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Název organizace

Středisko pracovní rehabilitace, denní stacionář

Adresa :

L.Podéště 1874, Ostrava – Poruba, 708 00

IČO:

44 93 88 45

Telefon / fax:

596 954 480

E-mail:

spr@sprostrava.cz

Adresa internetové stránky:

www.sprostrava.cz

Právní forma:
Bankovní spojení

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

Zřizovatel

SPMP Ostrava

Další aktivity

Sportovní klub CHACHAŘI
Klub HUMANITA, Večerní škola
Pořádání kurzů Osobní asistent

Pracovníci SPR :

HPP – PhDr.Hankeová Lenka, Krajčí Danuše, Mořkovská Tereza,
Hanke Oldřich, Bc.Čadecká Lenka, Turoň Jaroslav, Hanke Aleš,
Sypienová Kateřina, Sukačová Alena, Hankeová Nataša, Petra
Jarošová, Chovancová Martina, Čadecký Zdeněk
DPČ – Ing.Břetislav Gomola
Dobrovolní pracovníci : Černeková Božena, Ing.Miroslav Zámečník,
Hana Barčová, Naděžda Kožušníková, Kateřina Trefilová

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
Okresní organizace SMPM ČR Ostrava, o.s.

Zřizovatel - změna názvu
zřizovatele (od 16.6. 2008)

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, kolegové,
psal se rok 1992, kdy se pár nadšenců v čele s Ing. Květoslavem Kubíkem rozhodlo vybudovat
denní stacionář, který bude nápomocný lidem s mentálním postižením i jejich rodinám při hledání
místa lidí s MR ve společnosti. Čas rychle utíká a než jsme se nadáli, máme za sebou další, již 18
pracovní rok, který nám přinesl nejednu změnu. Předcházejících pět let bylo dá se říct období
doslova hektické : zabydleli jsme se v nové budově v Ostravě - Porubě, úspěšně se zaregistrovali
jako poskytovatelé sociální služby u KÚ MSK, vytváříme a stále zdokonalujeme metodické pokyny
SPR atd. Kolektiv pracovníků se po celý rok 2009 snažil o naplnění standardů kvality práce na
základě celoživotního vzdělávání a to jak u zaměstnanců, tak i klientů. Absolvovali jsme společně
několik seminářů, školení, přednášek i akreditovaných kurzů. Výsledky roku 2009 dokazují
potřebnost našeho zařízení, které usiluje o osamostatňování lidí s mentálním postižením a jejich
plnohodnotný způsob života. Ve sledovaném roce se nám za vydatné pomoci Krajského úřadu MSK
podařilo zakoupit nový automobil, který slouží k přepravě méně mobilních klientů na různé
kulturní, společenské a sportovní akce, členům SK Chachaři zajišťuje účast na sportovních
turnajích místního, krajského, celorepublikového i zahraničního charakteru.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem příznivcům naší organizace, kteří po celý rok
pomáhali naplňovat poslání SPR – Denního stacionáře a to jak finanční, tak i morální podporou, za
pomoci materiálových darů či nezištné práce. Moje velké poděkování patří především všem
spolupracovníkům a dobrovolným pracovníkům za jejich porozumění pro zdravotní postižení
klientů i práci, kterou vykonali nad rámec svých povinností. Bez této empatie bychom nemohli
uskutečnit a splnit stanovené cíle a aktivity. Také bych chtěla na závěr poděkovat našim klientům,
kteří se na nás s důvěrou obracejí a využívají naše služby.
PhDr.Lenka Hankeová
ředitelka SPR - DS

Charakteristika zařízení, jiné důležité údaje
 SPR je účelové zařízení SPMP Ostrava
poskytuje služby osobám 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 : 47.
Právní subjektivitu získalo SPR na základě rozhodnutí zřizovatele ke dni 1.9.1992.

