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Středisko pracovní rehabilitace Ostrava – denní stacionář, o.p.s. 

SPR-DS, o.p.s. 
 
            Slovo na úvod :  
 
Každoroční povinností, vyplývající ze zákona pro Obecně prospěšné společnosti 

je vypracování a zveřejnění výroční zprávy o činnosti a hospodaření v termínu, 

který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení 

hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. Výroční zpráva 

musí být veřejně přístupná. Tato pravidla dodržuje i naše organizace. Pravidelně 

informujeme širokou veřejnost o změnách, úspěších i hospodaření a to jednak na 

svých webových stránkách, zasíláním k uveřejnění v obchodním rejstříku, další informace jdou 

poskytovatelům dotací či grantu. Výroční zpráva představuje jeden z nejvýznamnějších zdrojů 

informací o stavu a proměnách našeho zařízení. Je zaměřena především na dosažené výsledky 

samotného projektu. Věřím, že Vás naše zpráva dostatečně informovala o veškerých činnostech, 

které se v průběhu roku uskutečnily.  

 

 
I. Zpráva o činnosti 
 
Úvod : 
 
Název organizace  Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s.  

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

IČO:  01 81 66 75  

 

Statutární zástupce  

Telefon / fax:  

Mgr. Lenka Čadecká 

596 911 752, 596 962 074  

E-mail:  spr@sprostrava.cz  

Adresa internetové stránky:  www.sprostrava.estranky.cz  

Právní forma:  Obecně prospěšná společnost  

Bankovní spojení  ČSOB Poštovní spořitelna, č.ú. : 261058868/0300  

Další aktivity  Sportovní klub CHACHAŘI  

Zájmové kroužky  

Pořádání Kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních 

službách s akreditaci MPSV 

 

 

 



 

 

 

1. Charakteristika organizace   
                                                              
 SPR-DS,o.p.s. 

 poskytuje sociální službu ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., § 46 (vyhláška č. 505/2006 Sb). 

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. 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. 
 

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. je následnickou organizací, jenž 

svou činností a celkovým zaměřením navazuje na původní organizaci, která zahájila svou činnost 

1.9.1992.  

 

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s., je zapsané v obchodním rejstříku 

obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1191 ode 

dne 27. 06.2013. Svou činností a celkovým zaměřením navazuje na původní organizaci a nadále plní 

stejné cíle a poslání, které jsou určeny lidem s mentálním postižením.  

 

Orgány společnosti: 

Zakladatel: LENKA HANKEOVÁ,  

Správní rada: předseda: MILENA JOCHYMOVÁ 

Dozorčí rada: předseda: DOBROMILA KRISTOFORY 

Statutární orgán: LENKA ČADECKÁ-ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí 

činnost společnosti a jedná jejím jménem. 

ÚPLNÝ VÝPIS z rejstříku OPS je k dispozici na webových stránkách společnosti. 

 

 

 

Pracovníci SPR : 

  

HPP 

PhDr.Lenka Hankeová, Ing.Břetislav Gomola, Mgr.Lenka Čadecká, Renáta Golcová, Aleš Hanke,  

Zdeněk Čadecký, Kateřina Kudělková, Nataša Hankeová, Dagmar Škavranová, Michaela Karanika, 

Iveta Zušticová 

Dobrovolní pracovníci   

Božena Černeková, Ing. Miroslav Zámečník, Raimond Vávra, Oldřich Hanke, Jitřenka Šimíková, 

Miluše Světlíková, Bc. Jana Hellerová, Šoferová Jana 

 

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 

 

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. má za sebou další rok práce v nové právní 

formě. Nadále plní stejné cíle a poslání, pokračujeme v již osvědčené koncepci, kterou organizace 

implementuje již od roku 1992. 

 



 

 

 

2. Aktivity 
 

Denní stacionář 

 
Prioritou 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.  

 Kapacita denního stacionáře 40; Počet klientů, kteří se účastnili programů SPR: 39.                                                                                                            
 

 

 

SK CHACHAŘI  se zaměřuje na sportovně rekreační programy : 

 

stolní tenis      8 osob  - pravidelné tréninky 1x týdně 

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

bowling                  8 osob  - tréninky 2x do měsíce – středa 

boccia                 30 osob - sezónní tréninky , trénink je součástí dopoledních programů 

 

 

Jednotlivé oddíly SK Chachaři se  účastní sportovních turnajů v šipkách,  bowlingu, Vánočního 

turnaje ve stolním tenisu , sálová kopané „O pohár SANTÉ“, minigolfu, Boccii. Tyto sportovní akce 

jsou určeny pro sportovce s mentálním postižením, které pořádá jednak SPR, jednak spřátelené 

organizace. 

