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1 ) CHARAKTERISTIKA :
Zastřešujícím orgánem je Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky
( SPMP ČR ). Své sídlo má v Praze 8, Karlínské náměstí 12. SPMP ČR je dobrovolnou,
nezávislou, demokratickou organizací, jejímž cílem je pomáhat lidem s mentálním postižením,
včetně lidí s více vadami a jejich rodinám, podporovat všechny iniciativy, zabezpečující trvalé
zlepšení podmínek života, prosazování rovnoprávného postavení lidí s mentálním postižením a
provádět osvětovou činnost ve veřejnosti. Ve své činnosti má SPMP dlouholetou zkušenost,
získanou od svého založení 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.
SPMP zřizuje v souladu se svým posláním zařízení poskytující služby a podporu
lidem s mentálním postižením. O zřízení těchto zařízení rozhodují místně příslušné orgány
SPMP – zřizovatel.
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.

Jméno Ing. Květoslav Kubík, zůstane navždy symbolem
ostravského SPMP. Již od roku 1969 se intenzivně zapojuje do
práce : stává se spoluzakladatelem ÚSP Hlučín, Oblastního výboru
SPMP v Příboře, od roku 1973 je členem ÚV SPMP v Praze a
v roce 1977 je zvolen předsedou ÚV SPMP. V této funkci
setrvává do roku 1988. Vzhledem ke zhoršení zdravotního stavu
rezignuje na funkci předsedy, ale nadále zůstává členem ÚV SPMP;
zakládá městskou organizaci SPMP Ostrava, kde přijímá funkci
předsedy a instruktora pro Severní Moravu. Za práci ve prospěch
zdravotně postižených je veřejně odměněn Výborem dobré vůle a
dne 5.5. 1995 obdržel cenu Olgy Havlové . Aniž stačil zrealizovat všechny své plány, 7.7. 1995
v časných ranních hodinách náhle opustil naše řady. Jeho myšlenky jsou však stále živé.

2 ) AKTIVITY, výchovně vzdělávací činnost
Středisko pracovní rehabilitace jako významný představitel a zastánce práv zdravotně
postižených spoluobčanů, především lidí s mentálním postižením provozuje v současné době
dvě zařízení.
Jedná se zejména o Denní pobyt se sídlem v Ostravě - Porubě, určený pro lidi v nepříznivé
životní a sociální situaci, u kterých je našim cílem inkluze, zejména v oblastech pracovního
uplatnění, celoživotního vzdělávání, samostatného života, smysluplného trávení volného času a
Vzdělávací centrum, které se nachází v Ostravě – Svinově. Centrum je uzpůsobeno především
pro občany se zdravotním postižením - ZPS. U těchto handicapovaných spoluobčanů se
prostřednictvím kurzů neprofesního typu snažíme zmírnit dopad znevýhodnění a umožnit jim
integraci na všech stupních a úrovních společenského života.
S ohledem na stupeň jednotlivých postižení, na mentální úroveň klientů, se snažíme o
co největší rozvoj svěřenců, o jejich integraci do intaktní společnosti ; zejména jsme se však
zaměřili na přípravu pobytu v chráněném bydlení, nácvik soběstačnosti a nezávislého
způsobu života osob se zdravotním postižením.
Dlouhodobým cílem je dosáhnout co možná největší samostatnosti, socializace. Do
výchovně vzdělávacích činností jsou proto zařazeny činnosti, které napomáhají k celkovému
osobnímu a profesnímu růstu. Pro uživatele sociálních služeb jsou zpracovány individuální plány ,
které respektuji osobnost, individualitu, zohlednění, že každý klient je jiný, každý disponuje
různým potenciálem schopností a možností. Středisko má ve své péči osoby s lehčím stupněm
mentální retardace, ale i s těžší mentální retardací, s kombinovanými vadami ( včetně imobilních
občanů ).
SPR je otevřené zařízení, to znamená, že poskytuje prostor pro nejrůznější
společenské, kulturní, sportovní a pracovní zapojení klientů s handicapovanými i zdravými
občany z okolí, jiných zařízení, institucí, jednotlivých pracovišť.

Středisko pracovní rehabilitace
v současné době poskytuje služby ve dvou budovách :
1) Ostrava – Poruba, L.Podéště 1874 : budova je dvoupodlažní.

