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VÝROČNÍ  ZPRÁVA za rok 2013 
 

 
 

Název organizace 

 

 

Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář 

Adresa : L.Podéště  1874 / 5, Ostrava – Poruba, 708 00 

 

IČO: 

  

44 93 88 45 

 

Telefon / fax: 

 

596 954 480, 596 962 074 

E-mail: spr@sprostrava.cz 

 

Adresa internetové 

stránky: 

 

www.sprostrava.estranky.cz 

 

Právní forma: 

 

Občanské sdružení 

Bankovní spojení 

 

ČSOB Poštovní spořitelna, č.ú. : 196711065/0300 

 

Zřizovatel Okresní organizace SPMP Ostrava 

 

 

Další aktivity Sportovní klub CHACHAŘI 

 

 Klub HUMANITA, Večerní škola 

 

 Pořádání kurzů  Pracovník v sociálních službách 

 

 

 

 

mailto:spr@sprostrava.cz
http://www.sprostrava.cz/


 

 

 

 

 

Pracovníci SPR : 

 

 

HPP 

PhDr.Lenka Hankeová, Ing.Břetislav Gomola, Mgr.Tomáš Strakoš, 

Hanke Oldřich, Bc.Čadecká Lenka, Hankeová Nataša, Čadecký 

Zdeněk, Kudělková Kateřina, Monika Červenková, Hanke Aleš, 

Fečiková Jana 

Dobrovolní pracovníci   

Božena Černeková, Ing.Miroslav Zámečník, Daniela Černochová, 

Jitřenka Šimíková, Renáta Golcová  

 

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 organizační jednotka SPMP ČR-Okresní organizace SPMP Ostrava  

 poskytuje sociální služby lidem s mentálním 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 : 42. 

 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 

seberealizaci, žít samostatně v chráněné či podporovaném bytě. Jedná se zejména o 

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

co možná největší samostatnosti. Zaměřujeme se proto na takové činnosti, které vedou 

k  osobnímu a profesnímu růstu. Do SPR dochází lidé s lehkým, středním,  ale i s těžkým 

stupněm MR, s kombinovanými vadami. SPR-denní stacionář při práci s klienty preferuje 

formu praktických cvičení. Největším přínosem SPR-DS je začlenění lidí ohrožených 

sociálním vyloučením z důvodů zdravotního stavu nebo postižení do aktivit běžného 

života, snaha o odstranění závislosti na pomoci společnosti. Sociální pomoc je zájemcům 

poskytována na bázi dobrovolnictví i profesionální osobní asistence.  



 

 

 

 

 Večerní škola 

 

V rámci celoživotního vzdělávání probíhají v odpoledních hodinách zájmové kroužky : 

(keramika, práce se dřevem, voskem, sportovní  aktivity). Účast  25 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 ;  

 

SK Chachaři pořádá pravidelné krajské přebory v kuželkách a bowlingu. Letos se 

uskutečnil již X.ročník Krajské olympiády v kuželkách a bowlingu pro lidí s mentálním 

postižením MSK.  
Naši sportovci se účastní i mezinárodních soutěží, které letos proběhly ve Warszave. 

 

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 2013 

                   

 

V průběhu roku 2013 zaměstnanci SPR, dobrovolní pracovníci a ostatní zájemci z řad 

spolupracujících organizací absolvovali převážně jednodenní odborné přednášky, 

semináře a splnili si tak povinnost průběžného vzdělávání, vyplývající ze zákona 108 Sb.  

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

 

 

 

Ve sledovaném období studuje jeden zaměstnanec na VŠ 

(Slezská univerzita Opava - Fakulta veřejných politik), studijní 

obor Veřejná správa a sociální politika,sociální práce,jeden 

zaměstnanec ukončil studium  DPS  ( na Ostravské univerzitě ), 

obor PS pro učitele praktického vyučování, učitele odborného 

výcviku. 