 

 



 

 

 

 

Programy SPR-DS, o.p.s.  v roce 2017, přehled pracovních skupin 
  

Projektu SPR-denní stacionář se v roce 2017 zúčastnilo v I. pololetí 40, ve II.pololetí .. 

lidí s mentálním postižením, z toho 27 osob s MP a 13 s kombinovaným postižením ( 2 

imobilní ).  

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 třech skupinách. 

  

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             Dagmar Škavranová, Iveta Zušticová 

 

Pracovní zácvik je pravidelně uskutečňován ve střediskových dílničkách (preferují se 

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

Čadecká), košíkářství (Čadecký), drátkování (Kudělková), tkaní koberečků (Hankeová), 

práce s voskem (Čadecký), textilem (Golcová), dřevem (Hanke). Rovněž využíváme cvičné 

kuchyně k nácviku jednoduchých teplých i studených pokrmů. 

 



 

 

 

 

Vzdělávací akce, odborný růst zaměstnanců  

 v roce 2017 

 

Zaměstnanci SPR, dobrovolní pracovníci a ostatní zájemci z řad zákonných zástupců klientů a 

spolupracujících organizací se na základě povinnosti, vycházející zákona 108/2006 Sb. 

průběžně vzdělávali formou seminářů, workshopů, samostudia, jedno i vícedenních odborných 

přednášek, kvalifikačních kurzů. Získané  poznatky předávali svým kolegům a dále je uplatnili 

při práci s klienty. 

   

   Přehled jednotlivých akcí: 

 Školení řidičů referentských vozů  (odborná způsobilost řidičů) ; 8 hodin,  účast: 4 

zaměstnanci (3.1.2017) 

 Konference k Mezinárodnímu dni porozumění autismu „Každý den s autismem I.“; 5,5 hod, 

účast: 3 zaměstnanci (30.3.2017) 

 Konference k Mezinárodnímu dni porozumění autismu „Každý den s autismem II.“;  7 hod,  

účast: 5 zaměstnanců (31.3.2017) 

 

 Vzdělávací kurz „Inspekce kvality sociálních služeb“; 4 hodiny, účast :1 vedoucí pracovník  

( 5.4.2017) 

 Vzdělávací kurz „Náměty pro tvorbu individuálních plánů uživatelů sociálních služeb“; 8 

hodin, účast: 3 pracovníci (6.4.2017)  

 Odborný seminář „Individuální plánování, plány podpory a SQSS“, 4 hodiny, účast: 8 

pracovníků a dobrovolníků ( 28.4.2017 ) 

 Školení zaměstnanců o požární ochraně a BP; 3 hodiny, účast: 8 pracovníků (5.5.2017) 

 



 

 

 

 

 

 Seminář pro poskytování sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb 

MSK, 3 hodiny, účast: 2 zaměstnanci ( 10.5.2017)   

 Odborný seminář „Praktický výkon opatrovnictví – povinnosti, odpovědnost opatrovníka, 

opatrovnická řízení“ ; 4 hodiny , účast: 7 zaměstnanců ( 15.6.2017 ) 

 Odborný seminář „Úvod do procesu myšlení, principy úspěšného pamatování, pravidla 

správného tvoření asociací, základní paměťové metody“, 4 hodiny, účast: 7 zaměstnanců, 

(27.6.2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Seminář – „Sexualita a vztah osob s postižením“: 5 hodin, účast:1 zaměstnanec (9.11.2071) 

 Seminář „EURONA by Černy- Ochrana životního prostředí“, 3 hodiny, účast: 10 pracovníků 

(10.11.2017) 

 Workshop „Vánoční dílny - ADVENT“, 6 hodin, účast: 12 účastníků ( 30.11.2017 )  

 



 

 

 

 

 

 Seminář – „Sociálně právní poradenství –  opatrovnictví II.“:  5 hodin, účast: 12 zájemců    

( 5.12.2017 + 12.12.2017 10 účastníků) 

 Workshop – tvůrčí dílny  „Výroba vánočních ozdob“, 6 hodin, 10 účastníků (8.12.2017) 

 Všichni pracovníci si dále doplňovali individuálně nové znalosti, potřebné k výkonu svého 

povolání, vědomi toho, že k úspěchům v každém zaměstnání je sebevzdělávání nezbytné 

 MSK „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ – setkání koordinátorů svépomocných 

skupin; účast: 2 zaměstnanci (26.5.2016 1,5 hod, 30.11.2,5 hod.) 