V I.NP jsou dvě učebny, určené uživatelům s těžší formou MR a kombinovanými
vadami, cvičná kuchyň, jídelna pro imobilní a těžce se pohybující klienty, prádelna pro
zácvik uživatelů sociálních služeb, keramická a dřevařská dílna, nezbytné skladovací
prostory, šatna pro účastníky programů SPR i zaměstnance. Dále je zde místo pro
sportovní klub. Toto podlaží je uzpůsobeno potřebám imobilních osob.

II.NP je určeno osobám se ZPS a MR ( lehká a střední forma ). Jsou zde 3 učebny,
tělocvična ( posilovna ), cvičná učebna s PC, chráněné bydlení pro 5 osob, šicí dílna,
pracovna pro individuální práci ( logopedie apod. ), v provozu je i tkalcovský stav. Denní pobyt
SPR je určen pro 53 lidí s mentální retardací.

2) Ostrava – Svinov , Elektrárenská 104 :

jedná se o jednoposchoďovou stavbu z UNIMO buněk. Rozměry jednotlivých místností umožňují
práci v malých skupinách a zajišťují individuální přístup při výchovně-vzdělávacích programech a
pracovním zácviku. K dispozici je
kuchyňka pro výcvik gastronomie a
domácích prací, cvičná kancelář ( PC,
elektrické psací stroje ), azylové bydlení a
sál, který je využíván při výuce většího
počtu klientů ( 35 až 45 osob ) při nácviku
stolování, taneční a rytmické výchově,
muzikoterapii, arteterapii či ergoterapii.
Zájemci z řad ZPS se zde mohou rovněž
účastnit tréninků ve stolním tenisu nebo
pořádat turnaje ve společenských hrách.
Průměrná měsíční docházka činí 25 osob
se ZPS ( Praktikum pro život I. + II. ).
Činnost SPR je koncipovaná tak, aby měl každý jedinec v případě zájmu možnost
aktivní účasti v nabízených programech a dle svých možností a schopností je vhodně
kombinovat.
Časový plán :
Denní pobyt
Vzdělávací centrum

Zájmová a klubová činnost
Azylové pobyty

:

:
:
:

07,00 – 15,00 hodin
08,00 - 14,30 hodin
15,00 – 17,30 hodin
( dle přání klientů i déle )
dle domluvy objednavatele ( rodičů ),
i přes noc

Ve Středisku pracovní rehabilitace se uplatňují tyto metody práce :
1) Sociálně psychologický výcvik :
osvojování společenských návyků a norem chování, sebepoznání, hodnocení schopností a zájmů,
zjišťování preferencí životních hodnot, formy kontaktování zaměstnavatelů, verbální a neverbální
komunikační styly, sociální komunikace ( užití inscenační a situační metody, přímá účast na
kulturním životě ), zásady slušného chování. Všechny druhy aktivit jsou zaměřené na posílení
sebevědomí, sebevyjádření, seberealizaci. Využívané metody v jednotlivých aktivitách odpovídají
specifickým metodám každé terapie, které jsou zaměřené na rozvoj osobnosti
2) Akutní respitní – úlevová péče
poskytovaná vyškolenými osobními asistenty ve s využitím azylového bydlení ve středisku –
Denní pobyt Poruba.

3) Informační a poradenská činnost :
informace z oblasti sociální, právní a zájmové činnosti pro uživatele sociálních služeb
s MR i ZPS, pomoc při sestavování různých žádostí, odvolání apod. ; informace, zprávy
a poradenské pohovory k volbě povolání a situaci na trhu práce ze strany ÚP.
4) Výchovně vzdělávací činnost :
udržování a rozvíjení získaných znalostí před nástupem do SPR, organizace služeb pro
zdravotně postižené, nácvik pracovních činností a dovedností, udržování a rozvoj
kognitivních funkcí a procvičování trivia – přenášení znalostí trivia do praktických situací,
procvičování paměti, myšlení, výuka společenských dovedností, sociální komunikace,
sportovní činnost.
5) Praktický výcvik :
exkurze na pracovištích, pracovní výcvik a příprava zručnosti ve vybraných profesích, krátkodobá
pracovní činnost u zaměstnavatelů. Na základě zjištěných schopností,diagnostiky se pracovní
aktivity posunují do oborů jako je např. opracování dřeva, úklidová a údržbářské práce, pomocná
síla v kuchyni, šička, pomocník v administrativě či zdravotnictví, sociální péči

