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Úvodní slovo 

 

Vážení přátelé, kolegové 

ráda bych Vás seznámila s Výroční zprávou Střediska pracovní rehabilitace za rok 2007, ve 
které Vás provedeme nejvýznamnějšími událostmi života střediska, které nás při realizaci projektu 
denního stacionáře SPR potkávaly.  

Uplynulý rok nám přinesl řadu důležitých událostí. K těm úplně nejdůležitějším patří získání 
registrace zařízení u KÚ MSK. Zajištění potřebných údajů, potvrzení, ověřování pracovních materiálů 
atd. nás stálo spoustu času a práce.Výsledek se ale dostavil - obdrželi jsme „Rozhodnutí KÚ MSK“ ze 
dne 21.6.2007 o registraci sociálních služeb ( denní stacionář a osobní asistence ). V tomto roce 
dochází ke změně názvu zřizovatele : Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ( namísto 
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ).Navíc nám byla ve sledovaném roce  udělena akreditace 
MPSV vzdělávacího zařízení a rovněž jsme získali akreditaci  pro  vzdělávací program Osobní asistent 
u lidí s MR. V průběhu roku došlo dokončení  rekonstrukce cvičné  kuchyně ( výdejny potravin ) a 
jídelny. Další úspěch vidíme v zajištění minibusu pro přepravu imobilních klientů, dopravu na různé 
sportovní a kulturní akce.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lidem dobré vůle, kteří přispěli ke zdárnému 
průběhu realizace programů SPR, především pak našim zaměstnancům, dobrovolným pracovníkům a 
osobním asistentům, bez jejichž obětavé práce bychom nemohli naplnit naše cíle. Rodiče a zákonní 
zástupci si zaslouží odbiv za neutuchající elán a poděkování za spolupráci se střediskem, bez které by 
naše snažení nebyla tak úspěšné jako dosud. Mé poděkování patří i sponzorům. Každý i sebemenší 
finanční obnos či materiální dar pomohl při zajištění plynulého chodu střediska, uspořádání 
sportovních klání, pracovně rehabilitačních programech. 

Naši snahou je být i nadále otevřeným, transparentním zařízením, ve kterém se klienti cítí 
dobře a rádi se k nám vracejí. 

       PhDr.Lenka Hankeová, ředitelka SPR 
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Doba realizace projektu  : od roku 1992  

Typ poskytovaných služeb : : sociální služby 

Adresa místa realizace  : L. Podéště  1874,  Ostrava – Poruba, 708 00 

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

Statutární zástupce   :  PhDr.Lenka Hankeová, ředitelka SPR 

IČ : 44 93 88 45; tel., fax : 596 954 480 ; e-mail : spr@cbox.cz ; www stránky : sprostrava.cz 

 

Středisko pracovní rehabilitace ( SPR ) zahájilo svou činnost v roce 1992 a již šestnáctým rokem poskytuje 
sociální služby handicapovaným spoluobčanům. Páteř činnost střediska tvoří péče o handicapované spoluobčany 
s různým stupněm mentálního postižení, které je v mnoha případech spojeno s kombinovanými vadami. 
S ohledem na stupeň jednotlivých postižení a na mentální úroveň klientů se zaměřujeme na nácvik co největší 
možné soběstačnosti a nezávislosti lidí s mentálním postižením. Dlouhodobým cílem je osamostatňování, 
integrace na všech úrovních společenského života  a o to se budeme snažit i v příštích letech. 

Středisko má ve své péči nejen osoby s lehčím stupněm mentální retardace, ale i s těžší MR a 
kombinovanými vadami -  včetně imobilních občanů.  

Denní stacionář - Středisko pracovní rehabilitace ( SPR ) pokračovalo i v tomto roce ve výchovně 
vzdělávacích programech a pracovním zácviku lidí s mentálním postižením.Dlouhodobým cílem je 
dosáhnout u těchto klientů co možná největší samostatnosti, socializace. Prioritní je příprava na 
samostatný život, k němuž směřují plány práce i individuální programy. Služeb denního stacionáře 
využilo měsíčně cca 50 klientů s MR a 12 uchazečů o zaměstnání; aktivit Večerní školy, která probíhá 
formou zájmových kroužků (keramika, PC,gastronomie, dřevo – dílna) 32 klientů a služeb osobní 
asistence 21 klientů ( doučování, výuka PC, doprovody na kulturní a sportovní akce apod. ). Byly 
uskutečněny tři rehabilitační pobyty – dva tuzemské a jeden zahraniční. 
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V průběhu roku 2007 byly v rámci projektu navíc uskutečněny tři samostatné programy, kterých 
se celkově zúčastnilo 37 osob znevýhodněných na trhu práce – osoby zdravotně znevýhodněné:ZPS, 
osoby starší 50 let a mladiství uchazeči o zaměstnání se základním vzděláním. Jedná se o snadno 
ovlivnitelnou komunitu, u které je prevence kriminality jedním z hlavních cílů. Podařilo se nám předat jim 
základní informace v oblastech pracovního uplatnění, orientace na trhu práce, samostatného života a 
možnostech dalšího vzdělávání.  