Denní stacionář
Středisko pracovní rehabilitace zahájilo svou činnost v roce 1992. Od počátku svého
vzniku je pro něj prioritní práce s lidmi mentálně retardovanými. Posláním SPR je dát příležitost
handicapovaným spoluobčanům k jejich seberealizaci, jde zejména o konkrétní podporu, správné
postoje, odstranění bariér. Dlouhodobým cílem je dosáhnout co možná největší samostatnosti,
socializace. Do výchovně vzdělávacích činností jsou proto zařazovány činnosti, vedoucí
k celkovému osobnímu a profesnímu růstu. Středisko má ve své péči osoby s lehčím stupněm
mentální retardace, ale i s těžší MR, s kombinovanými vadami. V péči o osoby se zdravotním
postižením nelze očekávat radikální obrat k lepšímu bez hledání alternativních možností zařazení
do pracovního procesu. 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

Na denní pobyt ve středisku navazuje tzv. Večerní škola, jejímž
cílem je pravidelné a soustavné vzdělávání MR spoluobčanů, což
probíhá v rámci celoživotního vzdělávání lidí s MR 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 37 klientů .
SK CHACHAŘI se zaměřuje na sportovně rekreační programy :
stolní tenis
9 osob - pravidelné tréninky 1x týdně
kuželky
12 osob - 1x týdně – pondělí , trénink
lehká atletika 7 osob - tréninky na sídlišti, zahrada SPR ( chybí tělocvična, větší hřiště )
bowling
10 osob - tréninky 2x do měsíce – středa
kopaná
10 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 25 klientů při doučování, výuce na PC,
doprovodu a dohledu při pobytových, sportovních akcích, nácviku samostatného způsobu života.

Vzdělávací akce, odborný růst zaměstnanců v roce 2009

I v roce 2009 jsme věnovali velkou pozornost upevňování znalostí nového zákona o sociálních
službách – sbírka zákonů č. 108/2006. Pod vedením Mgr.Karin Vráblové jsme pokračovali ve
zdokonalování metodických pokynů SPR - Standardů kvality sociálních služeb.
Celý kolektiv aktivně spolupracoval zejména na úpravě standardů, metodických pokynů pro
naše zařízení. Jednotlivci i malé skupiny zaměstnanců absolvovali individuálním vzdělávání a
získané poznatky dále uplatnili při práci s klienty.

V tomto

roce

jsme

se

opětovně

účastnili

jednodenních

odborných

přednášek,

akreditovaných seminářů i kurzů:
•

„Pozitivní psychologie v práci s klientem“ 4 hodinový seminář - 12 zaměstnanců
(10.4.2009)

•

školení První pomoc
pracovníci

v rozsahu tří hodin – 12 zaměstnanců + 2 dobrovolní

( 6.6.2009)

•

absolvování kvalifikačního, akreditovaného kurzu Osobní asistent pro osoby se
zdravotním postižením - ( akreditovaný kurz v rozsahu 195 hod) všichni přihlášeni
zájemci o další vzdělávání splnili požadavky, které kurz požaduje a obdrželi
osvědčení s celorepublikovou platností. Kurz absolvovalo 27 lidí, kteří již pracují
v sociálních službách, z toho osm zaměstnanců SPR v HPP a 3 dobrovolní
pracovníci (ukončení 29.6.2009)

•

jednodenní- 7 hodinový seminář „Implementace standardů kvality v sociálních službách“ s
účastí 10 zaměstnanců ( 25.8.2009)

•

2 hodinový seminář na téma Individuální plánování v sociálních službách – 12 zaměstnanců
( 11.9.2009 )

•

1.12.2009 absolvování semináře
akreditovaného MŠMT pro DVPP
č.3444/2009-25-106
„ Poruchy autistického spektra do přímé praxe“
v rozsahu 4 hodin – 2 zaměstnanci

Cílené programy v roce 2009, přehled pracovních skupin

V našem zařízení se především zaměřujeme na práci se vzdělávacím programem a
individuálním plánem. Podporujeme vše, co napomáhá rozvoji, co je přínosem pro klienta. Na
splnění požadovaných cílů se podílejí všichni pracovníci SPR. Klíčový pracovník je pozorovatelem,
partnerem. Pomáhá a povzbuzuje tam, kde je třeba, vede klienty ke zdravému sebevědomí, Není
nutné neustále klienty „zaměstnávat“, nabízet jim další a další aktivity, ale využít moment, kdy
sami projeví o danou činnost zájem, nebo se nechají strhnout kolektivem.
Máme na paměti, 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