 

 

 Dva zaměstnanci SPR jsou členy KP Ostrava, pracovní skupiny “Osoby s mentálním, 

tělesným a kombinovaným postižením“. Jeden zastupuje SPR, druhý 

pracuje ve skupině jako rodič-pečovatel. Pracovní jednání probíhají 1x 

měsíčně. Členové skupiny-pracovníci SPR se zúčastnili monitoringu u 

organizací, které podporuje SMO dotacemi či granty, vyhodnocují 

žádosti o finanční dotaci, grant na jednotlivé programy NNO pro 

následný rok. 

 

 



 

 

 

 

 

 Středisko pracovní rehabilitace, 

denní stacionář  Ostrava 

slaví 25.let od svého založení 

 

 

Něco málo z historie střediska : 

 
zastřešujícím orgánem našeho zařízení bylo Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České 

republiky (SPMP ČR). Sdružení bylo založeno v roce 1969. U zrodu organizace nechyběli ani takoví 

odborníci jako Profesor PhDr. Matějček, Dr. Kábele, MUDr.Vrzal a PhDr.Jenší, kteří v prvních 

krůčcích SPMP schvalovali a koordinovali názory a činy zakládajících členů. 

 

Středisko pracovní rehabilitace ( SPR ) vzniklo jako účelové zařízení Městské organizace SPMP 

Ostrava 1.9.1992. Úplný denní provoz byl zahájen v březnu 1993. Na základě rozhodnutí 

zřizovatele, s platností od 1. ledna 1995 získalo SPR v souladu s Občanským zákoníkem, Hlava II., 

§ 18-20 právní subjektivitu. Ředitelem této organizace se stal Ing. Květoslav Kubík. 

 

Jméno Ing. Květoslav Kubík, zůstane navždy symbolem Střediska pracovní rehabilitace a  

ostravského SPMP. Aniž stačil zrealizovat všechny své plány, 7.7.1995 v časných ranních 

hodinách náhle opustil naše řady. Jeho myšlenky jsou však stále živé.  V jeho odkazu pokračovala 

až do roku 2017 PhDr. Lenka Hankeová, které tímto vyslovujeme obrovské poděkování za celé 

zařízení, které vedla odpovědně a svědomitě v duchu svého předchůdce. Středisko pracovní 

rehabilitace letos oslavilo 25.let od svého výročí. 

 

Nebude lehkým úkolem navázat na takto silné osobnosti. Díky přístupu a práci PhDr. Lenky 

Hankeové, která dokázala vyzdvihnout jméno SPR do podvědomí široké veřejnosti i odborníků, a 

tak  je i její zásluhou, že středisko mohlo oslavit 25.let svého výročí.A tak přeji Středisku 

alespoň dalších  25.let  - a ještě mnohem více. Středisko to nejsou jenom klienti, jsou to i 

zaměstnanci, kteří se naplno věnují svým svěřencům – a právě i díky nim je středisko takové jaké 

je. Ráda bych poděkovala i jim. DĚKUJI – Oldřichu Hankemu, Kateřině Kudělkové, Renátě Golcové, 

Nataši Hankeové, Zdeňku Čadeckému, Alešovi Hankemu, kteří tvoří skvělý tým a ví co je týmová 

práce. 

Mgr. Lenka Čadecká –ředitelka SPR-DS  

 



 

 

 

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM  2017 

Rok 2017 je pro nás již  čtvrtý  rok práce s klienty se zdravotním handicapem, který probíhá pod 

hlavičkou Střediska pracovní rehabilitace - obecně prospěšné společnosti. Zdá se, že jsme již 

plně najeli na nový režim, plníme všechny povinnosti dané pro obecně prospěšné společnosti, 

včetně uveřejňováním Výročních zpráv a auditu do rejstříku OPS, vedených u Krajského soudu 

v Ostravě. Stanovené individuální i dlouhodobé cíle a úkoly se nám v průběhu roku dařilo postupně  

plnit. Tento rok nám přinesl příjemné chvíle, kdy jsme navštívili kulturní, společenské akce, 

radovali se ze sportovních úspěchů.  

