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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,
Sukačová Alena, Jarošová Petra, Hankeová Nataša, Chovancová
Martina
DPČ – Ing.Břetislav Gomola, Vernerová Kateřina
Dobrovolní pracovníci : Černeková Božena, Ing.Miroslav Zámečník,
Hana Barčová, Naděžda Kožušníková, Kateřina Trefilová, Bc.Lenka
Stodolová

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

Změna názvu zřizovatele
(od 16.6. 2008)

Charakteristika zařízení, jiné důležité údaje
 SPR je účelové zařízení SPMP Ostrava
poskytuje služby osobám s mentálním postižením i kombinovanými s jiným postižením (tělesným,
smyslovým) – mobilní i imobilní klienti, pokud možno bez psychiatrické diagnózy. Prostřednictvím svých
služeb umožňuje klientům 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 i s OA na konci roku : 54 (na začátku školního roku 56).
Právní subjektivitu získalo SPR na základě rozhodnutí zřizovatele ke dni 1.9.1992.

Denní stacionář
Cílem programu je zapojit osoby se zdravotním postižením v co nejširší možné míře do
společnosti. Sociálním začleňováním zajistit takovou podporu, aby osoby sociálně vyloučené mohly
pracovat a žít způsobem, který je považován za běžný.
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.

Klub Humanita, Večerní škola
Na denní pobyt ve středisku navazuje Večerní škola, jejímž cílem je pravidelné a soustavné
vzdělávání MR spoluobčanů, kteří nemají v současné době možnost aktivně se účastnit
vzdělávacího procesu. Probíhala ve sledovaném roce osvědčenou formou zájmových kroužků :
(keramika,gastronomie,práce s voskem – výroba svíček, na PC, hudební + taneční kroužek) Účast
37 klientů .
Klub HUMANITA – 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 (5 osob), který má za úkol mapovat a zřizovat
fotodokumentaci významných událostí v životě SPR.
Další nabídkou je Osobní asistence, kterou využilo 21 klientů při doučování, výuce na PC,
doprovodu a dohledu při pobytových, sportovních akcích, nácviku samostatného způsobu života.

Vzdělávací akce, odborný růst zaměstnanců v roce 2008

Rok 2008 probíhal v duchu upevňování znalostí nového zákona o sociálních službách – sbírka
zákonů č. 108/2006. Rovněž jsme pokračovali v tvorbě Standardů kvality sociálních služeb. Je
třeba vyzdvihnout , že se opětovně
•

Pracovníci se věnovali samostudiu

•

Pozměnili - upravili jsme standardy, určené pro naše zařízení, jelikož došlo k programovým
změnám ( ukončení spolupráce s ÚP Ostrava – motivační kurzy pro lidi se ZPS ).

•

Při individuálním vzdělávání získali všichni zaměstnanci další poznatky, která uplatnili při
práci s klienty

•

Jeden zaměstnanec si doplňuje kvalifikaci studiem při zaměstnání

•

Opětovně jsme využili jsme možnost absolvování jednodenních odborných přednášek,
akreditovaných seminářů i kurzů :

•

absolvování kvalifikačního, akreditovaného kurzu Osobní asistent u lidí s MR - všichni
přihlášeni zájemci o další vzdělávání splnili požadavky, které kurz požaduje a obdrželi
osvědčení s celorepublikovou platností ( 19 osob pracujících v sociálních službách, z toho 5
zaměstnanců SPR ).
10.6.2008 byl v Brně slavnostně ukončen vzdělávací program Asociace APLA-JM, určený pro
práci s lidmi s artismem. Toto studium úspěšně ukončili 3 pracovníci SPR
Ve sledovaném roce byl oficiálně ukončen odborný vzdělávací program v rámci projektu
„Zvyšování kvality sociálních služeb na území statutárního města Ostravy. Osvědčení o
absolvování obdrželo 5 pracovníků SPR.

