstevníci, osvojují si běžné 

pracovní dovednosti, které jsou potřebné pro chod domácnosti, život v rodině. Dále je 

třeba zdůraznit, že SPR jako jedna z mála organizací neodmítá pomoc lidem starším 26-

ti let s diagnózou mentální retardace (5 osob nad 45 let : 50,52,58,60,62 let). Zásadní 

je i skutečnost, že naši klienti neztrácí dosavadní kvalitní rodinné zázemí a sociální 

kontakt.  

  

I.skupina          pro osoby s lehkou a středně těžkou formou MR   

Klíčový pracovník  : Nataša Hankeová 

 

II. skupina   pro kombinované vady ( i imobilní klienty ) 

Klíčový pracovník             : Pavlína Zmeškalová 

 

III. skupina   pro osoby s lehkou a středně těžkou formou MR            

Klíčový pracovník             : Bc. Lenka Čadecká 

      Martina Chovancová 



 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM  2011 
 

 

 Máme za sebou další rok, který bylv průběhu roku 2011 naplněn 

spoustou  dobrých i méně hezkých zážitků. Zažili jsme nejen  havarijní 

situace, ale zejména mnoho radosti, např.: získali jsme nový automobil Ford 

Tranzit,uskutečnily se dva rehabilitační ozdravné pobyty, sportovní 

turnaje místního, krajského i republikového významu. Dále jsme přijali 

pozvání na kulturní, společenské programy,16.ročník charitativní akce, 

pořádané Nadaci TV NOVA  „Chceme žít s Vámi“ a Mezinárodní setkání 

sportovců s handicapem v Katowicích.   

 

 Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář již dvacátým rokem 

poskytuje sociální služby handicapovaným spoluobčanům, lidem s různým 

stupněm mentálního postižení. Obsahovou náplň projektu tvoří příprava na 

samostatný způsob života, integrace osob s mentálním postižením do 

společnosti v co největší míře formou výchovně-vzdělávacích, pracovně-

rehabilitačních, sportovních a kulturně vzdělávacích programů.Projekt 

„SPR – DS“ absolvovalo v denních programech 46 lidí s mentálním 

postižením, z toho jsou 3 imobilní klienti. Přínos vidíme ve spokojenosti lidí 

s mentálním postižením, kterým je umožněno prožívání běžných radostí a 

starostí tak, jako jejim vrstevníkům, osvojují si běžné pracovní dovednosti, 

které jsou potřebné pro chod domácnosti, život v rodině.Dále je třeba 

zdůraznit, že SPR jako jedna z mála organizací neodmítá pomoc lidem 

starším 26-ti let s diagnózou mentální retardace (5 osob nad 45 let : 

50,52,58,60,62 let). Zásadní je i skutečnost, že naši klienti neztrácí 

dosavadní kvalitní rodinné zázemí a sociální kontakt.   

 

 

 Všechny důležité události ze života SPR – DS i s 

bohatou obrazovou dokumentací jsou prezentovány prostřednictvím 

webových stránek SPR-DS: www.sprostrava.estranky.cz, a dále 

v občasníku, vydávaném 4x ročně SPR Ostrava pod názvem „ SPR – TO 

JSEM JÁ“. 
 

 

http://www.sprostrava.estranky.cz/


SPR   – fakta – skutečnosti ROKU 2011  

NESTRANNÝMA OČIMA 

 
                                                                                                                

Předkládáme Vám k nahlédnutí nejzajímavější, dle všech aktérů nejdůležitějších či 

nejzábavnějších akcí roku ( dle již zmíněného občasníku ) : 

 

SPR OSTRAVA obdrželo do užívání automobil zn. FORD TRANZIT 

 

 V loňském roce nás kontaktovala firma Kompakt s.r.o. Poděbrady, jmenovitě zástupce firmy pan 

Břetislav Božoň, který se zajímal o programy v SPR - Denním stacionáři a nabídl pomoc našim klientům – 

zajištění automobilu, který jim umožní účast v programech denního pobytu i klubových činností, 

probíhajících formou zájmových kroužků na společenských, kulturních a sportovních akcích. Automobil 

FORD TRANZIT bude zakoupen do jednoho roku od uzavření smlouvy a dán do užívání klientům Střediska 

pracovní rehabilitace – Denního stacionáře, lidem s  mentálním a kombinovaným postižením.  

