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Středisko pracovní rehabilitace Ostrava – denní stacionář, o.p.s. 

SPR-DS, o.p.s. 
 
I.Zpráva o činnosti 
 
Úvod : 
 
 
Název organizace 
 

 
Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. 

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

  
01 81 66 75 

Statutární zástupce 
Statutární zástupce         
 
Telefon / fax: 

PhDr. Lenka Hankeová 
 
596 954 480, 596 962 074 

E-mail: spr@sprostrava.cz 
 
Adresa internetové stránky: 

 
www.sprostrava.estranky.cz 

 
Právní forma: 

 
Obecně prospěšná společnost 

Bankovní spojení 
 

ČSOB Poštovní spořitelna, č.ú. : 261058868/0300 
 

  
Další aktivity Sportovní klub CHACHAŘI 

 
 Klub HUMANITA, Večerní škola 

 
 Pořádání kurzů  Pracovník v sociálních službách 

 
  

  

  

1. Charakteristika organizace   
                                                              
 SPR-DS,o.p.s. 

 poskytuje sociální službu ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., § 46 (vyhláška č. 505/2006 Sb). 

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. 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. 
 

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. je následnickou organizací, jenž 

svou činností a celkovým zaměřením navazuje na původní organizaci, která zahájila svou činnost 

1.9.1992 :  Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.s. a nadále bude plnit stejné cíle 

a poslání.  
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Ke změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost došlo na základě 

změny Občanského zákoníku. Dne 21. května 2013 byla notářským zápisem u JUDr. Jarmily 

Valigurové, NZ 632/2013, N 681/2013 založena obecně prospěšná společnost: Středisko 

pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s., zapsaná v obchodním rejstříku obecně 

prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1191 dne 27. 

06.2013. Svou činností a celkovým zaměřením navazuje na původní organizaci a nadále bude plnit 

stejné cíle a poslání, které jsou určeny lidem s mentálním postižením.  

 

Orgány společnosti: 

Zakladatel: LENKA HANKEOVÁ,  

Správní rada: předseda: MILENA JOCHYMOVÁ 

Dozorčí rada: předseda: DANUŠE PŠENICOVÁ 

Statutární orgán: LENKA HANKEOVÁ  -ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí 

činnost společnosti a jedná jejím jménem. 

ÚPLNÝ VÝPIS z rejstříku OPS je k dispozici na webových stránkách společnosti. 

 

Skutečné zahájení činnosti obecně prospěšné společnosti – poskytování sociální služby se 

uskuteční k 1.1.2014. 

 

 

 

2. Aktivity 
 

Ode dne založení – notářským zápisem a poté zápisem do rejstříku obecně prospěšných 

společností pracovalo SPR, o.p.s. souběžně s SPR, o.s. To znamená, že původní organizace pod 

hlavičkou občanského sdružení plnila dále svou funkci, poslání, cíle, programy, až do dne 

31.12.2013. 

SPR-DS, o.p.s. se od doby založení do 31.12.2013 zaměřila na vyřizování potřebných formalit, 

potřebných pro rozjezd obecně prospěšné společnosti, jako je : změna Nájemních 

smluv,Živnostenského oprávnění,Smlouvy dodavatele teplé stravy, bankovních účtů, nové 

registrace sociální služby u KÚ MSK, pojištění majetku i vozidel, vypracování Smlouvy o převodu 

práv, povinností a majetku, nových pracovních smluv pro zaměstnance. A v neposlední řadě jsme 

k 31.12.2013 předali vyúčtování všech poskytnutých účelových dotací, poskytnutých SPR-dennímu 

stacionáři, o.s. Statutárním městem Ostrava. 

 

 

3. Zdroje podporující činnost 
 
Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář, o.p.s. obdrželo ve sledovaném období sponzorský 

dar v celkové výši 20.000,- Kč, který byl použit na nezbytné výdaje, související se vznikem 

obecně prospěšné společnosti : poplatek za vypracování Zakládací listiny- notářský zápis, 

Živnostenský list, razítka, poradenskou službu (právník).  

 

  

 

 


