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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 

Večerní škola – zájmové kroužky 
 Pořádání Kvalifikačních kurzů pro pracovníky 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.   
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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. 

 

Pracovníci SPR : 

  

HPP 

PhDr.Lenka Hankeová, Ing.Břetislav Gomola, Mgr.Lenka Čadecká, Renáta Golcová, Aleš Hanke,  

Zdeněk Čadecký, Kateřina Kudělková, Nataša Hankeová, Dagmar Škavranová 

Dobrovolní pracovníci   

Božena Černeková, Ing. Miroslav Zámečník, Raimond Vávra, Oldřich Hanke, Jitřenka Šimíková, 

Miluše Světlíková, Bc. Jana Hellerová 

 

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 

 

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. má za sebou prvý rok práce v nové právní 

formě. Nadále byly plněny stejné cíle a poslání, pokračováno v již osvědčené koncepci, kterou 

SPR implementuje již od roku 1992. 

 

 

2. Aktivity 
 

Denní stacionář 

 
Prioritou 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-denní stacionář 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.  

 Kapacita denního stacionáře 40; Počet klientů, kteří se účastnili programů SPR: 38. 



 

 

 

                                                                                                                
SK CHACHAŘI  se zaměřuje na sportovně rekreační programy : 

 

stolní tenis      8 osob  - pravidelné tréninky 1x týdně 

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

bowling                 8 osob  - tréninky 2x do měsíce – středa 

boccia                 30 osob - sezónní tréninky , trénink je součástí dopoledních programů 

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

 

SK Chachaři pořádá pravidelné krajské přebory v  bowlingu. Letos se uskutečnil již XII. ročník 

Krajské olympiády v bowlingu pro lidí s mentálním postižením z Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje. Akce se zúčastnilo více jak 72 sportovců a jejich fanoušků. 

Naši sportovci se účastní i sportovních turnajů, pořádaných spolupracujícími organizacemi, jako 

např. Vánoční turnaj, šipky, sálová kopaná „O pohár SANTÉ“, minigolf, Boccia.  

 

 

 



 

 

 

 

Programy SPR-DS, o.p.s.  v roce 2015, přehled pracovních skupin 
  

Projektu SPR-denní stacionář se v roce 2015 zúčastnilo 38 lidí s mentálním postižením, 

z toho 26 osob s MP a 12 s kombinovaným postižením ( 2 imobilní ).  

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: rehabilitační ozdravný pobyt 

v Beskydech – horský hotel Martiňák, sportovní turnaje místního, krajského i republikového 

významu. Dále jsme byli účastníky kulturních, společenských programů, např. společně s SPMP 

Ostrava jsme uspořádali „Den sblížení“, kde se klientům předávalo osvědčení, střídaly se 

soutěže, rozdávaly se odměny, drobné dárky, opékaly buřty, podávala čepovaná kofola. Bylo 

připraveno i překvapení ve formě známého lidového řezbáře, který přímo na místě vytvářel sochy 

ze dřeva (ovečka, sova, orel, čáp, volavka, sova). Nechyběla rovněž ukázka práce s motorovou 

pilou, řezání na čas, opracování špalku. Velký aplaus sklidilo vystoupení žesťového souboru žáků 

ZUŠ J.Valčíka ,„Porubští trubači“, kteří 

pod vedením dirigenta Pavla Zatloukala, 

nemalou měrou přispěli k záměru akce: 

integrace zdravotně postižených se 

zdravou populaci.  

Také všichni uvítali novinku malování na 

obličej, čili facepaitingem. Celá akce 

proběhla v příjemné atmosféře i díky 

empatii hostů k našim zdravotně 

postiženým uživatelům sociálních služeb i 

hostům.  

 

Porubští trubači hráli krásně pro radost pořadatelů, klientů, 

zákonných zástupců lidí se zdravotním postižením, rodičů, rovněž 

tak náhodných chodců, která hudba přilákala, žáků z blízké MŠ a 

ZŠ. Celé dopoledne provázela tvořivost, soutěžení a radost z 

pohybu – tanec s hudbou.  

