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Název organizace 

 

 

Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář 

Adresa : L.Podéště  1874 / 5, Ostrava – Poruba, 708 00 

 

IČO: 

  

44 93 88 45 

 

Telefon / fax: 

 

596 954 480, 596 962 074 

E-mail: spr@sprostrava.cz 

 

Adresa internetové 

stránky: 

 

www.sprostrava.estranky.cz 

 

Právní forma: 

 

Občanské sdružení 

Bankovní spojení 

 

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

 

Zřizovatel Okresní organizace SPMP Ostrava 

 

 

Další aktivity Sportovní klub CHACHAŘI 

 

 Klub HUMANITA, Večerní škola 

 

 Pořádání kurzů  Pracovník v sociálních službách 

 

mailto:spr@sprostrava.cz
http://www.sprostrava.cz/


 

Pracovníci SPR : 

 

 

HPP 

PhDr.Lenka Hankeová, ,Ing.Břetislav Gomola, Mgr.Tomáš Strakoš, 

Fečiková Jana, Leskovská Šárka, Hanke Aleš, Pavlína Zmeškalová, 

Hanke Oldřich, Bc.Čadecká Lenka, Hankeová Nataša, Čadecký 

Zdeněk, Kudělková Kateřina 

Dobrovolní pracovníci   

Kudělková Kateřina,Božena Černeková, Ing.Miroslav Zámečník, 

Daniela Černochová, Eva Křikavová, Monika Červenková 

 

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 

Zřizovatel : Okresní organizace SMPM ČR Ostrava, o.s. 

 

 

Charakteristika zařízení, jiné důležité údaje   

                                                              

 SPR je účelové zařízení SPMP Ostrava  

 poskytuje sociální služby lidem s mentálním 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 : 44. 

 Právní subjektivitu získalo SPR na základě rozhodnutí zřizovatele ke dni 

1.9.1992. 

 

 

Denní stacionář 

 

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář ( SPR - DS ) zahájilo pravidelný provoz 

pro lidi s handicapem v roce 1992. Posláním SPR je umožnit lidem s mentálním postižením 

seberealizaci, žít samostatně v chráněné či podporovaném bytě. Jedná se zejména o 

konkrétní podporu, správné postoje, odstranění bariér. Dlouhodobým cílem je dosáhnout 

co možná největší samostatnosti. Zaměřujeme se proto na takové činnosti, které vedou 

k  osobnímu a profesnímu růstu. Do SPR dochází lidé s lehkým, středním,  ale i s těžkým 

stupněm MR, s kombinovanými vadami.SPR při práci s klienty preferuje formu 

praktických cvičení. Největším přínosem SPR-DS je začlenění lidí ohrožených sociálním 

vyloučením z důvodů zdravotního stavu nebo postižení do aktivit běžného života, snaha o 

odstranění závislosti na pomoci společnosti. Sociální pomoc je zájemcům poskytována na 

bázi dobrovolnictví i profesionální osobní asistence.  
 



 

 Večerní škola 

 

V rámci celoživotního vzdělávání probíhají v odpoledních hodinách zájmové kroužky : 

(keramika, práce se dřevem, voskem, sportovní  aktivity). Účast  25 klientů .   

 

SK CHACHAŘI  se zaměřuje na sportovně rekreační programy : 

 

stolní tenis     8 osob  - pravidelné tréninky 1x týdně 

kuželky   10 osob  - 1x týdně – pondělí , trénink 

lehká atletika     7 osob  - tréninky na sídlišti, zahrada SPR  ( sezónní činnost ) 

bowling     8 osob  - tréninky 2x do měsíce – středa 

kopaná               12 osob  - sezónní tréninky , trénink je součástí dopoledních programů ;  

 

Další nabídkou byla osobní asistence, kterou využilo 15 klientů při doprovodu a dohledu 

na pobytových, sportovních akcích, nácviku samostatného způsobu života. 



 

Vzdělávací akce, odborný růst zaměstnanců  v roce 2012 

                   

 

V průběhu roku 2012 zaměstnanci SPR, dobrovolní pracovníci a ostatní zájemci z řad 

spolupracujících organizací absolvovali převážně jednodenní odborné přednášky, 

semináře a splnili si tak povinnost průběžného vzdělávání, vyplývající ze zákona 108 Sb.  

Získané  poznatky předávali svým kolegům a dále je uplatnili při práci s klienty. 