•
•

Cílené programy v roce 2008, přehled pracovních skupin

V našem pojetí koncepce klademe především důraz na práci se vzdělávacím programem a
individuálním plánem.Podporujeme vše, co je příznivé pro klienta. Na klíčové pracovníky jsou
kladeny mnohem vyšší požadavky. Aby klíčový pracovníci mohli úspěšně plnit stanovené cíle,
nemůžeme v praxi opomíjet tyto skutečnosti, že :
• nejdůležitějším činitelem vzdělávání jsou klienti, jejich potřeby a prožitky
• vzdělání je činností přirozenou, pro pracovníka cílevědomou
• hlavními prostředky výchovy a vzdělání jsou činnosti
• 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
Klíčový pracovník je pozorovatelem, partnerem. Pomáhá a povzbuzuje tam, kde je třeba, vede
klienty ke zdravému sebevědomí, povzbuzuje ve svobodné volbě činnosti.Není třeba neustále
klienty motivovat, ale využít chvíle, kdy sami projeví o danou činnost zájem, nebo kdy se nechají
strhnout kolektivem.
V našem DS jsou klienti dle specifických potřeb rozděleni do čtyř oddělení, ve kterých
probíhá výuka trivia, pracovní, tělesná, výtvarná a smyslová výchova, nácvik samostatnosti.
Pracovní zácvik je uskutečňován v dílnách ( preferují se malé skupinky, tvořené vždy
klienty ze všech základních skupin ) : keramika, košíkářství, práce s voskem, textilem, dřevem.
I.oddělení , určené
Klíčový pracovník
II. oddělení, určené
Klíčový pracovník
Asistent
III. oddělení, určené
Klíčový pracovník
IV. oddělení,
Klíčový pracovník
Asistent

pro osoby s lehkou a středně těžkou MR
: Petra Jarošová
pro kombinované vady ( i imobilní klienty )
: Tereza Mořkovská
: Martina Chovancová
pro osoby s lehkou formou M R
: Danuše Krajčí
určené pro lidi se středně těžkou MR + kombinovanými vadami
: Bc.Lenka Čadecká
: Jaromír Turoň

2. OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008 - tak jak jsme to vnímali
( zaměstnanci, klienti, rodiče – všichni účastníci programů DS )
Rok 208 byl bohatý na sportovní, kulturní i pracovní události. Počáteční vstup do
nového roku však pro nás nebyl příliš šťastný. Přidělená neinvestiční dotace na rok 2008,
kterou nám poskytlo MPOSV byla natolik malá, že jsme tuto situaci nebyli schopni sami
řešit. Hledali jsme sice další alternativní řešení, ale naše snažení nebylo úspěšné.Podali
jsme proto žádost o znovuposouzení, přehodnocení přidělené dotace KÚ MSK a MPSV ČR.
Nevzdávali jsme se, snažili se co nejlépe plnit stanovené podmínky a očekávali výsledek
jednání. V polovině srpna jsme obdrželi dlouho očekávanou písemnou odpověď z MPSV ČR, které
kladně rozhodlo o dofinancování dotace na rok 2008. I přes finanční problémy, se kterými jsme
se v průběhu roku potýkali, klienti nepocítili změny v programech či přístupu zaměstnanců.
Naopak - všichni se snažili co nejsvědomitěji plnit úkoly a výsledky se dostavily.

Nejsledovanější akce roku :
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