V našem Denním stacionáři jsou klienti dle svého
rozhodnutí, přání a s přihlédnutím k specifickým potřebám
jednotlivců rozděleni do čtyř oddělení, ve kterých probíhá
výuka trivia, pracovní, tělesná, výtvarná a smyslová výchova,
nácvik samostatnosti.
Pracovní
zácvik
je
uskutečňován
ve
střediskových dílničkách ( preferují se malé skupinky,
tvořené vždy klienty ze všech základních skupin ) : keramika,
košíkářství, práce s voskem, textilem, dřevem.

I.oddělení , určené
Klíčový pracovník

pro osoby s lehkou a středně těžkou MR
: Petra Jarošová, II.pololetí Kateřina Sypienová

II. oddělení, určené
Klíčový pracovník
Asistent

pro kombinované vady ( i imobilní klienty )
: Tereza Mořkovská
: Martina Chovancová

III. oddělení, určené
Klíčový pracovník

pro osoby s lehkou formou M R
: Danuše Krajčí

IV. oddělení,
Klíčový pracovník
Asistent

určené pro lidi se středně těžkou MR + kombinovanými vadami
: Bc.Lenka Čadecká
: Jaromír Turoň

2.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 - očima zúčastněných aktérů
( zaměstnanci, klienti, rodiče – všichni účastníci programů DS )

Rok 2009 probíhal v duchu oslav 40.výročí založení SPMP ČR, jehož Okresní
organizace SPMP Ostrava je našim zřizovatelem. Snažili jsme se, aby i tento rok byl úspěšný
jak po stránce pracovní, tak i ve sportovních a kulturních aktivitách. I když se nám nepodařilo
zajistit finanční prostředky na úpravy budovy ( v plánu je přestavba dílen, výměna oken, zateplení
budovy, výtah pro imobilní klienty, dobudování muziko-terapeutické místnosti apod. ), lze
konstatovat, že jsme byli úspěšní v jiné oblasti a splnili si jedno z přání – za vydatné pomoci
dotace KÚ MSK sociálního odboru jsme si pořídili tzv. sociální auto – což znamená nový automobil
Škoda Roomster. Využíváním sociálního auta se nám podařilo zajistit individuální sociální službu,
která umožnila všem zájemcům možnost účastnit se pobytových, sportovních a kulturních akcí a
tím byla nápomocna k zařazení klientů do intaktní společnosti.

Nejdůležitější akce roku :

•
•
•

•

•

•
•
•

Účast na 14.ročníku akce, pořádané nadaci NOVA „Chceme žít s Vámi“ v Praze SAZKA
ARÉNA – 22.4.2009. Jako každoročně akci uváděli sourozenci Gondíkovi, zúčastnil se i
generální ředitel TV NOVA. Přízeň našim klientům projevila řada známých zpěváků.
VI.Sportovní olympiáda pro lidi s mentálním postižením - krajský přebor v kuželkách pod
taktovkou pořádajícího oddílu SPR -SK Chachaři, který proběhl 28.4.2009. I v tomto roce
sportovci SPR obhájili 1.místo.
Další sportovní setkání se sportovci s MR se uskutečnilo dne 21.5.2009 v Bruntále.
Jednalo se o 2.ročník sportovního turnaje v bowlingu, který pořádala OO SPMP Bruntál u
příležitosti 40.výročí založení SPMP ČR. Naši sportovci s velikou převahou porazili ostatní
družstva, která přijela soutěžit z celého MSK.
29.5.2009 vystoupila opět taneční skupina SPR A jeto na akci OO SPMP Bruntál : Festival
přátelství.
Den sociálních služeb Lidé lidem : proběhl na Masarykově náměstí v Ostravě. Byla to
prezentace poskytovatelů sociálních služeb, které pracují na území města Ostravy a
angažují se v KP Ostrava. Zájemci obdrželi informace o jednotlivých organizacích včetně
propagačního materiálu. Celý den probíhala prezentace organizací.SPR vystoupilo
s ukázkou tanečních kreací kroužku A je to.
Obdobná akce ( včetně prezentace a vystoupení taneční skupiny SPR proběhla i
v městě Hlučíně dne 3.6.2009.
V rámci spolupráce se ZŠ I.Sekaniny v Ostravě-Porubě vystoupil divadelní kroužek této
školy v SPR dne 17.6.2009 s hrou O zvířátkách.
19.6.2009 jsme byli pozvání na 1.ročník „Utkání generací“ do Domu s pečovatelskou
službou Astra Poruba. Klienti SPR přispěli tanečním vystoupením a poté vzájemně
soutěžili ve smíšených družstvech ( družstvo bylo zastoupeno všemi generacemi – děti,
mládež, senioři, lidé se zdravotním postižením ). Akce se vydařila, těšíme se na další
ročník.