 

 

 

Ve sledovaném období zahájil jeden zaměstnanec studium na VŠ 

(Slezská univerzita Opava - Fakulta veřejných politik), studijní 

obor Veřejná správa a sociální politika,sociální práce  a dva 

zaměstnanci na VŠ (Ostravská univerzita Ostrava ) ve studijním 

oboru PS pro učitele praktického vyučování, učitele odborného 

výcviku 

 

 

 „Individuální plánování v sociálních službách“ v SPR Poruba, účast : 8 zaměstnanců  

(29.6.2012) 

 „Péče o tělo“  v rozsahu 3,5 hodin – účast : 10 zaměstnanců ( 28.8.2012) 

 



 

 Projekt Pathways, pořádaný v sídle SPMP ČR, Praha  říjen – listopad, tři dvoudenní 

setkání,  účast:  2 zaměstnanci  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 „Sdílíme isen“- 4 hodinový workshop, pořádaný 24U s.r.o. Praha, s účasti : tří 

zaměstnanců (27.10.2012) 

 „Tvorba snadno přístupných informací“ 3 hodinový seminář v SPR,  účast: 8 

zaměstnanců, (1.11.2012 )  

 

 „Genderové stereotypy v rodině a v zaměstnáních“ – dvoudenní seminář, pořádaný 

Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost,  účast: 3 zaměstnanci, 

(14.11. a 15.11.2012 )  

 „Floristika – tvůrčí dílna“ 4,5 hodinový seminář,  účast: 10 zaměstnanců, 

(30.11.2012 )  

 



 Programy SPR-DS  v roce 2012, přehled pracovních skupin 
 

 Projektu se ve sledovaném období zúčastnilo 44 lidí s mentálním postižením, 

z toho 28 osob s MP a 16 s kombinovaným postižením ( 3 imobilní ). V průběhu roku došlo 

k úmrtí 1 klienta, 1 klient dochází na SŠ prof. Matějíčka O-Poruba. 

Cílem SPR-DS je příprava klientů na samostatný způsob života. Zejména nám jde o 

osamostatňování, získávání potřebných vědomostí, dovedností a návyků, umožňující žít 

životem, který se co nejvíce přiblíží životnímu standardu věkově srovnatelné populace. 

Preferujeme formu praktických cvičení. Klienti si v průběhu roku procvičili samostatný 

způsob života a to při ozdravných pobytech i při denních činnostech. Zdárný průběh 

projektu podpořily i tyto akce: dva rehabilitační ozdravné pobyty, sportovní turnaje 

místního, krajského i republikového významu. Dále jsme přijali pozvání na kulturní, 

společenské programy, např. 17.ročník charitativní akce, pořádané Nadaci TV NOVA  

„Chceme žít s Vámi“,Advent plný andělů, Vánoční trhy,soutěžní akci úřadu MěO Poruba 

“Senior-junior-handicap“. 

Pracovní zácvik je nadále uskutečňován ve střediskových dílničkách ( preferují 

se malé skupinky, tvořené vždy klienty ze všech základních skupin ) : keramika, 

košíkářství, drátkování, tkaní koberečků, práce s voskem, textilem, dřevem. Rovněž 

využíváme cvičné kuchyně k nácviku jednoduchých teplých i studených pokrmů. 

 Výchovně-vzdělávací programy probíhaly dle potřeb jednak individuálně, jednak 

ve skupinkách, do kterých byli klienti zařazeni s přihlédnutím k stanoveným osobním 

cílům, k specifickým  potřebám jednotlivců. Ve sledovaném roce probíhala výuka trivia, 

pracovní, tělesné, výtvarné a smyslové výchovy a nácviku samostatnosti ve čtyřech 

skupinách. 

 Největší přínos projektu je začlenění lidí s mentálním postižením do aktivit 

běžného života, spokojenost klientů, kteří si průběžně osvojují běžné pracovní 

dovednosti potřebné pro chod domácnosti, život v rodině, prožívají pocit úspěšnosti, 

radosti. SPR poskytuje sociální službu i lidem starším 26-ti let s diagnózou mentální 

retardace (5 osob nad 45 let : 51,53,59,61,63 let). Důležitá je i ta skutečnost, že naši 

klienti zůstávají součástí přirozené komunity, což znamená, že neztrácí rodinné zázemí a 

sociální kontakt. 