účast na lednové akci pořádané Českým hnutím speciálních olympiád v Olomouci : Speciální
olympiáda, kde náš tým obsadil 3.místo
účast na 13.ročníku akce, pořádané nadaci NOVA „Chceme žít s Vámi“ v Praze SAZKA
ARÉNA
SK Chachaři uspořádal dne 22.5.2008 krajský přebor v kuželkách v rámci Sportovní
olympiády lidí s mentálním postižením. Pořádající oddíl SPR zde obhájil 1.místo
Lidé lidem : Den s tancem, hudbou, divadlem i klauny. Den plný poznání.30. května od
10.00 do 17.00 hodin proběhla na Kuřím rynku v Ostravě v rámci Dne sociálních služeb
akce „ Lidé lidem“. Byla to akce pro každého, kdo by chtěl vědět, jak se žije lidem
s handicapem. Zájemci si mohli vyzkoušet na vlastní kůži jízdu na invalidním vozíku nebo
chůzi s vodícím psem.
červen : tradiční „Zahradní párty“ k ukončení školního roku – vítání prázdnin
červenec-srpen : zaměstnanci pro zájemce z řad klientů DS zajistili prázdninový provoz,
ve kterém byl uskutečněn ozdravný rehabilitační pobyt na Horní Bečvě.Účastníci pobytu
si zde upevňovali návyky osobní hygieny a byli vedeni k dosažení co možná největší
samostatnost
září : rekondiční týdenní pobyt v Beskydách – Bílá, hotel Pokrok
v průběhu celého měsíce září probíhala v SPR projektová výuka na téma BESIP a zároveň
členové sportovního oddílu stolního tenisu absolvovali v měsíci září 4 vítězné semifinálové
turnaje v rámci Krajského přeboru
říjen : účast na X. očníků mezinárodních atletických závodů v Miškovci
SPR bylo spolupořadatelem Abilympiády 2008, která proběhla v rámci Evropských dnů
handicapu dne 8.10. v budově SPR
prezentace zařízení na akci Auto Keller „Den pro ženu“
Advent plný andělů – charitativní akce v Galerii BELSTYL
krajský přebor v bowlingu - BOWLING SKY
Ostrava – Poruba, profesionální šesti
dráhová bowlingová herna, areál VLTAVA
Vánoční turnaj ve stolním tenise v rámci Sportovní olympiády KV SPMP
9.12. : vystoupení tanečního kroužku SPR v DD Magnólie
vánoční besídka v budově SPR, rozloučení se starým rokem – 18.12.

účast v soutěži Rádia F1 „Česko kreslí svého Ježíška“ ( soutěž probíhala po celý
měsíc prosinec

PODĚKOVÁNÍ
POD KOVÁNÍ
V roce 2008 nám poskytli finanční výpomoc

:

Arcelor Mittal Ostrava a.s.,Úřad městského obvodu Ostrava–Poruba, SmVaK Ostrava a.s,
ISITRADE s.r.o., Fa Ing. Dušan Střižík, HOTJET CZ s.r.o., OLMEX-KAL s.r.o.

Za každý, i sebemenší dar, který středisko obdrželo, vyslovujeme tímto vřelý dík.
Na základě finančních příspěvků jsme mohli uskutečnit rehabilitační pobyt a zakoupit
pomůcky, které nám jsou tolik potřebné zejména pro plynulý chod dílniček ve středisku.

Děkujeme i našim stálým příznivcům,
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, Autoservis Martin Schindler – drobná údržba automobilu.
Nově pak firmě PODA s.r.o. za finanční dar k zřízení přípojky a provozu sítě
Internet včetně hlasových služeb.

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 ) : KISS Rádio- upomínkové dárky,
ELVIN prodej s.r.o. – finanční dar, Pekařství Boček – občerstvení, Rádio ČAS – dárkové
předměty, CNC Produkt s.r.o. – finanční dar, Fa Luboš Mada – finanční dar.
Nesmíme zapomenout poděkovat všem dobrovolným pracovníkům, kteří po celou dobu
existence Střediska pracovní rehabilitace nezištně pomáhají uskutečňovat jeho programy.
Opětovně patří velké uznání 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.

Advent plný andělů

25.11.2008 proběhl v Galerii BELSTYL III.ročník akce Advent plný
andělů, na které nám bylo umožněno představit Středisko pracovní
rehabilitace – denní stacionář. Také pro naše handicapované klienty byla
akce novou, příjemnou zkušeností, když mohli v empatickém prostředí
předvést veřejnosti, co vše umí, co mohou dokázat.
Vystoupení taneční country skupiny SPR „ A je to „ a prezentace výrobků
z keramiky a voskových svíček přispělo ke zvýšení sebevědomí klientů i
jejich rodičů s vědomím, že jejich píle došla ocenění u širší veřejnosti.