 

 „Školení PO“  1 hodina,  účast: 10 zaměstnanců, (3.1.2013 ) 

  Seminář „Způsobilost, opatrovnictví a nový OZ“, 4 hodiny, účast: 15 zaměstnanců 

a spolupracovníků SPR (17.1.2013) 

  

 Seminář „Snadno srozumitelné informace pro lidi s MP“, 3,5 hodiny, účast: 15 

zaměstnanců a spolupracovníků SPR (18.1.2013) 

 „Školení BOZP“  2 hodiny,  účast: 10 zaměstnanců, (1.2.2013 )  

 Seminář „Pracovně-rehabilitační techniky“, 5 hodin, účast: 4 zaměstnanci ( 2.2. 

Seminář „Psychologické pojetí problematiky ZP“, 3,5 hodiny, účast: 2 zaměstnanci          

Etika pracovníka v sociálních službách, 3,5 hodiny, 2 zaměstnanci ( 8.2.2013) 



 

 

 

 

 Seminář „Logopedie-úvod do terapie“, 5 hodin, účast: 4 zaměstnanci  

 

 Seminář „Terapeutické pomůcky v somatopedii“, 3 hodiny, účast: 2 zaměstnanci  

( 9.2.2013) 

 

 Seminář „Kreativní terapie“, 1 hodina účast: 6 zaměstnanců ( 15.2.2013) 

 

 Seminář Basální stimulace, 2 hodiny, účast: 2 zaměstnanci ( 22.2.2013) 

     Přednáška „Komunikační dovednosti“, 4 hodiny, účast: 4 zaměstnanci 

 

 Seminář  „Úvod do pedií, kombinované vady“,  3 hodiny, účast: 2 zaměstnanci  

Školení První pomoc, 3 hodiny, účast: 2 zaměstnanci Seminář „Základní lidská 

práva v praxi“, 3 hodiny, účast: 4 zaměstnanci   

Seminář „Estetika-tvůrčí dílna“, 3,5 hodiny, účast: 4 zaměstnanci (23.2.2013 

 

 „Projekt RESTART“– Petr Otáhal, s.r.o. závěrečná konference, účast: 4 

zaměstnanci, (11.4.2013 )  

 IKOZ, seminář „Zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce“ v rozsahu 6 hodin,, 

pořádaný v sídle TRIGON, Ostrava-Poruba,  účast:  1 zaměstnanec ( 18.4.2013 ) 

 Ruku v ruce s občany“ odborná konference VOŠ sociální Ostrava, účast : 2 

zaměstnanci  (25.4.2013) 

 Mezinárodní konference Akademie J.Á.Komenského Karviná, Wyžsza Szkola 

Menedžerska w Warszawie, 6 hodin, s účasti : čtyř zaměstnanců (25.4.2013) 

 „Rozvoj chráněných míst na otevřeném trhu práce“ – akreditované školení  

společnosti IKOZ ,Profima efective, s.r.o., pořadatel TRIGON Ostrava, v rozsahu 

6 hodin – účast : 2 zaměstnanci (25.6.2013) 

 Seminář „Krátkodobé a střednědobé cíle SPMP“, 5 hodinový seminář,  účast: 16 

zaměstnanců + dobrovolných pracovníků (1.11.2013 )  



 

 

 

 

Programy SPR-DS  v roce 2013, přehled pracovních skupin 
 

 Projektu se ve sledovaném období zúčastnilo 42 lidí s mentálním postižením, 

z toho 26 osob s MP a 16 s kombinovaným postižením ( 3 imobilní ).  

Cílem SPR-DS je příprava klientů na samostatný způsob života. Zejména usilujeme o 

osamostatňování, získávání potřebných vědomostí, dovedností a návyků, umožňující žít 

životem, který se co nejvíce přiblíží životnímu standardu věkově srovnatelné populace. 

