
           

 

 

 

 

 

 

 
 



           

 

 

 

 

Červenec – prázdninový provoz 

 
Začínají týdny zaslouženého odpočinku – dovolená. Sluníčko 

vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku 

odpovídá letnímu času.  

 

 

V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky, připravujeme se na rehabilitační pobyt. 

Provoz pro zájemce je zajištěn ve spolupráci s SPMP-CDS formou zábavných 

programů, jako např. vědomostní soutěže, opakování gastronomických dovedností, 

návštěva kamaráda v Domě pro seniory Slunečnice, ostravské ZOO, uspořádání 

sportovního dopoledne. 

 

 

 

 

Rehabilitační pobyt klientů Střediska pracovní rehabilitace  

Horský hotel Martiňák, Horní Bečva 400 

13.7. – 19.7.2013 
 



           

 

 

 

Program týdenního pobytu byl předem písemně zpracován a zaměřen na osamostatňování lidí 

s mentálním postižením. Účastníci pobytu byli rozděleni do tří skupin, tzn., že byl plně uplatněn 

individuální přístup, dbáno na jejich možnosti a schopnosti fyzické i psychické. Lze konstatovat, 

že rehabilitačně ozdravný pobyt při této taktice zcela splnil očekávání jednotlivých vedoucích 

skupin. U všech klientů došlo ke zlepšení v sebeobsluze, dodržování hygienických návyků, 

k celkové regeneraci tělesné schránky.  

 

Strava byla podávána 5x denně, z toho 2x denně bylo teplé jídlo ( oběd, večeře ), vhodně 

sestavena, doplněna ovocnými svačinkami a pitným režimem. 

Ubytování odpovídalo potřebám skupiny ( pokoje pro dva až tři účastníky ), bylo zde k dispozici 

vše potřebné pro klidné prožití pobytu. 

V závěru všichni klienti projevili spokojenost s průběhem akce, taktéž jejich zákonní zástupci 

vyslovili poděkování za zdárný průběh akce a bohatý program, který připravili pracovníci SPR.  

Všichni zúčastnění si odnesli krásné vzpomínky na pobyt, plné radosti, her i závěrečného ocenění 

věcnými dárky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

Srpen : pokračuje prázdninový provoz 

 
 

Klienti zůstávají doma s rodinnými příslušníky ve svých domovech a tak jako ostatní 

zaměstnanci tráví krásné letní dny u vody, výletech, dopřávají si zaslouženou 

dovolenou. 

Konec měsíce pak probíhá ve znamení úklidu, příprav na běžný provoz. 

Chystají se nové programy, hodnotí dosažené výsledky, v prostorách 

SPR probíhá velký úklid. 

 

 

 

 

V neposlední řadě se vyřizuje spousta formalit, nutných pro změnu právní formy SPR, 

tzn.přechod zařízení z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.K realizaci 

změny z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost bylo přistoupeno na 

podnět zastřešující organizace, tzn. zřizovatele, kterým bylo SPMP ČR o.s., a to z důvodu  

novelizace Občanského zákoníku, ze které vyplývá, že občanská sdružení od doby 

vstoupení nového OZ v platnost, nemohou poskytovat registrované sociální služby. 

 

 

 
 

 



           

 

 

 

Září: 

 

Rehabilitační pobyt  SPR- denního stacionáře 
v Budišově nad Budišovkou, Rekreační středisko Zálesí 

 

21.9. – 27.9.2013 

Ozdravný rehabilitační pobyt klientů SPR - denního stacionáře Ostrava proběhl 

ve dnech 21.9. – 27.9.2013. Tentokrát jsme zavítali do RS Zálesí v Budišově nad 

Budišovkou. Účast: 35 osob, z toho 31 ostravských uživatelů sociálních služeb, kterým 

připravili bohatý program čtyři zaměstnanci SPR – denního stacionáře Ostrava - Poruba.  

Cílem této velmi žádané týdenní akce bylo upevnění psychického a fyzického 

zdraví, rozvoj pohybových schopností a prověřování dosaženého stupně samostatnosti u 

lidí s mentálním postižením – klientů denního stacionáře. V průběhu ozdravného pobytu 

se pokračovalo v nácviku osamostatňování, sebeobsluhy, soběstačnosti. Účastníci pobytu 

měli k dispozici mikrobus, který využili k poznávacím výletům do okolí.  

Každodenní procházky do okolí rekreačního střediska a sportovní aktivy přispěly 

k utužení fyzického zdraví.Denně se sportovalo na venkovních hřištích nebo tělocvičnách, 

kde proběhl turnaj ve stolním tenisu. Probíhaly soutěže, hrály se společenské hry, např. 

„velkoplošně“ člověče nezlob se ( s živými figuranty). V závěru pobytu se tyto činnosti 

vyhodnotily a všichni obdrželi drobné ceny. Nechyběl ani tolik žádaný večerní disko 

program. RP byl ukončen táborákem s opékáním buřtů, hodnocením akce, kdy se 

jednotlivci vyjádřili k průběhu pobytu. Pak přišlo překvapení v podobě ohňostroje, který 

zajistil a sponzoroval vedoucí RS Zálesí.. 

Rehabilitačně ozdravný pobyt zcela splnil svůj účel, došlo při něm k celkovému 

ozdravení organizmu účastníků, upevnění hygienických návyků, sebeobsluhy. Strava byla 

poskytovaná 5x denně, z toho 2x denně bylo teplé jídlo. Ubytování odpovídalo daným 

potřebám klientů, bylo zde vše potřebné pro klidné prožití pobytu. Hygienické podmínky 

na dobré úrovni, pozornost denně věnovaná na čistotu, úklid WC a koupelny. 



           

 

 

 