•

25.červen : tradiční „Zahradní párty“ s vystoupením klauna Bedřicha a program byl dále
sestaven z ukázek jednotlivých skupin SPR – pásmo písní, básní, scének,tanců, soutěží.
Akce byla zakončena grilováním a následnou degustací masových pochoutek.

•

Červenec : zaměstnanci SPR – Denního stacionáře opětovně zajistili pro zájemce z řad
klientů DS prázdninový provoz, ve kterém byl uskutečněn ozdravný rehabilitační pobyt
v Trojanovicích ( 6.7. – 12.7.2009). Klienti, kteří se pobytu zúčastnili si prověřili
schopnost samostatné péče o svou osobu, upevnili si zde návyky osobní hygieny a dostali
možnost navázat nové přátelství.
19. – 25.září : rekondiční týdenní pobyt v Beskydách – Bílá, hotel Pokrok, zaměřený
zejména na turistiku a sbírání hub se opětovně vydařil. Klienti se zrekreovali v dosud
čistém přírodním prostředí a rovněž se prověřila míra samostatnosti jednotlivců.
SPR se zúčastnilo Dne otevřených dveří zřizovatele – OO SPMP Ostrava, v Centru
denních služeb Ostrava-Pustkovec, kde si zkusili výrobu gelových svíček a přípravu
studené kuchyně.
2.10.2009 proběhl ve SPR cvičný požární poplach s evakuací klientů. To bylo spojeno i
s ukázkou hašení požáru za použití hasicího přístroje. Vše proběhlo bez chaosu, s rychlým
přesunem i imobilních klientů.
Krajský přebor v bowlingu proběhli
opětovně pod záštitou SPR – SK
Chachaři v BOWLING SKY Ostrava –
Poruba ( profesionální šesti dráhová
bowlingová herna, areál VLTAVA) dne
25.10.2009. I tento ročník byl ve
znamení prvého místo pro SK Chachaři.
Den pro ženu , pořádaném společnosti
Auto Heller se konal dne 28.11.2009 .
Jako každoročně při této akci probíhali
rovněž prezentace našeho zařízení. Duší
tohoto ročníku se stala známá ostravská
zpěvačka Heidi Janků.
Advent plný andělů – charitativní akce letos proběhla v Domu umění Ostrava dne
30.11.2009. Pořadem provázel Aleš Juchelka. Naši klienti se prezentovali jednak svými
výrobky, jednak živým vystoupením taneční skupiny.
Vánoční turnaj ve stolním tenise v rámci Sportovní olympiády KV SPMP proběhl dne
6.12.2009 v Ostravě – Muglinově, Domov Čtyřlístek.Taky zde jsme odcházeli s medailemi.
Vánoční besídka v budově SPR, rozloučení se starým rokem (18.12). Této již tradiční akce
se zúčastnili příznivci SPR – rodiče, prarodiče klientů, studenti, dobrovolní pracovníci,
hosté z řad úřadu MěO. Jako host vystoupila studentka SŠ Z.Matějčka slečna Charlotte
Horutová se svým partnerem, kteří předvedli latinsko-americké tance. Obdivovali jsme
ladnost pohybu, taneční oděv i krásný přístup ke klientům.
Po celý rok 2009 jsme pravidelně navštěvovali Tvůrčí dílny, konané v Kulturním centru
Poruba. Každý měsíc měl jiné kreativní zaměření. Klienti si například zhotovili veselé
květináče, svíce s dekupáži, masky na karneval, dárečky ke Dni matek apod.