Preferujeme formu praktických cvičení. Klienti si v průběhu roku procvičili samostatný 

způsob života a to při ozdravných pobytech i při denních činnostech. Zdárný průběh 

projektu podpořily i tyto akce: dva rehabilitační ozdravné pobyty, sportovní turnaje 

místního, krajského i republikového významu. Dále jsme přijali pozvání na kulturní, 

společenské programy, např.  každoroční charitativní akce, pořádaná  Nadaci TV NOVA  

„Chceme žít s Vámi“,Advent plný andělů, Vánoční trhy, soutěžní akci úřadu MěO Poruba 

“Senior-junior-handicap“. 

Pracovní zácvik je nadále uskutečňován ve střediskových dílničkách ( preferují 

se malé skupinky, tvořené vždy klienty ze všech základních skupin ) : keramika, 

košíkářství, drátkování, tkaní koberečků, 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, k specifickým  potřebám jednotlivců. Ve sledovaném roce probíhala výuka trivia, 

pracovní, tělesné, výtvarné a smyslové výchovy a nácviku samostatnosti ve čtyřech 

skupinách. 

 Největší přínos projektu je začlenění lidí s mentálním postižením do aktivit 

běžného života, spokojenost klientů, kteří si průběžně osvojují běžné pracovní 

dovednosti potřebné pro chod domácnosti, život v rodině, prožívají pocit úspěšnosti, 

radosti. SPR poskytuje sociální službu i lidem starším 26-ti let s diagnózou mentální 

retardace (5 osob nad 45 let : 52,43,60,62,64 let). Důležitá je i ta skutečnost, že naši 

klienti zůstávají součástí přirozené komunity, což znamená, že neztrácí rodinné zázemí a 

sociální kontakt. 

 

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

Klíčový pracovník   Nataša Hankeová 

 

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

Klíčový pracovník            Kateřina Kudělková 

 

III. skupina    pro kombinované vady ( i imobilní klienty ) 

Klíčový pracovník             Mgr. Tomáš Strakoš 

 

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

Klíčový pracovník              Bc. Lenka Čadecká 

       Jana Fečiková 



 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM  2013 
 

 

 Od počátku Nového roku jsme se zaměřili na transformaci občanského 

sdružení v obecně prospěšnou společnost. Vedla k tomu trnitá cesta. Nejdříve se 

čekalo na novelizaci zákona, která umožní „překlopení“ organizace z o.s. na o.p.s. 

bez ztráty historie, IČA. Nakonec jsme zjistili, že nás se tato dlouho očekávaná 

novelizace netýká, neboť jsme „pouhou organizační jednotkou“ SPMP ČR.  

      A tak nakonec došlo k ustanovení zcela nové společnosti.  

Dne 21. května 2013 byla notářským zápisem – vyhotovením Zakládací listiny u 

JUDr. Jarmily Valigurové, NZ 632/2013, N 681/2013 založena obecně prospěšná 

společnost: Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář,o.p.s.,zapsaná 

v obchodním rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1191 dne 27. 06.2013.  

Svou činností a celkovým zaměřením navazuje na původní organizaci ( o.s. ) a 

nadále bude plnit stejné cíle a poslání, jako SPR-denní stacionář, o.s. 

 

 

 
 

 
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/


 

PODĚKOVÁNÍ 
 

V roce 2013 nám poskytli finanční výpomoc   : 

 
 

 

Úřad městského obvodu Ostrava–Poruba, Fa Pleva s.r.o., MuDr.Marcela Vopásková,  

Mgr.Tomáš Strakoš.  

 

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.  

 

 

Děkujeme tímto i našim dlouholetým příznivcům, kteří materiálovými dary podporují 

programy střediska. 

 

Jmenovitě Fa HPF Clean – čistící prostředky, fa PODA s.r.o., Fa Martin Schindler. 
 

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 ) : Pekařství Boček – občerstvení, 
RAPPA, s.r.o. – materiálový 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 však Statutárnímu městu Ostravy, především zástupcům odboru 

sociálních věcí,školství, sportu a volnočasových aktivit 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. 

 

 


