
           

 

 

        

 

 

 

 

 
 

 



           

 

 

 
 
 

ROK   2020 
 
 

J e tu rok 2020 a s ním plno nových, krásných věcí. 
Poznejte je a radujte se po celých 365 dní 

 
Nový rok je svátkem a oslavou začátku nového roku. V moderní době se již často 

nesetkáme s klasickými papírovými novoročenkami, neboť je nahradily SMS a 

emailové zprávy. Podstata přání do nového roku však zůstává, jedná se hlavně o 

přání zdraví a štěstí. Mnoho lidí si též dává novoroční předsevzetí, že budou či 

naopak v novém roce nebudou dělat to či ono. 

Pro pracovníky SPR začal letošní rok ve znamení vzdělávání: 2 pracovníci absolvovali 

vzdělávací kurz na téma „Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením“, 

vedený PhDr. Hynkem Jůnem, Ph.D. V letošním roce máme v plánu uskutečnit další 

estetizaci, zkvalitnění výbavy vnitřních prostor budovy a od poloviny roku se 

budeme připravovat na  komplexní opravu, rekonstrukci budovy ( elektrorozvody, 

topení, kanalizaci a rozvody vody v celé budově ). Tato rekonstrukce – revitalizace 

proběhne v roce 2021, v době od  cca    června   do září. 
 

 

Členové Sportovního klubu SPR -  CHACHAŘI  
pokračují v pravidelných tréninkových aktivitách 

 



           

 

 

 

 

V přípravě svačinek jsme dosáhli zručnost - čerstvě upečené domácí pečivo chutná. 

Už se můžeme zapojit do domácího života. Příprava na samostatný život 

v přirozeném prostředí přináší ovoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDCOCK, a.s. 

12.2.2020 proběhla v sídle Střediska pracovní rehabilitace 

pravidelná  kontrola  - revize  hasících přístrojů a hydrantů. Firma  

REDCOCK, která provedla kontrolu zařízení pro zásobování požární 

vodou podle ČSN 73 0873, vyhodnotila zařízení v kontrolovaných 

objektech jako PROVOZUSCHOPNÉ. 

 

 

Letošní zima je skoupá na sněhovou nadílku. Únorové počasí nám ale připravilo 

překvapení v podobě orkánu Sabina. A tak místo her na sněhu jsme uklízeli následky 

silného větru na naší zahradě…… 

 



           

 

 

 

 

 

Příprava k samostatnému životu začíná v kuchyni …… pizza chutná všem, 

svačinka dopadla na jedničku,  jsme spokojeni. 

 

 

 

 

A pokračujeme v tvořivé práci v terapeutických dílničkách SPR: 

práce nám jde od ruky, máme radost z hotových výrobků 

 

Věnujeme se vždy sezonním událostem. A když letošní zima - nezima se už s námi asi 

definitivně rozloučila, zaměřujeme se nyní zejména na jarní motivy, blížící se svátek  

Mezinárodního dne žen a velikonoční svátky. 

 



           

 

 

 

 

 

Nečekaná událost – nouzový stav 

 

 

Vláda na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky, vyhlásila dne 12. března 2020 pro území České republiky z důvodu 

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru na území České 

republiky nouzový stav, a to na dobu 30 dnů. 

 

Všem poskytovatelům sociálních služeb, kterým bylo podle § 78 odst. 1 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, uděleno oprávnění k poskytování sociální služby 

pro druh sociální služby dle § 46 zákona o sociálních službách (denní 

stacionáře), se od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu nařizuje 

pozastavit činnost těchto zařízení.  

 

Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář, o.p.s. o této situaci všechny 

své uživatele informovalo, tzn., že na základě opatření přijatého vládou v době 

nouzového stavu pozastavují poskytování služby dle vzájemné smlouvy o 

poskytování sociálních služeb. 

 

 



           

 

 

 

 

Šiju, šiješ, šijeme 
 

Nouzový stav trvá i nadále. Od 18. března platí povinnost nosit roušku (šátek, šálu...) 

v prostředcích hromadné dopravy, v provozovnách, jejichž provoz je povolen, 

v sociálních a zdravotnických zařízeních, v sídlech orgánů veřejné moci, správních 

orgánech, integrovaném záchranném systému, školských zařízeních, poštách, 

lékárnách na území MSK kraje, a to do odvolání. 

Naše organizace se k mimořádné situaci postavila čelem. Část zaměstnanců pracuje 

formou home office, část přímo v sídle SPR, tak aby byly dodrženy vyhlášené 

předpisy. Průmyslově vyráběných roušek je málo. Proto se z nás staly švadlenky. 

Nejdříve jsme vyrobili roušky pro své zaměstnance, rodinné příslušníky a pak se 

rozjela pomoc pro ty nejslabší, nejpotřebnější – pro naše děti. 

 

 

 

Prvých 100 ks pro Městskou nemocnici Ostrava    Druhá dávka 

Nošení roušky je ohleduplnost nikoliv slabost. Rouška mírně chrání člověka od toho, 

aby se nakazil. Výrazně však brání tomu, abychom někoho nakazili my. 

 

Opatření vyhlášené vládou ČR má za cíl 

ochránit nás, naše blízké 

 Společně to zvládneme…….. 

 

Náš pozdrav pro potřebnou rodinu z Vrchlabí 

 