Dále jsme se účastnili výstavy Kreativ a Život bez bariér, Malý svět techniky a rovněž jsme 

nemohli chybět na soutěžní akci úřadu MěO Poruba “Senior-junior-handicap“ či  při otevření 

Centra pro plánování paměti (MensSana Poruba),  V kině Art jsme shlédli český hudební 

pohádkový film režiséra J.Svěráka "Tři bratři", v Divadle loutek pohádku od bratří Grimmů ve 

verších V.Renče. Pohádka byla kouzelná a vrátila nás zpět do dětství. 

 



 

 

 

 

 

A nakonec je třeba zmínit 

možnost navštívit ojedinělou 

akci Advent plný andělů, 

která se konala v prostoru 

multifunkční haly Gong 

v Ostravě-Vítkovicích. SPR 

se prezentovalo prodejem 

drobných  vánočních dárků 

z našich terapeut. dílen a 

dražbou – kde jsme dražili 

drátkovaného andílka. 

 

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

pobytových, sportovních akcích, nácviku samostatného způsobu života. 

 

 

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. 

 

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:,45, 

54,62,64,66 let). Důležitá je i ta skutečnost, 

že naši klienti zůstávají součástí přirozené 

komunity, což znamená, že neztrácí rodinné 

zázemí a sociální kontakt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 třech skupinách. 

 

 

  

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

Klíčový pracovník   Nataša Hankeová 

                                                 Renáta Golcová 

 

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

Klíčový pracovník             Lenka Čadecká 

                                             Dagmar Škavranová  

 

III. skupina    pro kombinované vady ( i imobilní klienty ) 

Klíčový pracovník             Kateřina Kudělková 

 

 

 

 

Vzdělávací akce, odborný růst zaměstnanců  v roce 2015 

 

Na základě povinnosti, vycházející zákona 108/2006 Sb. se i v roce 

2015 zaměstnanci SPR, dobrovolní pracovníci a ostatní zájemci z řad 

zákonných zástupců klientů a spolupracujících organizací průběžně 

vzdělávali formou seminářů, workshopů, samostudia, jedno i 

vícedenních odborných přednášek, kvalifikačních kurzů.  

Získané  poznatky předávali svým kolegům a dále je uplatnili při 

práci s klienty. 

 

 

  Přehled jednotlivých akcí: 

 Ve sledovaném období jeden zaměstnanec dokončil studium na VŠ (Slezská univerzita 

Opava, Fakulta veřejných politik), studijní obor Veřejná správa a sociální politika, sociální 

práce. 

 Dva zaměstnanci SPR jsou členy KP Ostrava, pracovní skupiny “Osoby s mentálním, 

tělesným a kombinovaným postižením“. Jeden zastupuje SPR, druhý pracuje ve skupině 

jako rodič-pečovatel. Pracovní jednání probíhají 1x měsíčně. Členové skupiny-pracovníci  

SPR se zúčastnili monitoringu u organizací, které podporuje SMO dotacemi či granty, a 

rovněž vyhodnocení žádosti o finanční dotaci, grant na jednotlivé programy NNO pro 

následný rok 

 Vzdělávací program EDUCO CENTRA „Duchovenská péče a její význam v sociálních 

službách“, 8 hodin;    účast: 1 zaměstnanec (23.1.2015 ) 

 



 

 

 

 

 Seminář P3.People,Planet,Profit „Jak sociálně podnikat“, 16 hodin, účast: 1 zaměstnanec 

(10.-11.3.2015) 

 Vzdělávací program PROFIMA EFFECTIVE „Alternativní formy zaměstnavatelské politiky“ 

8 hodin, účast: 2 zaměstnanci (19.3.2015) 

 Vzdělávací akce VŠB-TUO „Přírodovědný seminář“, 6 hodin,  účast: 2 zaměstnanci, 

dobrovolní pracovníci (10.4.2015 )  