V polovině roku došlo ke změnám ve vedení denního stacionáře. Za odstupující ředitelku byla 

správní radou na toto místo jmenovaná stávající zástupkyně SPR Mgr. Lenka Čadecká. 

V nemalé míře jsme rovněž zaznamenali pracovní pokroky klientů v terapeutických dílnách. 

Zúčastnili se prezentace na velkých akcích – jako byl např. „Advent plný křídlení“, návštěva v ABB 

spojena s prodejní výstavkou výrobků terapeutických dílniček. Navíc jsme navázali spolupráci 

s organizaci Lesy ČR, lesní správa Město Albrechtice, u kterých měly naše výrobky velký úspěch, 

proto spolupráce s tímto podnikem byla domluvena i na další léta. Dalším úspěchem byla realizace 

úpravy zahradní plochy, která se mohla uskutečnit díky investiční dotaci, kterou nám schválil 

MMO  z Mimořádného jednorázového dotačního programu z odvodu loterií aj. podobných her. 

Pro ilustraci uvádíme některé z úspěšných akcí roku 2017 : 

1) Pravidelná návštěva SOLNÉ JESKYNĚ, která napomáhá k utužení zdravotního stavu 

2) Centrum volného času Ostrava-Poruba : 

 vnitřní prostory využíváme zejména ke sportovnímu vyžití - stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, 

šipky či společenské hry; 

venkovní prostory - za příznivých klimatických podmínek ke cvičení „ v posilovně v přírodě“,  

3) Pokreačuje úspěšná spolupráce s Mens Sanou - Centrem trénování paměti, které využívá 

nejrůznějších cvičení, počítačových programů a kognitivních pomůcek si naši klienti procvičují a 

posilují  paměť, soustředění, logické uvažování, ale také slovní zásobu. 

 



 

 

 

4) Přímo v našem zařízení mohou zájemci absolvovat masáže nebo, cvičení jógy pro všechny. 

5) Aktivní účast na XIV. a XV. Ročníku sportovní olympiády v bowlingu. 

6) Úspěšná reprezentace sportovců SPR  ve „Stonožkovém dvojbojí“. 

7) Požární cvičení 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 

 

 

8) Úspěšná reprezentace na akci MěO Poruba Setkání tří světů aneb Senior-junior-handicapiáda 

9) pravidelná letní Zahradní akce „Den sblížení, s předáváním osvědčení, zábavný dopolední 

program, soutěže se sladkou odměnou, drobnými dárky, tradičním opékáním buřtů, nealko. Na 

vystoupení žesťového souboru žáků ZUŠ J. Valčíka ,„Porubští trubači“, pod vedením dirigenta 

Pavla Zatloukala, se těšili nejen naši klienti, ale i hosté. Celé dopoledne provázela tvořivost, 

soutěžení a radost z pohybu – tanec s hudbou.  

10) Letní provoz proběhl ve znamení aktivizačních a zábavných činností. V horkých letních dnech 

se plně využil nově postavený altánek. 

 

11)  Návštěva kina a divadla se rovněž setkala s velkou odezvou.12) Účastnili jsme se akce 

organizace SANTÉ - centra ambulantních a pobytových sociálních služeb , která ve spolupráci se 

Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v Havířově uspořádala turnaj v sálové kopané 

„O POHÁR SANTÉ “. 

13) Dokončovací práce na zahradě za pomoci dobrovolníků, zaměstnanců i klientů SPR ( úprava 

terénu – doplnění zeminy, osazování okrasnými keři, bylinami. 

14) Byli jsme i v tomto roce vybráni na  ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2017 , který proběhl v hale 

Gong v Dolní oblasti Vítkovic. SPR se zde prezentovalo výrobky terapeutických dílen. 

15)  Závěr  kalendářního roku završilo Vánoční posezení s hudbou, cukrovím. 