•

•
•

•

•

•
•
•

•

PODĚKOVÁNÍ
V roce 2009 nám poskytli finanční výpomoc

:

Nadace OKD, Fa Martin Schindler, Úřad městského obvodu Ostrava–Poruba, SmVaK
Ostrava a.s, SMO Ostrava-Pustkovec,Fa Ing.Dušan Střižík, Kamila Teslíková ČT
Ostrava, FORM s.r.o.
Za každý, i sebemenší dar, který jsme od výše jmenovaných firem 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 uvést do života novou sociální službu, pro imobilní klienty – sociální auto.

Děkujeme tímto i našim dlouholetým příznivcům, kteří již několik let podporují
programy střediska.
Jmenovitě Fa Černeková Božena – finanční audit s částečnou úhradou, Fa HPF Clean – čistící
prostředky, fa PODA s.r.o., SD Train Caterin services s.r.o. – úhrada reklamy SPR
v restauračních vozech ČD, Griffe group s.r.o. – sedací souprava, Včelařství Jirka – materiál pro
dílnu, Mens Sana – materiálový dar pro dílnu, Quelle service s.r.o. – materiálový dar.

Dík patří rovněž sportovním nadšencům, kteří věnovali sponzorský dar ať finančního
nebo 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, CNC Produkt s.r.o. – finanční dar, Fa Luboš Mada –
finanční dar.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem dobrovolným pracovníkům, kteří svou nezištnou a
obětavou prací pomáhají uskutečňovat programy Střediska pracovní rehabilitace.
Velké uznání patří bezesporu i 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 a Ostrava – Pustkovec, kteří nezapomínají na naše zařízení, ochotně
pomáhají řešit problémy handicapovaných spoluobčanů.

Bez pochopení a finanční podpory Statutárního města Ostravy, MPSV ČR
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.

a

Finanční rozvaha na rok 2009 – SPR Denní stacionář
Středisko pracovní rehabilitace, L.Podéště 1874/4,708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 4493884
druh nákladů

Provozní náklady celkem
Materiálové náklady
potraviny
kancelářské potřeby
vybavení (DDHM do 40 tis.
pohonné hmoty
knihy, časopisy, učební pomůcky
ochranné pracovní pomůcky
pracovní materiál
drogerie

Nemateriálové náklady

částka

1129000
131000
10000
25000
20000
5000
25000
10000
20000
16000

998000

energie
elektřina
plyn
vodné stočné
teplo

408000
50000

opravy a udržování

30000

opravy a udržování budov
opravy a udržování aut
opravy a udržování vlastního DDHM

Cestovní náhrady
Ostatní služby

18000
340000
15000
10000
5000

20000
540000

telefony
poštovné
ostatní spoje
nájemné
právní a ekonomické služby
školení a kurzy
služby stravování
bankovní služby
odvoz odpadu
zákonné pojištění majetku
zákonné pojištění vozidel

42000
4000
6000
56000
10000
8000
360000
12000
15000
9000
18000

Jiné provozní náklady

0

odpisy

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
hrubé mzdy
OON DPČ
OON DPP
ostatní mzdové náklady
Odvody na sociální a zdrav.poj.
pojistné ke mzdám
pojistné k DPČ
ostatní pojistné

0

2222640
1646400
1646400

576240
576240

Ostatní sociální náklady

Celkové náklady na realizaci služby

3 351 640

Středisko pracovní rehabilitace je nestátní nezisková organizace se
sídlem L.Podéště 1874/4, 70800 Ostrava-Poruba. Hlavní náplní
činnosti je poskytování sociálních služeb lidem s mentálním
postižením.