 Vzdělávací program EDUCO CENTRA “Case management pro poskytovatele sociálních 

služeb“, 16 hodin, účast: 1 zaměstnanec (22.5.2015) 

 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, SPR Ostrava,200 hodin (100 teorie, 

100 praxe), účast: 6 zaměstnanců, dobrovolných pracovníků  (22.5.-20.7.2015) 

 

 

 Seminář „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, pořádaný KÚ MSK, 4 hodiny,        

účast: 2 zaměstnanci (15.9.2015)          

 Seminář EURONA by Černý „Myslíme ekologicky“,  3 hodiny,   účast: 6 zaměstnanců 

(6.11.2015) 

 Akreditovaný kurz In IUSTITIA „Úvod do problematiky násilí z nenávisti“ účast: 11 

zaměstnanců, dobrovolných pracovníků ( 20.11.2015) 

 

 

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM  2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Druhý rok fungování Střediska pracovní rehabilitace pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti 

proběhl úspěšně, dá se říci že v optimistickém duchu. Stanovené cíle a úkoly se nám v průběhu 

roku dařilo plnit. Zažili jsme mnoho hezkého, radovali se ze sportovních úspěchů, pracovních 

pokroků v terapeutických dílnách. Avšak přišla i smutná zpráva - dne 24.5.2015 jsme se naposledy 

byli rozloučit s naší dlouholetou  klientkou Lenkou Janošíkovou , která zemřela po krátké nemoci 

ve věku 35let. 

Novým nástrojem v rámci e-komunikace je pro naše zařízení, zavedení elektronického podpisu, 

který  nám  v mnoha případech usnadňuje práci a zároveň je zdrojem důvěryhodnosti. 

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/


 

 

 

 

Těžká technika v SPR - z důvodu nebezpečně naklánějícího se stromu u budovy jsme 

zrealizovali jeho odstranění za účasti odborných pracovníků. Tato akce byla příjemným 

zpestřením programu i pro klienty SPR, kteří se takto seznámili s technikou přímo v akci. 

 

 

 



 

 

3. Zdroje podporující činnost 
 

 

Finanční zdroje, skutečné náklady projektu SPR 

za rok 2015 

 

 

4. Přílohy : 
 

 

a) poděkování 

b)  zhodnocení práce denního stacionáře předsedkyni správní rady Ing. Jochymovou  

 

 

 

 

 

Zdroje financování Skutečné náklady Podíl zdrojů k celkovým 

skutečným nákladům 

projektu % 

Celkové náklady projektu 3 369 743, 00 100,% 

Dotační řízení z rozpočtu SMO 

sociální péče 
600 000,00 17,81 

Státní dotace MPSV 1 550 000, 00 46,00 

Příspěvek – Úřad práce 46 499, 00 1,38 

Jiné zdroje financování 87 345, 00 2,59 

Příjmy od uživatelů 970 899, 00 28,81 

Dotační řízení z rozpočtu ÚMOb 115 000, 00 3,41 

Zdroje financování Skutečné náklady Podíl zdrojů k celkovým 

skutečným nákladům 

projektu % 



 

PODĚKOVÁNÍ 
V roce 2015 nám poskytli finanční výpomoc   : 

 

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

Ing.Romana Hanyšová, Veronika Bezecná, ArcelorMittal Engineering Products 

Ostrava, s.r.o. 

 

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

a soukromých osob obdrželive 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 PODA s.r.o., Fa Martin Schindler, Autoservis Z+M s.r.o., 

stavební práce Ostrava. 

 

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) : Pekařství Boček Krmelín s.r.o.– občerstvení, RAPPA, s.r.o. – materiálový 

dar, BowlingSky  - částečná úhrada provozu 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, 

především zástupcům odboru sociálních věcí školství, 

sportu a volnočasových aktivit 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. 



 

 

 



 

 

 