 

I.skupina          pro osoby s lehkou a středně těžkou formou MR   

Klíčový pracovník   Nataša Hankeová 

 

II. skupina          pro osoby s lehkou a středně těžkou formou MR   

Klíčový pracovník            Kateřina Kudělková 

 

III. skupina    pro kombinované vady ( i imobilní klienty ) 

Klíčový pracovník             Mgr. Tomáš Strakoš 

 

IV. skupina   pro osoby s lehkou a středně těžkou formou MR            

Klíčový pracovník              Bc. Lenka Čadecká 

        Jana Fečiková 



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM  2012 
 

 

 Nový rok začal ve znamení nejistot a tápání v novinkách v oblasti sociálních 

služeb, které začaly platit od 1.1.2012: „Super úřad“ -  tzn., že všechny dávky 

pro zdravotně handicapované se vyřídí na jednom místě, v našem případě 

konkrétně na příslušném ÚP Ostrava (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní 

pomůcku, příspěvek na péči); taktéž zde lze požádat o dávky sociální podpory a 

pomoci v hmotné nouzi. Novinkou o které se vedly dlouhé debaty se stala „sociální 

karta“, která nahradí průkaz osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P).  

Zákonní zástupci se seznamovali nejen s novými podmínkami pro uplatnění 

jednotlivých příspěvků, dávek, ale také s novými formuláři pro žádosti o 

příspěvky. Snažili jsme se ze všech sil být nápomocni radou i skutkem.Od ledna 

2012 platí i to, že o postiženého může pečovat asistent sociální péče. Asistent 

musí mít s klientem podepsanou smlouvu o poskytování péče, podmínkou je, že 

nesmí být osobou blízkou. 

 

 

Ještě  jsme „nevydýchali“ novinky, podle kterých se bude dál ubírat život 

lidí se zdravotním postižením a už nás dohonila smutná zpráva : v sobotu 

14.1.2012, ve věku 27.let  nás nečekaně opustil kamarád, dlouholetý člen SPMP 

Ostrava  a  SPR  - DS   Martin Kias. Opravdu smutný začátek nového roku ! 

 

 

 

Únor již začal optimisticky : 

začínáme s přestavbou a tolik potřebnou celkovou revitalizací budovy. Zpočátku 

je všude kolem neuvěřitelné množství prachu, ze všech stran se ozývá bouchání, 

vrtání ……….. sotva jsme začali, nemůžeme se dočkat konečné fáze budování. 

 

 

 

 
 

 



Celorepublikové plavecké závody 

OSTRAVA 2012 

 
Své síly v bazénu změřili plavci z Prahy, Opavy, Bohumína, Havířova a také 

domácí sportovci z ostravského oddílu Humanita. 

 
 

V sobotu 14.4.2012 proběhl v ostravském 

„Vodním světě“ na Čapkárně  XXII. ročník  

Celostátních plaveckých závodů. Závodili 

zkušení plavci i úplní začátečníci Sportovních 

klubů z celého MSK a Prahy. Pravidelné 

čtvrteční tréninky pořádajícího plaveckého 

oddílu „Humanita Ostrava“ přinesl domácím 

úspěch v podobě 14 medailí. Ostravský 

plavecký tým bodoval ! Získal 6  zlatých, 4 

stříbrné a 2 bronzové  medaile. 

 

  

 

 Praha 24.4. 2012 – Charitaivní koncert TV NOVA s názvem               

„Chceme žít s Vámi“ 
 
Klienti SPR – denního stacionáře Ostrava se zúčastnili již 17. ročníku koncertu nadace TV NOVA 

s názvem „Chceme žít s Vámi „v O2 Aréně v Praze. 

Oproti minulým létům jsme tentokrát do Prahy jsme tentokráte dopravili vlakem. Vyjeli jsme 

hned ráno a takto získali jsme několik hodin navíc, které jsme využili  k prohlídce Prahy. 

Účastníci měli možnost prohlédnout si Václavské náměstí, sochu svatého Václava, Havlovo tržiště, 

Prašnou bránu, Karlův most, Čertovku. Dle jejich vyjádření „bylo to úžasné“ a prohlídka Prahy moc 

líbila.  

 

        
 



 
 

 

Dne 1.června se již tradičně 

setkaly a změřily si své síly, týmy 

seniorů, školáků a handicapovaných 

spoluobčanů. Proběhl již V.ročník           

Senior-junior-handicap olympiády 
Čest zařízení reprezentovalo 12 

klientů SPR – denního stacionáře.  

 

  
 

 

 

Léto je tady ! 
Aneb : rozloučení před prázdninami 

 

 

Červen odpočítává poslední dny v kalendáři a všichni se již těší na dny odpočinku, lenošení u vody, 

návštěvu u příbuzných, výjezdy do zahraničí atd,atd. I letos se loučíme s kamarády před letními 

prázdninami a přejeme si hodně sluníčka a pohodových dní. Ještě nás čeká rehabilitační pobyt v 

Beskydech a s některými klienty se budeme setkávat i v měsíci červenci či poslední týden 

v srpnu. Rozlučkové dopoledne se vydařilo, vše proběhlo dle našich představ. Sluníčko nám přálo, 

dokonale jsme si užili soutěží i tance. 