Advent plný andělů

aneb „Dokupy a spolu, nahoru i dolů !“

Tuto akci doprovázela výstava velkoformátových fotografií Ostravska a tvorba
floristky Ivy Kepákové. Vernisáže se zúčastnilo 7 nevládních neziskových
organizací, kulturně-společenský večer moderoval Aleš Juchelka, záštitu nad
akci převzala Verunka Večeřová a o příjemnou atmosféru večera se postarali
organizátoři v čele se Zuzanou Tůmovou a Lucii Houthoofdtovou.

SK CHACHAŘI - oddíl stolního tenisu
6. 12. 2008 se náš sportovní oddíl stolního tenisu SK „Chachaři“ zúčastnil
Vánočního turnaje ve stolním tenise, který proběhl již tradičně v Centru pro
osoby s MP Čtyřlístek v Ostravě - Muglinově,.
Celoroční poctivě natrénované hodiny se nám podařilo zúročit – naši
sportovci obsadili 1., 2. a 3. místo. Nejúspěšnějšími ( medailovými ) sportovci SPR
se stali Standa Široký ( II.místo ve skupině A ), Radim Kaluža ( III.místo ve
skupině B ) a Péťa Duda ( I.místo v začátečnících ).

Zároveň byly v tento den vyhlášené výsledky Celokrajského přeboru ve stolním
tenise. SPR Ostrava obhájilo I.místo.Doufáme, že také v příštím roce se
budeme moci chlubit našimi překrásnými vítězstvími a trofejemi.

Taneční skupina „A je to“
se představuje

Jmenujeme se taneční skupina „ A je to“ a vznikli jsme v říjnu tohoto roku.
Věnujeme se převážně Country tancům a velmi nás to baví. Našimi
choreografkami a vedoucími jsou slečna Tereza Mořkovská, Barča Chovancová a
paní Martina Chovancová. I přes krátkodobé fungování máme nemalé úspěchy.
Jedním z nich je vystupování na akci s názvem „Advent plný andělů“ v areálu
Belstil, kde jsme prvně zatancovali náš první společný tanec. Druhou naší taneční
zkušeností je vystupování v domově důchodců Magnólie, kde jsme tančili pro
babičky a snažili se navodit vánoční atmosféru tancem, zpěvem koled a recitaci
básniček. Už nyní se těšíme na další vystupování pro veřejnost.

Finanční rozvaha k zajištění sociálních služeb – Denní stacionář rok 2008

1 Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
- spotřeba základního materiálu
- spotřeba kancelářských potřeb
- knihy, časopisy, odborné texty
- spotřeba PHM
- učební a pracovní pomůcky
Drobný dlouhodobý majetek
Spotřeba energií
- spotřeba elektrické energie
- spotřeba tepelné energie
- vodné stočné
2 Služby
Opravy a udržování
- opravy DHIM
Cestovné
- tuzemské
- doprava uživatelů
Ostatní služby
- telefony
- internet
- nájemné
- pojištění
- stravování
- příprava stravy

565000
93000
25000
18000
15000
8000
27000
45000
427000
62000
345000
20000

422000
15000
15000
20000
10000
10000
387000
44000
10000
8000
10000
170000
145000

3 Osobní náklady
Mzdové náklady
- hrubé mzdy
- zákonné odvody z DPČ
- dohody DPP a DPČ

2277000

Náklady celkem

3264000

1620000
567000
90000

Zdroje financování
MPSV
MK ČR
Dotace SMO vč.ÚMOb
Úřad práce
Finanční dary
Příspěvky uživatelů
Příjmy celkem

1464000
1000000
40000
40000
720000

3264000

DNE 26.11.2008

MÍSTO KONÁNÍ: BOWLING

SKY

Profesionální ŠESTI DRÁHOVÁ bowlingová herna,

Ostrava – Poruba

Rušná 1717 – areál VLTAVA

Sportovní olympiáda se konala s finanční podporou Krajského úřadu MSK