Další informace můžete získat na našich webových stránkách www.sprostrava.cz,

Kontaktní osoba : PhDr. Lenka Hankeová – tel:/ fax: 596 954 480
Přivítáme jakoukoliv pomoc široké veřejnost, podnikatelů i jednotlivců

ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ
Dne 30.11.20009 se pracovníci i klienti Střediska pracovní rehabilitace – Denního
stacionáře zúčastnili akce Advent plný andělů, kde nám bylo umožněno prezentovat svou
neziskovou, nevládní organizaci. Pro naše handicapované klienty bylo přínosem, že mohli
v empatickém prostředí předvést veřejnosti, co vše umí, co mohou dokázat.
Vystoupení taneční country skupiny SPR „ A je to „ ( inspirací tanečních kreací byla
tentokráte písnička od skupiny Maxim Turbulenc - ,,Vařila myšička kašičku “), či prodej výrobků
z keramiky, dřeva a voskových svíček přispělo ke zvýšení sebevědomí klientů a jejich rodičů
s vědomím, že jejich píle došla ocenění u širší veřejnosti.
Děkujeme organizátorům celé akce , jmenovitě pak Ing. Zuzaně Tůmové ze společnosti EICO
za možnost prezentace naší organizace. Došlo i k vydražení výrobků SPR – adventního věnce +
keramické vázy ( nabyvatelé : manželé Teslíkovi ). Zároveň jsme navázali spolupráci s Fa FORM
spol.s.r.o., zastoupenou panem Martinem Michalčákem.
Již nyní se těšíme na další ročník „Adventu“.

Dne 3.12.2009 pořádalo Sdružení ASK z Ratiboře konferenci
pojmenovanou "Polské a České neziskové organizace - struktury,
pravidla fungování a možnosti trans-hraniční spolupráce".
Konference proběhla v rámci projektu "Sousedí-A je to!", který je
financován polským Ministerstvem zahraničí. Projekt slouží k
navázání trans-hraniční spolupráce polských a českých neziskových
organizací ( byly pozvané organizace i z Ostravy - např. SPR, Slezská
diakonie ).
Konference se konala v Ratiboři, 3. prosince 2009 v aule Státní
Vysoké Odborné Školy na ulici Slowackiego 55.
Konference se zúčastnili 3. zaměstnanci SPR. Účastníci vyslechli
příspěvky představitelů polských a českých neziskových organizaci,
kteří seznámili s pravidly fungování NNO v obou zemích.Konference
byla
zaměřena
na
možnost
spolupráce
obou
zemí.
Na závěr konference se konal koncert v Kulturním stánku Konec
světa v Ratiboří.

SPR – TO JSEM JÁ
Občasník zpráv, informací, zajímavostí ze života SPR Ostrava
ZÁŘÍ 2009
---------------------------------------------------

Vyhodnocení rehabilitačního pobytu
Hotel BESKYD ,Trojanovice 700
6.7.2009 – 12.7.2009

Ve dnech 6.7. až 12.7.2009. ( v čase od 6,30 hodin 6.7.2009 do 20,00 hodin dne
12.7.2009 ) byl uskutečněn rehabilitační pobyt členů Okresní organizace SPMP Ostrava, klientů Centra
denních služeb a SPR Ostrava. Zúčastnilo se ho celkem 41 osob : 31 uživatelů sociálních služeb,
kterým se věnovali zaměstnanci SPR + SPMP - CDS ( vedoucí skupin + dobrovolní pracovníci ).
V rámci integrace se plánovaných programů rehabilitačního pobytu účastnili rovněž členové
SPMP ČR s rodinnými příslušníky ( ZTP ) a dva registrovaní dobrovolní pracovníci SPR. Tito rekreanti
plnili téměř všechny úkoly jako dotované osoby, i když tvořili samostatnou jednotku a pobyt si hradili
zvlášť, jako běžní hoteloví hosté .
Odborný dozor – osobní asistenti sledovali dosažený stupeň samostatnosti jednotlivých
účastníků pobytu. Lze konstatovat, že rehabilitačně ozdravný pobyt splnil svůj účel. Všichni účastníci
pobytu se zlepšili v dodržování hygienických návyků, sebeobsluze a došlo k celkové regeneraci tělesné
schránky. Utužily se i kamarádské vztahy, získali větší pocit sounáležitosti.
Stravování bylo na velmi dobré úrovni, strava byla 5x denně, z toho 2x denně teplé jídlo.
Snídaně probíhaly formou teplého a studeného rautu. Porce byly velké a účastníci pobytu měli navíc
možnost přidat si teplá jídla.
Ubytování odpovídalo daným potřebám klientů, bylo zde vše potřebné pro klidné prožití pobytu.
Hygiena byla na požadované úrovni, vše bylo denně čisté, pozornost se zaměřila na čistotu
WC a koupelny ( sprch ). Během pobytu nedošlo k žádné mimořádné události .