 

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:,46, 54,63,65,66 let). Důležitá je i ta skutečnost, že naši klienti zůstávají součástí 

přirozené komunity, což znamená, že neztrácí 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/


 

 

 

3. Zdroje podporující činnost 
 

 

Finanční zdroje, skutečné náklady projektu SPR 

za rok 2017 

 

 

 

4. Přílohy : 

 
a) poděkování 

b)  zhodnocení práce denního stacionáře předsedkyni správní rady Ing. Jochymovou  

 a předsedkyni dozorčí rady Bc. Dobromilou Kristofory 

c)  zpráva nezávislého auditora 

 

 

Zdroje financování Skutečné náklady Podíl zdrojů k celkovým 

skutečným nákladům 

projektu % 

Celkové náklady projektu 3 410 639 100 % 

Celkové zdroje financ ování 3 328 492 100 % 

Státní dotace MSK 1 620 000 47,25 

Dotační řízení z rozpočtu 

SMO sociální péče 
600 000 17,80 

Příspěvek – Úřad práce 24 000 1,23 
Příjmy od uživatelů 972 826 28,37 

Dary 83 000 2,42 

Jiné zdroje financování 90 666 2,64 
Dotační řízení z rozpočtu 

ÚMOb 
20 000 0,58 



 

 

PODĚKOVÁNÍ 
V roce 2017 nám poskytli finanční výpomoc   :   

                                                                                                                                                                                                                              

Úřad městského obvodu Ostrava – Poruba, PODA a.s., RAPPA s.r.o., 

Fa Pleva s.r.o., ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o., 

Mgr.Ivana Kubalová, Ing.Ivana Hanyšová, Ing.Dušan Střižík, 

Ing.Romana Hanyšová, Evald Fus,  Ing. Petr Hanyš. 
 

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 PODA s.r.o., Autobusy Vřesina – Jan Klement. 

 

 

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 Krmelín s.r.o.– občerstvení, RAPPA, s.r.o. – materiálový 

dar, BowlingSky Poruba, Restaurace Zuzana, Poruba - částečná úhrada provozu 

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. 

 



 

 

 

 

Hodnocení celoroční činnosti obecně prospěšně  společnosti 
Střediska pracovní rehabilitace – denního stacionáře předsedkyni dozorčí rady 

 

Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář, o.p.s. poskytlo v roce 2017 péči 39 klientům 

s mentálním a kombinovaným postižením. Pravidelnou činností v denním stacionáři se klienti 

zúčastňují programů, které je připravují samostatný způsob života ve společnosti.  

Navíc byla vytvořena podpůrná skupina, která se účastnila projektu KÚ MSK „ Podporujeme 

hrdinství, které není vidět “. V rámci tohoto projektu absolvovali  zákonní zástupci, zájemci a 

zejména členové podpůrné skupiny semináře, workshopy, tvůrčí dílny a vícedenní pobyt na horách. 

Zde se uskutečnila přednáška s praktickou výukou, která všechny velmi zaujala a přítomní 

účastníci si vyžádali další pokračování v podpůrné skupině, ať již formou setkávání, seminářů či 

workshopů. 

Za dozorčí radu mohu sdělit, že tato provedla kontrolu finančního vyrovnání obdržených dotací 

pro rok 2017 a neshledala žádné nedostatky v souladu se zákony a zakládací listinou obecně 

prospěšné společnosti. 

Bc.Dobromila Kristofory,   

předseda dozorčí rady SPR-DS. o.p.s. 

 

 

 

Vyjádření správní rady - příloha k Výroční zprávě za rok 2017 

 

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. je následnickou organizací, jenž svou 

činností a celkovým zaměřením navazuje na původní organizaci, založenou již v r. 1992 a nadále 

plní stejné cíle a poslání. 

 

Co se týče hodnocení činnosti SPR v uplynulém roce 2017, je důležité zmínit, že společnost i 

v nové právní formě zajišťuje tak jako v letech předchozích chod střediska na stále vysoké 

úrovni. Díky nezdolnému pracovnímu nasazení jak vedení, tak i všech pracovníků střediska všichni 

plní své povinnosti na profesionální úrovni. Byl plněn plán akcí, konaly se kurzy, semináře, 

olympiády, tvůrčí dílny, kulturní vystoupení, výlety, rehabilitační pobyty a spousta jiných 

užitečných a smysluplných aktivit. Veškerá činnost střediska probíhala v souladu se schválenými 

vnitřními normami, zejména pak s etickým kodexem a se standardy kvality sociálních služeb. 