 

 I když jsme doufali, že se najdou firmy, kterým ani dnes není lhostejný osud našich 

handicapovaných spoluobčanů, nevěřili jsme, že k realizaci tohoto projektu dojde tak brzo. 

 

 Začátkem roku 2011 přišla dobrá zpráva, že nám bude v rámci projektu „Sociální automobil“ předán 

do užívání nový FORD TRANZIT a dne 15.2.2011 k tomuto slavnostnímu aktu opravdu došlo. Slavností 

předání se konalo v restauraci VARNA, Václavská 1241, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory za přítomnosti 

zástupců firem, republikového výboru SPMP ČR, státních institucí a regionální televize. Za Statutární město 

Ostrava, SVZ přijala účast vedoucí  sociálního odboru  Mgr. J.Rovňáková, za SMO - Městský obvod 

Ostrava - Poruba  místostarosta  pan Jan Dekický, za republikový výbor SPMP ČR Aleš Hanke. 

 

 Klienti Střediska pracovní rehabilitace poděkovali za tento dar kratičkým vystoupením : pod 

vedením Mgr. Miroslavy Vavrušové, učitelky Lidové konzervatoře a muzické školy Ostrava, která naše klienty 

vede k lásce k HV, vystoupili tři mladíci, kteří přítomné potěšili svými pěveckými dovednostmi a hrou na 

elektronické klávesy. Také taneční skupina SPR „A je to“ přispěla k příjemné atmosféře ukázkou country 

tanců. 

 

 Projekt mohl být realizován díky firmám, které si zakoupily reklamní plochy na tomto 

vozidle,za obchodní zástupce fa Kompakt alespoň jmenovitě děkujeme Ing.Kleinové,panu 

Šímovi,Šímovi,Tůmovi a píSpurné,kteří svou práci přispěli k předání vozu. 

 

  

                       
                

  



 

 
 

 

       
 

 

                           
 



 

 

                                       Den s poslancem Parlamentu ČR 
V pátek 4.3.2011 navštívil  SPR – denní stacionář poslanec Parlamentu 

ČR  pan  Bc. Adam Rykala.  
 

 

 Spolu se svou asistentkou přišli pozdravit klienty a zaměstnance SPR - 

denního stacionáře. Pan poslanec se seznámil s projektem denního stacionáře a 

stal se účastníkem pátečního programu. Klienti si plnili povinnosti běžného 

pracovního dne a ze zvoleného programu, kterým si uskutečňovali stanovené 

denní cíle je nevyrušila ani návštěva. Jedním z úkolů, který si na tento den 

stanovili v rámci plánovaných dlouhodobých cílů vedoucích k osamostatňování a 

přípravu na samostatný způsob života v podporovaném bydlení, byla příprava 

svačinky. Pátek byl ve znamení sladkostí - pekli borůvkový koláč. Škoda, že pan 

poslanec měl málo času. Kdyby mohl zůstat déle, určitě  si pochutnal také. 

 

 

 

Pan Bc. A.Rykala si prohlédl celý objekt SPR a zajímal se o jednotlivé klienty, 

jejich výsledky ve výchovně-vzdělávacích a pracovně-rehabilitačních programech 

a další plány denního stacionáře. Vyslovil podporu snahám pracovníkům střediska 

při inovací projektu a slíbil, že i v budoucnu nás bude navštěvovat. 