                 

 

 

 

 



 
ČERVENEC :  Stavební ruch konečně ustal, vše se vrací k normálu. Stavbaři hlásí : HOTOVO.  

Nám už zbývají  „jen“  úklidové práce na zahradě a hlavně uvnitř budovy.  

A takto vypadá sídlo SPR – DS v novém kabátě: 
 

 

 

 

 

 

 

Týdenní ozdravný pobyt uprostřed lesů v Beskydech, 

na horské chatě Marťiňák proběhl ve dnech  11.7. – 17.7. 2012 

 
V průběhu týdenního pobytu v horské přírodě se klienti nejen učili samostatnosti, celodenní péči 

o svou osobu, ale hlavně : užili si koupání, sport, turistiku, interaktivní činnosti, plnili zábavné, 

vědomostní i pohybové úkoly. Uskutečnil se i polodenní výlet do Rožnova – valašské dědiny. 

 

 
 

Letní ozdravný pobyt splnil očekávání jednotlivých vedoucích skupin. U všech klientů došlo ke 

zlepšení v sebeobsluze, dodržování hygienických návyků, k celkové regeneraci tělesné schránky. 

Navíc se zlepšily i kamarádské vztahy, účastníci získali větší pocit sounáležitosti. 

 

 

 



Středisko pracovní rehabilitace oslavilo   XX.výročí  od svého založení 

 

1.9.1992 – 1.9.2012 
 

 

Klienti, pracovníci i jejich příznivci si zavzpomínali na dobu před 20.léty, kdy se začalo 

uskutečňovat přání rodičů zdravotně postižených dětí – absolventů základních škol, o vytvoření 

střediska, kam by mohli po ukončení povinné školní docházky docházet a nadále si tak upevňovat a 

rozšiřovat znalosti, dovednosti a návyky, které získali v průběhu školních let. Velkou zásluhu  na 

uskutečnění této vize měl předseda Okresní organizace SPMP Ostrava Ing.Květoslav Kubík, 

který spolu se členy výboru vytvořili a realizovali projekt určený lidem s mentálním postižením. 

 
U příležitosti XX.výročí založení Střediska pracovní rehabilitace – denního stacionáře proběhla 

dne 11.9.2012 v prostorách SPR Abilympiáda 

 

 

 



Rehabilitační pobyt BÍLÁ  2012 
 

 

 

31 ostravských uživatelů sociálních služeb, 

se čtyřmi zaměstnanci SPR – DS Ostrava  

strávili týden na horách. Cílem této oblíbené 

akce bylo upevnění psychického a fyzického 

zdraví, rozvoj pohybových schopností a 

v neposlední řadě ověřování dosaženého 

stupně samostatnosti u lidí s MP – klientů 

denního stacionáře. Zvýšená pozornost se 

věnovala zejména nácviku osamostatňování. 

 

 

 
V září 2012 převzala část budovy další nezisková organizace a to SPMP Ostrava 

s registrovanou sociální službou „Centrum denních služeb“. Ze strany SPR tak došlo ke 

snížení kapacity na 45 klientů, avšak CDS registruje 20 klientů, kterým rovněž poskytuje 

denní službu. Takže zde nyní sídlí dvě organizace, které mohou uspokojit žádosti klientů s 

MP z ostravského regionu. 

 

Český rozhlas Ostrava v SPR – denním stacionáři 
 
Dne 9.10.2012 navštívila SPR paní Iva Bartoňová, která natočila 

s klienty i zaměstnanci SPR reportáž ze života našeho zařízení. 

Posluchači se mohli seznámit s názory klientů na programovou 

náplň, s jejich úspěchy. Zaměstnanci hovořili o cílech denního 

stacionáře, úspěšném SK SPR Chachaři, nabízených sociálních 

službách, o práci v terapeutických dílnách, prezentaci 

výrobků.Paní redaktorku zajímala především terapeutická 

činnost v dílničkách. Pozorovala zručnost klientů, hovořila 

s nimi o tom,co je nejvíce baví,jaké mají osobní cíle.  

 

 

 

Krajský přebor v bowlingu 

 
Dne 7.11.2012 proběhl v profesionální herně BowlingSky v Ostravě - Porubě  9.ročník krajské 

olympiády v bowlingu, který je finančně podporován KÚ Moravskoslezského kraje v rámci 

projektu Sport pro každého.  