 
  

Klub   HUMANITA  se zaměřuje na sportovně rekreační a zábavné programy : 

stolní tenis  9 osob  - pravidelné tréninky, přebory mezi SK v rámci MSK   

kuželky              18 osob  - 1x týdně trénink 

lehká atletika  7 osob  - tréninky na sídlišti (  schází tělocvična, větší hřiště ) 

dokument.kroužek 5 osob  - fotodokumentace významných událostí v životě SPR 

bowling               7 osob  - tréninky, s přípravou na turnaj s účastí sportovců s MP SMK 

kopaná   9 osob  - sezónní tréninky  
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Perzonální zajištění denního stacionáře v roce 2007 : 
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Vzdělávací akce, odborný růst zaměstnanců  v roce 2007 

 

Ani v tomto roce jsme nepřerušili nastartovaný trend ve vzdělávání. Pracovníci v HPP si vypracovali tzv. 
individuální vzdělávací plány, ve kterých si stanovili oblasti, ve kterých by se chtěli zdokonalovat. 
Dominantní pro tento rok byla dobrá znalost nového zákona  o sociálních službách –  sbírka zákonů č. 
108/2006. Rovněž bylo nutné seznámení se Standardy kvality sociálních služeb. V průběhu roku se nám 
podařilo vypracovat standardy, určené pro naše zařízení.Při nové koncepci práce, která vyžaduje 
zpracování „standardů zařízení“ jsme zvolili i novou taktiku, která vyžadovala spolupráci všech 
zaměstnanců :  

• vytvoření realizačního týmu  

• samostudium, kolektivní práce na vytváření Standardů SPR, seznámení se zákonem 108 

• absolvování odborných seminářů zaměstnanci, kteří se zapojili do studia Q Ostrava, přenášeli 
nové poznatky z jednotlivých vzdělávacích modulů kolegům a společně pak celý kolektiv vytvářel 
jednotlivé standardy tak, aby byly co možná největším přínosem pro naše klienty 

• v rámci dalšího individuálního vzdělávání tak bylo umožněno všem zaměstnancům získat nové 
poznatky, vyjádřit svůj názor a formulovat jednotlivá kritéria daných standardů, v průběhu 8 
měsíců se podařilo vypracovat metodiky ke všem standardům, vznikla prvá verze standardů, 
která byla pro nás velmi cenná proto, že se jednalo opravdu o kolektivní dílo 

Impementace standardů kvality pro nás byla přínosná nejen v tom  

• že se stmelil kolektiv 
• zlepšila se komunikace mezi spolupracovníky 
• zvýšil se pocit zodpovědnosti za pracovní prostředí, klienty 
• došlo navíc ke zjištění potřebnosti dalšího vzdělávání u mnoha kolegů 
• zvedlo se sebevědomí mnohých zaměstnanců, kteří si poprvé zkusili delší psaný projev i jednání 

s rodiči na rovině tvůrčího plánování 
• uvědomění si role klíčového pracovníka SPR;  
ale navíc se začali téměř všichni zajímat o problematiku sociální práce, možnost dalšího studia 
v rámci celoživotního vzdělávání, které neklade příliš velké požadavky na finanční spoluúčast.Využili 
jsme možnost absolvování jednodenních odborných přednášek, akreditovaných seminářů i kurzů : 
• absolvování kvalifikačního kurzu Osobní asistent u lidí s MR 
• zahájení 6-ti blokového vzdělávacího programu pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti 

terénních služeb pro osoby s autismem – 2 zaměstnanci  
• aktivní účast na celostátním semináři, pořádaným v Praze o.s.HEFAISTOS :Sociální politika 
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V roce 2007 nám poskytli finanční výpomoc   : ArcelorMittal Ostrava, a.s., Úřad 
městského obvodu Ostrava – Poruba,  Severomoravské vodovody a kanalizace  Ostrava a.s. , 
ISITRADE s.r.o.,  fa VANNUCCI, Fa  Ing. Dušan Střižík.  

Za každý , i sebemenší obnos , který středisko obdrželo , vyslovujeme tímto  vřelý dík. 

Na základě finančních příspěvků jsme mohli, alespoň částečně obnovit zařízení a 
zakoupit pomůcky, které nám jsou tolik potřebné pro plynulý chod denního pobytu ve 
středisku.  

     Rovněž bychom chtěli poděkovat dalším sponzorským „stálicím“ SPR, kteří již  
několik let podporují programy střediska.Jmenovitě děkujeme  RCS Security, zastoupené 
panem Martinem Stopou – částečné dotování úhrady za ostrahu objektu SPR, Fa Černeková 
Božena – finanční audit s částečnou úhradou,  Čadecký Zdeněk – dřevo pro práci v dílnách , 
RAPPA s.r.o. – věcný dar, Fa HPF Clean – čistící prostředky, Pneu Martin Schindler – drobná 
údržba automobilu. 

V tomto roce jsme navázali spolupráci s kapelou Stanley´s Dixie Street Band, která 
zajistila bezplatné vystoupení u příležitosti Dne otevřených dveří SPR. 

 A nesmíme zapomenout na sportovní nadšence, kteří věnovali sponzorský dar ať 
finančního nebo materiálového charakteru k zabezpečení sportovních turnajů 
handicapovaných sportovců ( dárkové předměty, ceny pro účastníky sportovních klání ) : fa 
VANNUCCI – dárkové hedvábné kravaty, KISS Rádio- upomínkové dárky, ELVIN prodej s.r.o. – 
finanční dar, OLMEX-KAL s.r.o – finanční dar, MUDr.Pavla Sýkorová – finanční dar, CNC 
Produkt s.ro. – finanční dar, Pekařství Boček – občerstvení, Rádio ČAS – dárkové předměty 
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na závěr  pak děkujeme 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.  

 

 

 

 

 

 



Projekt Střediska pracovní rehabilitace je spolufinancován Statutárním městem Ostrava, Krajským úřadem MSK,  
MPSV ČR, MěO Ostrava-Poruba 

  

 

 

 

 