Zájemcům je dána nabídka dalších služeb, ze kterých si mohou vybírat :
pomoc osobních asistentů, logopéda,psychologa, pobyt v azylovém bydlení,
zapojení se do zájmových kroužků, absolvování rekondičních pobytů, příprava
na pobyt v chráněném bydlení.
Na denní pobyt ve středisku navazují aktivity klubu Humanita, který pro své členy nabízí
pravidelné programy zájmové a sportovní činnosti. Úspěchy slaví zejména oddíl stolního tenisu
sportovního klubu CHACHARI. Rovněž zdárně zastupují SPR i ostatní oddíly sportovní ho
klubu : kuželek, bowlingu,lehké atletiky a kopané. V roce 2005 jsme nejen opětovně uspořádali
Sportovní olympiádu pro lidi s mentálním postižením v kuželkách a bowlingu, ale podařilo se
nám obhájit v obou disciplínách prvenství z roku 2004.
Program střediska doplňuje Večerní škola, jejímž cílem je pravidelné a soustavné
vzdělávání MR spoluobčanů. Další nabídka SPR, která je průběžně využívaná, je možnost
azylového ubytování.
Jedná se jednak o určitou
formu občasné výpomoci
rodičům, jednak o tzv.
osamostatňovací
pobyty
klientů - jako příprava na
chráněné bydlení.
V roce 2005 například
využil možnost ubytování
ve středisku Sportovní klub
NOVÁCI – oddíl stolního
tenisu - z ÚSP Města
Albrechtic a rovněž SPR
uskutečnilo krátkodobou
pobytovou akci v rámci
respitní - úlevové péče
členů SPMP Ostrava.

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

Vyškolili jsme 17 nových osobních asistentů, z nichž 15 našlo okamžité pracovní uplatnění ve
speciálním školství - mateřských a základních školách.
Přínos programů SPR vidíme ve spokojenosti zdravotně postižených lidí, kteří by jinak
byli odsouzeni trávit čas v „izolaci čtyř stěn“. Dále je třeba připomenout, že jako jedna z mála
organizací neodmítáme pomoc lidem starším 26-ti let s diagnózou mentální retardace. Každoročně
dochází k inovaci projektu, který umožní psychickou, emotivní stabilitu a výkonnost samotných
uživatelů, respektuje práva lidí s mentálním postižením.Neméně důležitá je i skutečnost, že naši
klienti neztrácí dosavadní kvalitní rodinné zázemí a sociální kontakty a jejím rodinným
příslušníkům umožňujeme budování profesního růstu a pracovní seberealizace.
Cílová skupina, jak již bylo zmíněno, zahrnuje lidí se zdravotním postižením ( mentální
retardací, kombinovanými vadami a ZPS ).
Věková hranice od : 16 let , ukončená školní docházka; do : neomezeně.

Personální zajištění : profesní složení pracovního týmu vychází z potřeb uživatelů
sociálních služeb. Snažíme se obsadit klíčové profese, které vedou k osobnímu a profesnímu růstu
našich svěřenců. Proto máme v kolektivu zaměstnanců jak speciálního pedagoga, tak i sociálního
pracovníka, výchovné pracovníky, instruktory různých profesních oborů a osobní asistenty. Výběr
nových pracovníků probíhá podle stanovených pravidel. Nový pracovník ( i dobrovolník ) je
seznámen s dobou zácviku, kdo ho zacvičuje a jakým způsobem bude hodnocen. Rovněž
dobrovolníci a studenti na praxi znají své konkrétní úkoly a povinnosti, např. o mlčenlivosti
osobních údajů uživatele.
Zkušenosti minulých let nás opravňuji konstatovat, že pro kvalitní plnění stanovených cílů
při daném počtu uživatelů je zapotřebí 15 zaměstnanců, přičemž v některých případech se může
jednat i o zkrácený úvazek. Při své práci využíváme občasné pomoci 5 dobrovolníků, se kterými
má SPR podepsanou „Smlouvu s dobrovolným pracovníkem„. Všichni zaměstnanci pracující v
HPP vykonávají kumulované funkce, to znamená, že např. speciální pedagog působí rovněž jako
etopéd a v dopoledních hodinách přebírá funkci osobního asistenta ; vychovatel je zároveň
rehabilitačním pracovníkem apod. Zaměstnanci SPR se rovněž účastní odpoledních programů :
Večerní škola pro MR, zájmové kroužky, sportovní oddíly, přednášková činnost, praktický výcvik
atd. Odborný dozor v azylovém bydlení a službu handicapovaným při respitní péči provádí
absolventi studia Osobní asistent.
DALŠÍ AKTIVITY :
-