Celkem se zúčastnilo 34 hráčů v jedenáct tří-členných smíšených družstvech z různých části MS 

kraje. Celkový počet účastníků včetně trenérů a doprovodu byl 54. Hodnotilo se pořadí družstev i 

jednotlivců v kategoriích mužů a žen. Nejlépe si vedli hráči pořádajícího SPR Ostrava - SK 

Chachaři, kteří obsadili první dvě místa, na třetím se umístili hráči SPMP Ostrava - klub Žijeme.  

 



VÁNOČNÍ TURNAJ 

„MEMORIÁL VÁCLAVA BENEDÍKA“ 
ve stolním tenisu sportovců s mentálním postižením 

8. 12. 2012 

XVII. ročník Vánočního turnaje proběhl tentokrát jako memoriál, vzpomínka na 

dlouholetého obětavého pracovníka – dobrovolníka, který veškerý volný čas 

věnoval sportovcům s mentálním postižením, pana Václava Benedíka. 

 Sportovní klub SPR Chachaři - oddíl stolního tenisu úspěšně hájil 

barvy SPR – denního stacionáře. Z 1. místa ve skupině jsme se radovali díky  

Standovi Širokému a k úspěch dovršilo  šest bronzových medailí, které jsme 

získali při vyhodnocení celkového pořadí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Další zajímavé akce, které proběhly v závěru roku 2012: 
 

ADVENT  plný andělů 
„Za anděly jsou považováni všichni, kteří svou účastí podporují každodenní úsilí neziskových 

organizací, které si připravily nabídku originálních vánočních dárků“. 

 

29.11.2012 se v nově vybudovaném multifunkčním prostoru GONG v 

Dolní oblasti Vítkovic po sedmé konal Advent plný andělů. 

 

 

Vánoční trhy - Pondělí 3.12.2012: prezentace SPR – denního stacionáře na 

Masarykově náměstí v Ostravě  byla spojena s prodejní výstavkou prací klientů . 
 

 

 

Tradiční spolupráce s Fa ABB 
5.12.2012  - tentokrát jsme přijeli do sídla firmy my i s výrobky 

terapeutických dílniček.  Naši klienti zde předvedli jednu z pracovních 

činností : drátkování. Přímo na místě se pochlubili, jak jim jde výroba 

zvonečků, ptáčků, andílků (materiál : drátky + korálky ) 

 

 

 

Starbucks tým v čele se slečnou Markétou Hawes a 

Michaelou Slovákovou nezapomínají na naše zdravotně 

postižené spoluobčany. Do našeho denního stacionáře přinesli 

úsměv, dobrou náladu, občerstvení i dárky.            

                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 
Všechny důležité události ze života SPR – DS i s bohatou obrazovou 

dokumentací jsou prezentovány prostřednictvím webových stránek SPR-DS: 

www.sprostrava.estranky.cz, a dále v občasníku, vydávaném 4x ročně SPR 

Ostrava pod názvem „ SPR – TO JSEM JÁ“. 

http://www.sprostrava.estranky.cz/


 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

V roce 2012 nám poskytli finanční výpomoc   : 

 
Úřad městského obvodu Ostrava–Poruba,Fa Gruna s.r.o, Ing.Dušan Střižík o.s., 

Pleva s.r.o.,JuDr.Jaroslav Majovský, Velecký Libor, Mgr.Tomáš Strakoš.  

 

Za každý,finanční i materiálový dar, který jsme od výše jmenovaných firem a 

soukromých osob 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.  

 

 

Děkujeme tímto i našim dlouholetým příznivcům, kteří materiálovými dary podporují 

programy střediska. 

 

Jmenovitě Fa HPF Clean – čistící prostředky, fa PODA s.r.o., Fa Martin Schindler. 
 

Dík patří rovněž sportovním nadšencům, kteří věnovali sponzorský dar ať finančního či 

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, RAPPA, s.r.o. – materiálový dar, Zábavní centrum Zuzana  + 

profesionální bowlingová herna BowlingSky  -  částečná úhrada provozu kuželkových a bowlingových 
drah. 
 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem dobrovolným pracovníkům, kteří svou nezištnou a 

obětavou prací  pomáhají uskutečňovat programy Střediska pracovní rehabilitace. 

 

Velké poděkování patří však Statutárnímu městu Ostravy, předvším zástupcům sociálního 

odboru; odboru kultury a vzdělanosti, Nadačnímu fondu SPMP ČR „Rodiče dětem“ 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,navštěvují naše akce a ochotně 

pomáhají řešit problémy handicapovaných spoluobčanů. 

 