Tato akce proběhla díky pochopení, podpory a finanční spoluúčasti SPMP ČR, MZ ČR,
Statutárního města Ostravy, KÚ MSK, NADACE OKD,TJ Jezdeckého klubu Trojanovice.

Po celou dobu rehabilitačního pobytu bylo využívání tzv. sociálního auta pro drobné
nákupy, výlety jednotlivých oddílů a přepravu méně pohyblivých klientů k lanovce, do
hůře dostupných terénů či ke sportovním aktivitám ( návštěva plaveckého bazénu ).

SPR – TO JSEM JÁ

Občasník zpráv, informací, zajímavostí ze života SPR Ostrava
KVĚTEN 2009
----------------------------------------------------------VI.ročník Sportovní olympiády v kuželkách
pro osoby s mentálním postižením

VI. Sportovní olympiáda v kuželkách - se uskutečnila v Zábavním centru Zuzana v Ostravě – Porubě dne 28.4.2009.
Pořadatelem turnaje bylo Středisko pracovní rehabilitace se svým sportovním oddílem CHACHAŘI.

Cílem Sportovní olympiády je podpora sportovních činnosti lidí s mentální retardací ( MR ) a zlepšení kvality jejich života.
Sportovní soutěže přispívají k integraci zdravotně postižených lidí do společnosti na všech úrovních života.
Tento ročník byl navíc pořádán u příležitosti 40.výročí založení SPMP ČR, podpořen SMO – ÚmO Ostrava – Poruba,
Nadaci OKD, DPO, Fa ELVIN Prodej s.r.o., Pekařství Boček.
Olympiády se zúčastnilo patnáct čtyřčlenných smíšených družstev z různých
pečujících o lidi s MR :

měst Moravy a Slezska , ze zařízení

Sportovní klub Chachaři Ostrava – 2 družstva, SK Pomněnka Šumperk, SK Kameňáci, Sírius Opava, sportovci Slezské Diakonie Eben-Ezer
Žukov, SK SOŠ Abak - Počítadlo tři družstva, SK Žijeme, SK Medvědi,Stonožka Ostrava, SK „Čtyřlístek – Barevný svět“ a SK Parta
Hic z Jindřichova ve Slezsku . Každý hráč měl k dispozici 2 x 10 hodů, které byly sčítány a posléze vyhodnoceny. Soutěžilo se o pohár
družstev i o nejlepší nához jednotlivce.
Hosté, kteří přijali pozvání na tuto akci projevili spokojenost s celkovým průběhem olympiády a poděkovali organizátorům za
bezchybný průběh akce. Akci zahájila L.Hankeová. Úvodní slovo pronesl místostarosta Poruby pan Jan Dekický a Ing.Jiří Slaměník –
předseda KV SPMP ČR Porubská radnice věnovala sportovcům hodnotné dary .
Celý turnaj probíhal v soutěživém duchu, všichni
zúčastněni byli touto atmosférou příjemně ovlivněni.

Vítězem celého klání se stal tým pořádajícího klubu–Chachaři I. Ostrava,
před druhým týmem Chachaři II, třetí místo obsadil SK Medvědi, čtvrtí byli sportovci SK Kameňáci, pátá Stonožka Ostrava, šestou
pozici zaujalo družstvo abak Počítadlo I., o sedmou příčku Pomněnka Šumperk,na osmém místě skončil Sírius Opava, jako devátí skončilis
Žijeme II., desátek Žijeme I., jedenáctí A ABAK II, dvanáctí Parta Hic z Jindřichova, třináctí se umístili sportovci SK se Čtyřlístku –
Barevný svět, čtrnáctí SK Eben-Ezer a pomyslnou poslední patnáctou příčku obsadil SK Abak počítadlo III.