Nepopiratelný je význam všech aktivit, které středisko svým klientům nabízí, přičemž každý 

jedinec má v případě zájmu možnost aktivní účasti v nabízených programech, a to s ohledem na 

své vlastní možnosti a schopnosti. 

 

Zejména si vážíme tohoto, že se klienti střediska mohli i v loňském roce aktivně zapojovat do 

těchto různorodých aktivit, díky nimž dosáhli skvělých úspěchů a také vzorně reprezentovali 

nejen středisko samotné, ale i městský obvod Poruba, kde se sídlo společnosti nachází. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kompletní výčet aktivit nalezneme ve Výroční zprávě SPR za rok 2017, rovněž také na 

internetových stránkách www.sprostrava.estranky.cz, ale zmínila bych alespoň ty nejvýznamnější. 

V loňském roce správní rada schválila změnu statutárního zástupce. Podařilo se dokončit 

revitalizaci zahrady střediska, což je pro volnočasové aktivity klientů velmi přínosné.  

 

Dále se dne 27. září 2017 uskutečnily velmi úspěšné oslavy 25. výročí založení střediska, kdy na 

programu akce bylo nejen spousta zábavy – diskotéka, trampolína, skákací hrad, ale hlavním 

lákadlem bylo pro všechny klienty nezapomenutelné vystoupení Petra Bendeho včetně 

autogramiády a veselé vystoupení Klaunů z Balónkova. Klienti si akci užili společně s dětmi 

z přilehlé mateřské školy, se kterou středisko při pořádání akcí často spolupracuje. 

 

Neméně důležitým počinem bylo také slavnostní předání sociálního automobilu, a to zásluhou 

společnosti KOMPAKT, s.r.o., díky které může středisko využívat výhody tohoto vozu Renault 

Master. Automobil bude sloužit pro potřeby klientů s mentálním postižením, zejména pak pro 

Sportovní klub CHACHAŘI, k přepravě našich sportovců, účastníků  různých místních, krajských, 

celorepublikových i zahraničních  akcí. Důležitá je ta skutečnost, že klienti zůstávají díky všem 

těmto aktivitám a činnostem součástí přirozené komunity. To znamená, že neztrácí sociální 

kontakt a posilují a zdokonalují se tak vazby ve vztahu k jejich okolí i rodinném zázemí. 

 

Uznání patří zejména vedení střediska a celému profesionálnímu týmu pracovníků, jakož i řadě 

spolupracovníků z řad dobrovolníků, bez nichž si jen stěží dokážeme fungování tohoto zařízení 

představit. Pracovníci byli i v roce 2017 odborně proškolováni v různých vzdělávacích programech 

a kvalifikačních kurzech, workshopech, přednáškách a seminářích a také formou aktivního 

samostudia. Získané poznatky tak mohli předat svým kolegům a využít při práci s klienty. 

Podrobný přehled vzdělávacích aktivit je součástí výroční zprávy za rok 2017. Vážíme si toho, že 

svou práci, která je mnohdy společensky i finančně nedoceněná, konají s nadšením, láskou a 

vysokým pracovním nasazením, což se příznivě odráží v celkové atmosféře zařízení. Důkazem nám 

může být i spokojenost klientů, kteří se v takovém prostředí cítí jako doma, mají zde pocit 

bezpečí a dobrého zázemí, nacházejí zde smysluplné naplnění volného času. Rovněž dle sdělení 

jejich zákonných zástupců má obětavý a empatický přístup, se kterým se zde klienti setkávají, 

příznivý vliv na jejich fyzickou a psychickou kondici, zlepšuje jejich osobní  

i profesní růst. To vše se velkou měrou podílí na zlepšování celkové kvality jejich života, což 

dokládá, že středisko pracovní rehabilitace splňuje beze zbytku své poslání a účel, za kterým bylo 

zřízeno. 

 

Správní rada společnosti hodnotí její činnost velmi kladně a váží si vzájemné spolupráce. Lze 

konstatovat, že cíle roku 2017 se dařilo plnit. Do nového roku 2018 přeje všem pracovníkům i 

vedení společnosti, ale také všem klientům stávajícím i budoucím vše dobré, hodně zdraví, 

spokojenosti a úspěchů na poli pracovním i osobním. 