besídky, programy pro rodiče (zákonné zástupce), oslavy narozenin, diskotéky
individuální sociální poradenství : řešení bytové situace, obnova sociálních dávek, pomoc při
vstup do zaměstnání, domácí násilí, sekty, zneužití MR, alkohol v rodině, pomoc při
vyřizování invalidního důchodu atd.
osobní asistence při doprovodu k lékaři, nácviku samostatnosti, doprovody do místa bydliště,
zájmových kroužků, doučování, příprava na vyučování, jednání s úřady, krátkodobá respitní
péče, asistence u dítěte s Dawnovým syndromem v MŠ
rekondiční, rehabilitační pobyty v tuzemsku i zahraničí
prezentace SPR v rámci „30 dnů pro neziskový sektor“
návštěva výstav
účast na akci pro MR v Praze „Chceme žít s Vámi“
praxe studentů humanitárního oboru SOŠ Poruba, SOŠ Ahol, VOŠ zdravotnická –
ergoterapeuti a VOŠ sociální Ostrava v zařízeních SPR, a Ostravské univerzity

Garantem našeho projektu je Magistrát města Ostravy – sociální odbor, jehož zástupci
pravidelně čtvrtletně kontrolují plnění programů, pokroky uživatelů služeb,rovněž tak zřizovatel
– SPMP Ostrava a Úřad práce Ostrava.
Potřebnost služby, kterou SPR nabízí je zřejmá ze zájmu uživatelů s mentální
retardací ( jejichž počet se stále zvyšuje ) a z počtu osob se ZPS, kteří nastoupí do
zaměstnání, střední školu nebo do rekvalifikací.
Naše návrhy na alternativní řešení přístupu k integraci zdravotně postižených spoluobčanů
již delší dobu nachází pochopení u nadřízených orgánů i některých institucí. V nadcházejícím
roce budeme důsledně navazovat na to, co lidé s MR umí a to zdokonalovat v co největší míře.
Dále se zaměříme na rozvoj asistenční služby a hledání řešení pro možnost bydlení v chráněných
bytech.

O činnosti střediska je veřejnost informována formou písemných příspěvků v tisku :
Moravskoslezské noviny, Svoboda, Den, MF dnes, Ostravská radnice, Jižní listy, Svinovský
hlasatel, Porubská radnice, Ostravský zvon apod.
Při významných událostech SPR je zařazeno vysílání o středisku v Českém rozhlase
Ostrava ; rovněž jsou pořizovány video záběry, které jsou následně odvysílány v České televizi –
reprezentace sportovců v Dublinu, otevření nové budovy střediska.

3 ) Vzdělávání pracovníků v roce 2005 :
-

zaměstnanci i dobrovolní pracovníci si průběžně zvyšovali kvalifikaci a získávali nové
poznatky formou stáží a samostudiem
1 zaměstnanec studuje dálkově 5.ročník SOŠ sociálně právní
4 pracovníci absolvovali semináře pořádané MPSV, ESF, KÚ MSK, SROK
účast zástupců střediska na jednodenním semináři „Pracovní uplatnění lidí s MR“, pořádaný
Českou unii pro podporované zaměstnávání
v rámci dalšího vzdělávání se zúčastnili tři členové ostravského SPMP, zaměstnanci SPR
mezinárodní konference EUROPE IN ACTION 2005, konané v Praze ( konference seznámila
účastníky s novými světovými trendy v péči o handicapované )

3) Zdroje, podporující činnost
Finanční prostředky pro realizaci projektu SPR získáváme z dotací a grantů MPSV, MK
ČR, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostrava, městských
obvodů ; darů drobných firem, poplatků klientů.
Díky těmto příspěvkům můžeme zdárně pokračovat v uskutečňování vytčeného cíle, což
znamená umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí místního společenství.