 

Úřad městského obvodu Ostrava - Poruba 

 

Po předchozí domluvě s místostarostou panem Janem Dekickým, klienti SPR 

navštívili Úmob Poruba.  Návštěva byla zároveň exkurzí, kterou nás provázela 

pracovnice úřadu paní Ing. Milena Jochymová. V prostorách porubské radnice se 

nachází Galerie na schodech, kde zrovna probíhala výstava fotografií, které jsme 

si prohlédli. Klienti byli dále prostřednictvím Ing. Mi. Jochymové podrobně 

seznámeni s činnostmi, které vykonává starosta, místostarosta a ostatní 

pracovníci obce. Dále pak jim bylo vysvětleno, co všechno můžeme vyřídit na 

obecním úřadu – pas, OP, místo na parkování, poplatky za psa, uzavření 

sňatku….atd. 

 

Jako bonus na závěr si pro nás pracovnice úřadu připravila překvapení – vstoupili 

jsme do obřadní síně a zde si klienti mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá 

svatební obřad.  

 

      
 

Zvolili si oddávajícího, ženicha a nevěstu a nezapomněli ani na dva svědky.  Bylo 

to úžasné a všichni si to užili. Nakonec jsme shlédli ještě místnost pro vítání 

občanů, kde se klientům nejvíce líbila kolíbka. 

 

Prostě zase jeden poučný den. 



 

Mezinárodní setkání sportovců v Katowicích 

12.5. – 14.5.2011 

 

Klienti Střediska pracovní rehabilitace, reprezentanti Sportovního klubu Chachaři se 

zúčastnili Mezinárodního setkání sportovců v polských Katowicích, kde proběhly soutěže 

v různých sportovních disciplinách. SK Chachaři bylo zastoupeno čtyřmi závodníky, kteří 

si z tohoto sportovního klání přivezli celkem 6 medailí: 1 zlatou, 1 stříbrnou medaili : 

stolní tenis, 2 bronzové medaile ( bocca ) a 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili za bowling.  

 

 

Ubytování bylo zajištěno v Chorzowie v hotelu Skaut. O účastníky tohoto 1.ročníku 

mezinárodních sportovních soutěží bylo po celou dobu dobře postaráno. Pro zahraniční 

účastníky byl navíc zajištěn i doprovodný odpolední program – návštěva Aqua bazénu, 

ZOO. 



Rehabilitační pobyt klientů  

Střediska pracovní rehabilitace Ostrava 
 

Malá Morávka – Karlov 7, Penzion EMA 

4.7. – 10.7.2011 

 

     

Ozdravný rehabilitačně-rekondiční pobyt klientů Střediska pracovní rehabilitace – denního 

stacionáře proběhl ve dnech 4.7. – 10.7.2011. Zúčastnilo se ho celkem 26 dotovaných osob.  

Plán činností na tuto akci byl předem zpracován a schválen vedoucím pobytu, rovněž tak 

program týdenního pobytu . Rehabilitační pobyt byl zaměřen zejména na osamostatňování lidí 

s mentálním postižením, na péči o vlastní osobu,procvičování a upevňování sociálně terapeutických 

činností. 

 Doprovázející perzonál, odborní pracovníci  SPR – DS denně sledovali a vyhodnocovali 

dosažený  stupeň samostatnosti jednotlivých účastníků pobytu. Lze konstatovat, že 

rehabilitačně ozdravný pobyt 100% splnil svůj účel . Bylo zjištěno, že v průběhu týdne došlo 

k celkovému zdravotnímu stavu,  ke zlepšení v komunikaci,dodržování hygienických návyků, 

sebeobsluze. Stmelil se kolektiv klientů, zlepšily se vzájemné vztahy, účastníci získali větší pocit 

sounáležitosti. Pobyt v horském prostředí rovněž přispěl k celkové regeneraci fyzických 

schopností. 

 Stravování rehabiliačního pobytu bylo po celou dobu přiměřené, strava podávána 5x 

denně, z toho 2x denně bylo teplé jídlo ( oběd, večeře ). Jídelníček vhodně sestaven, nechybělo 

ovoce ( svačinky ) a pitný režim byl důsledně dodržován. 

Ubytování účastníků odpovídalo potřebám cílové skupiny : chatky s hygienickým 

příslušenstvím (WC, koupelna), odpočinkovou terasou, pokoje pro dvě až čtyři osoby. K dispozici 

jsme dostali  i další prostory, které umožnily zdárné prožití pobytu: jídelna, altán s krbem, 

ohniště, hřiště.  Představy všech zúčasněných klientů i doprovodů splnily své očekávání. 