 

 

Ostrava-Poruba, 25. ledna 2018 

 

Ing. Milena Jochymová 
předseda správní rady 

 

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


ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA

P i[j e mc e zp r dvy : statut6rni org6n spol edno sti

Obchodni jmdno spoleinasli; Stiedisko pracovni rehabilitace - dennf stacionSi, o.p.s.

S[dlo spoleinosti: Ludvika Pod65td 187414, Poruba, 708 00 Ostrava

Identifikaini ifslo spoleinosti: 01816 675

Obdobi rtietuf ztivErky : 2017

Pfedmdt a rtiel oviien[: ovEieni ridetni zdvdrky v souladu s pr6vnfmi piedpisy

Auditor: Ing. Du5an StfiZik, evidendni dislo auditon: lITl

Adresa auditora: l. M6je 1085143, Bflovec 743 0l



Vj,rok aaditora

Provedl jsem audit piiloZen6 ridetni zhvdrky spolednosti Stiedisko pracovni rehabilitace -
denni stacion6i, o.p.s. (,,Spolednost") sestaven6 na zdkladd desklich ridetnich piedpisri, kterd
se skl6d6 zrozvahyk3Ll2.20lT,vykazu zisku a ztrdty zarokkondici 31.L2,20I7, apiilohy
t6to ridetnf zhvdrky, kterd obsahuje popis pouZitych podstatn''.ich fdetnich metod a dalSf
vysvEtlujici informace. Udaje o Spolednosti jsou uvedeny v rivodni d6sti piilohy t6to ridetni
z|vErky.

Podle m6ho nizoru rlietnf zixErka podiv{ vdrnf a poctivy obraz aktiv a pasiv
Spoleinostik3l.l2.2017, ndkladri a vynosri a vysledku jejiho hospodaieniza rokkoniicf
31.12.2017 v souladu s ieskfmi rlietnfmi piedpisy.

Zdhlad pro v!,rok

Audit jsem provedl v souladu se ziikonem o auditorech a standardy Komory auditorfi ieskd
republiky (KA iR) pro audit, kter.imi jsou mezinrirodnf standardy pro audit (ISA) piipadnd
doplndnd a upraven6 souvisejicimi aplikadnfmi doloZkami. Moje odpovddnost stanoven6
tdmito piedpisy je podrobndji pops6na v oddilu Odpovddnost auditora zaauditridetni zSvlrky.
V souladu se ziikonem o auditorech a Etickym kodexem pirjatym Komorou auditoru iesk6
republiky jsem na Spolednosti nez|visly a splnil jsem i dalSi etick6 povinnosti vypl;fuajfcf
z uvedenych piedpisri. Domniviim se, Ze drikazni informace, kterd jsem shromdZdil, poskytujf
dostatedny a vhodn;f zikladpro vyjddieni m6ho vyroku.

Odpovddnost statutdrnfho orgdnu Spoleinosti za rtietu[ ztivirku .

Statut6rni orgdn Spolednosti odpovfd6 za sestaveni ridetni zdvE:rky podrivajici vErny a poctivj
obraz v souladu s deskfmi-ridetnfmi piedpisy a za takovy vnitini kontrolni syst6m, ktery
povaZuje za nezbylny pro sestaveni ridetni z|vdrky tak, aby neobsahovala vyznamnd
(materi6lni) nesprdvno sti zptisobend po dvo dem nebo chybou.

Pii sestavovrini ridetni z|vdrky je Statut6mi orgdn Spolednosti povinen posoudit, zda je
Spolednost schopna nepietrZitd trvat, a pokud je to relevantnf, popsat v piiloze ridetnf zSvE:rky
zileLitosti tlkajici se jejiho nepietrLitdho trvdni a pouLiti piedpokladu nepietrZit6ho trv6ni pii
sestaveni fdetni z6vdrky, s vj'jimkou piipadri, kdy piedstavenstvo pl6nuje zruSeni Spolednosti
nebo ukondeni jeji dinnosti, resp. kdy nem6 jinou re6lnou moZnost, nei,takudinit.

Za dohled nad procesem ridetnfho vykaznictvf ve Spolednosti odpovid6 dozordiruda.