5) PODĚKOVÁNÍ
V roce 2005 nám již tradičně poskytla finanční výpomoc firma
IVAX – CR a.s. , dále pak Úřad městského obvodu Ostrava – Poruba,
Městský obvod Ostrava – Jih, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz,Fa Ing. Dušan Střižík, Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava.
Za každý, i sebemenší obnos, který středisko obdrželo, vyslovujeme
tímto vřelý dík. Na základě finančních příspěvků jsme mohli zakoupit pomůcky
pro naše uživatele sociálních služeb, které jsou tolik potřebné pro plynulý chod
denního pobytu SPR i Večerní školy.
Rovněž bychom chtěli poděkovat dalším „ příznivcům “ střediska, kteří
poskytli sponzorský dar ve formě pomůcek, potřebných pro pracovní činnost
v jednotlivých dílnách ( dřevěný odpad, textil, látky ). Jmenovitě děkujeme Fa
ISITRADE s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm – remosky typu R 1102 pro kroužek
vaření, Fa Černeková Božena – finanční audit s částečnou úhradou, Fa
Čadecký Zdeněk – dřevo pro práci v dílnách, AUTO Heller s.r.o. – částečný
servis automobilu PICK UP, HPF CLEAN – čistící prostředky ;
Sportovní olympiádu osob s mentálním postižením v kuželkách a bowlingu,
pořádanou Střediskem pracovní rehabilitace, za účasti zdravotně postižených
sportovců z celé Moravy a Slezska, podpořili tito jednotlivci a firmy : vedení
rádia KISS Morava, CNC Produkt s.r.o., Petr Waloschek-CMYK Partnet,
Slůně s.r.o. Vítkovice,
OVAK a.s., Fa Jan Lasák – SANDA Píšť, Fa
Pekařství Boček Krmelín , Večerka Jana ;
na závěr pak všem dobrovolným pracovníkům, kteří nezištně pomáhají
uskutečňovat programy střediska.
Velké uznání patří Statutárnímu městu Ostravy, zejména 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,
ochotně pomáhají řešit problémy handicapovaných spoluobčanů.
Bez pochopení a finanční podpory Statutárního města Ostravy a Krajského
úřadu MSK bychom nemohli existovat. Za to, že i dalším rokem můžeme
pokračovat v práci se zdravotně postiženými spoluobčany z celého regiónu
vyslovujeme opětovné poděkování.
Věříme, že i v příštích letech se bude spolupráce mezi MěO Poruba,
Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava – Jih ; dále pak mezi SMO, MSK a
SPR vyvíjet k oboustranné spokojenosti, tak jako v předcházejících letech.

výstavě MINIUNI

Nový záměr SPR Ostrava

Projekt chráněné bydlení pro lidi s MR
SPR má zmapované potřeby klientů, snaží se využít všech
prostředků, které vedou k celkovému rozvoji, samostatnosti a tím i ke
spokojenosti rodičů i jejich dětí. Pomoc je organizovaná a zajišťovaná
službami, jako např. pobyt v denním stacionáři – zajišťujícím pracovní
zácvik, sociální i speciálně pedagogickou, rehabilitační, logopedickou a
psychologickou péči ; rehabilitační pobyty, poradenství, úlevová péče.
Co však chybí a o co spolu s rodiči a zákonnými zástupci usilujeme, je
zřízení Chráněného bydlení, kde by mohli lidé s MR s dopomoci
vychovatelů – společníků naplnit svůj sen o samostatném bytu,
plánování osobního rozvoje apod. Středisko provozuje svou činnost v
dvoupodlažní budově, která je součástí porubského sídliště. Nadstavbou
nebo přístavbou budovy bychom zajistili důstojné bydlení pro 5-10 osob
s mentálním postižení ( 5 bytů - garsonek - pro jednotlivce či partnerské
dvojice ).Cílem vybudování chráněného bydlení je umožnit seberealizaci
zdravotně postižených, psychickou, emotivní stabilitu a výkonnost
samotných uživatelů při respektování práva lidí s mentálním postižením.
Zůstali by pevným článkem ve společnosti, v prostředí, které znají a ve
kterém jsou spokojeni a respektování okolím. Cílová skupina : lidé se
zdravotním postižením, věková hranice od 18 let ( ukončená školní
docházka ) do : neomezeně. V rámci komunitního plánování jsou
jednotlivci dlouhodobě připravováni na přechod k samostatnému bydlení.
V současné době jsou již připraveni na odchod z domova,chybí nám jen
finance na vybudováni jejich nového domova.

relaxační cvičení