 

 

 

 



 

V průběhu měsíce října proběhly pod garanci SPR Ostravy 

odborné semináře, určené pro pracovníky zařízení,  
rodiče a rodinné příslušníky lidí se zdravotním postižením, členy SPMP ČR 

 a další veřejnost -zájemce o problematiku lidí s handicapem 

 

 

 

1) Práce se zdravotně postiženými 

v praxi 

Termín : 18.10.2011 

Lektor : Bc. Dobromila 

Kristofory 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Zvyšování kvality v sociálních 

službácTermín : 21.10.2011, lektor : 

Mgr. Karin Vráblová 
 
 
 

3) Přehled aktuální legislativy 

Termín : 24.10.2011, lektor : Mgr. Karin Vráblová 

 

 

 

 

 
 

 



4) Úvod do problematiky týrání a zneužívání : syndrom CAN 

Termín : 26.10.2011, začátek ve 13,00 hodin 

 Lektor : FOD – PhDr. Jarmila Valoušková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semináře byly doplněny  worshopem na téma:   
Volnočasové aktivity   jako cesta k osamostatňování lidí s mentálním 
postižením 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEKTORSKÝ  TÝM :  
 
Mgr. Karin Vráblová – dlouholeté zkušenosti v oblasti sociální práce, praxe 
na soc.odboru KÚ MSK, lektor, poradce, inspektor kvality práce v sociálních 
službách 
 
Bc. Dobromila Kristofory – dlouholetá praxe, pedagogická  způsobilost, 
učitelství na SOŠ, VOŠ zdravotnické, nyní vyučuje na Ostravské univerzitě. 
 
PhDr. Jarmila Valoušková – psycholog se 40-ti letou praxí,v současné době 
vedoucí a současně psycholog Centra pro rodinu a náhradní péči při Fondu 
ohrožených dětí. 

 



 

ABILYMPIÁDA V SPR OSTRAVA 

 
Abilympiáda je soutěž   

zručnosti, pracovních dovedností duševních schopností zdravotně postižených. 

1.12.2011 proběhla  v prostorách SPR – DS ABILYMPIÁDA s mottem: 

 „Já Vám ukážu, že to dokážu“ 
 

 

 

 

Od rána vládla příjemná atmosféra, soutěžící byli disciplinovaní, 

plně se soustředili a podali dobré výkony. 

 

 

 



 

 

Soutěžilo se již tradičně v oblasti gastronomie, v tvůrčích a 

sebeobslužných činnostech. 



Vánoční trhy 
Ostrava – Masarykovo náměstí 

 
I v letošním roce se SPR zúčastnilo Vánočních trhů, které již tradičně 

probíhají na Masarykově náměstí. Ve dnech 12. a 13. 12. 2011 jsme zde jako 

mnoho dalších ostravských neziskových organizací prezentovali výsledky 

pracovního zácviku našich zdravotně postižených klientů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční posezení v SPR – rozloučení s rokem 2011 

 

 



PODĚKOVÁNÍ 
 

V roce 2011 nám poskytli finanční výpomoc   : 

 
Fa Martin Schindler,Úřad městského obvodu Ostrava–Poruba,Fa Gruna s.r.o, 

Nadace OKD,Ing.Dušan Střižík o.s. Pleva s.r.o.,FORM s.r.o.,paní Marie Maisíková.  

 

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 materiálovými dary podporují 

programy střediska. 

 

Jmenovitě Fa HPF Clean – čistící prostředky, fa PODA s.r.o., Fa ladislav Polame – 

kuchyňský koutek, SOL-IN-TRA Global s.r.o. – sedací vak.  

 

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

či 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, HIT RÁDIO ORION – upomínkové 

předměty, 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 však Statutárnímu městu Ostravy, předvším zástupcům sociálního 

odboru; odboru kultury a vzdělanosti, Nadačnímu fondu SPMP ČR „Rodiče dětem“ 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. 

 

        