Odpovidnost auditora za audit ilietnf zdvdrky

Mym cilem je ziskat piimdienou jistotu, Ze ridetni zdvdrkajako celek neobsahuje qfznamnou
(materi6lnf) nespr6vnost zprisobenou podvodem nebo chybou a vydat zprdvu auditora
obsahujici mrij vfrok. Piimdien6 mira jistoty je velk6 mira jistoty, nicm6nd neni zintkou, Le
audit provedeny v souladu s v'-iSe uvedenymi piedpisy ve vSech piipadech v ridetni zhvdrce
odhalf piipadnou existujici vyznamnou (materi6lni) nespr6vnost. Nespr6vnosti mohou vznikat
v drisledku podvodri nebo chyb a povaLuji se za vyznamne (materi6lni), pokud lze rcillnE



piedpokl6dat, i.e by jednotlivd nebo v souhmu mohly ovlivnit ekonomick6 rozhodnuti, kterd
uLw atele ridetni zhv Erky na j ej f m zdkladE piij mou.
Pii provSd6ni auditu v souladu s vy5e uvedenymi piedpisy je mou povinnosti uplatdovat
bEhem cel6ho auditu odborny risudek a zachovdvat profesni skepticismus. D61e je mou
povinnostf :

o Identifikovat a vyhodnotit izika vyznamne (matei6lni) nesprdvnosti ridetni zdvdrky
zprisoben6 podvodem nebo chybou, navrhnout a prov6st auditorsk6 postupy reagujici na
tato lizika a ziskat dostatednd a vhodn6 dtkazni informace, abych na jejich zrlkladd mohl
vyj6diit vyrok. Riziko, Ze neodhalimvyznamnou (materi6lni) nesprdvnost, k nfZ doilo v
drisledku podvodu, je vdt5i ney', rizlko neodhaleni vyznarnne (materi6lnf) riespr6vnosti
zprisobend chybou, protoZe soud6sti podvodu mohou bft tajnd dohody, fal5oviini,
fmysln6 opomenuti, nepravdivd prohld5eni nebo obch|zeni vnitinich kontrol
piedstavenstvem.

o Seznilmit se s vnitinim kontrolnim syst6mem Spolednosti relevantnim pro audit v
takov6m rozsahu, abych mohl navrhnout auditorsk6 postupy vhodn6 s ohledem na dand
okolnosti, nikoli abych mohl vyj6diitnhzor na ridinnost vnitiniho kontrolniho syst6mu.

o Posoudit vhodnost pouLitych ridetnich pravidel, piimEienost provedenfch ridetnich
odhadti a informace, kter6 v t6to souvislosti Statut6mi orgrln Spolednosti uvedl v piiloze
ridetni zhvErky.

o Posoudit vhodnost pottLiti piedpokladu nepietrLiteho trv6ni pii sestaveni fdetni zdvErky
Statutrirnim org6nem a to, zda s ohledem na shrom6Zddnd dtkazni informace existuje
vyznannh (materi6lni) nejistota vyplyvajici z ud6losti nebo podminek, kter6 mohou
vyznamnd zpochybnit schopnost Spolednosti trvat nepietrZitd. JestliZe dojdu k zildru, Le
takov6 vyznamnd (materirllni) nejistota existuje, je mou povinnosti upozornit v me zprhvd
na informace uvedend v t6to souvislosti v piiloze :iidetni zhvd , a pokud tyto informace
nejsou dostatedn6, vyj6diit modifikovany vyrok. Moje 26v6ry tykajici se schopnosti
Spolednosti trvat nepietrZitd vychazeji z dttkaznich informaci, kter6 jsem ziskal do data
me zprdvy. Nicm6nd builouci ud6losti nebo podminky mohou v6st k tomu, Ze Spolednost
ztrati schopnost trvat nepietrZitd.

. Vyhodnotit celkovou prezentaci, dlendnf a obsah ridetni zdvlrky, vdetnE piilohy, a d61e to,
zda u(,etni zdvdrka zobrazuje podkladovd transakce a ud6losti zprisobem, ktery vede k
vdm6mu zobrazeni.

Moji povinnostf je informovat Statutdrni orgiln a dozorli radu mimo jin6 o pl6novandm
rozsahu a nadasov6ni auditu a o vyznarnn;fch zji5tEnich, kter6 jseer--vjeho prubdhu udinil,

21.3.2018

Zprhva proj ednrina dne 2l .3 .2018

Evidendni dislo auditora: llTl
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