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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  

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  

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.   

 



 

 

 

 

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s., je zapsané v obchodním rejstříku 

obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1191 ode 

dne 27. 06.2013. Svou činností a celkovým zaměřením navazuje na původní organizaci a nadále plní 

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

 

Orgány společnosti: 

Zakladatel: LENKA HANKEOVÁ,  

Správní rada: předseda: MILENA JOCHYMOVÁ 

Dozorčí rada: předseda: DOBROMILA KRISTOFORY 

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, Michaela Karanika 

Dobrovolní pracovníci   

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

Miluše Světlíková, Bc. Jana Hellerová, Šoferová Jana 

 

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: 39. 

 

 

 



 

                                                                                                                
 

 

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 ;  

 

Jednotlivé oddíly SK Chachaři se  účastní sportovních turnajů v šipkách,  bowlingu, Vánočního 

turnaje ve stolním tenisu , sálová kopané „O pohár SANTÉ“, minigolfu, Boccii. Tyto sportovní akce 

jsou určeny pro sportovce s mentálním postižením, které pořádá jednak SPR, jednak spřátelené 

organizace. 

 

 



 

 

 

 

Programy SPR-DS, o.p.s.  v roce 2016, přehled pracovních skupin 
  

Projektu SPR-denní stacionář se v roce 2016 zúčastnilo 39 lidí s mentálním postižením, 

z toho 26 osob s MP a 13 s kombinovaným postižením ( 2 imobilní ).  

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 

Instruktor-asistent   Michaela Karanika 

 

 

Pracovní zácvik je pravidelně 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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pro představu manuální zručnosti našich klientů prezentujeme činnost v terapeutických 

dílničkách názornou ukázkou několika výrobků. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Malé ohlédnutí za nejzdařilejšími akcemi roku 2016 

1) Pravidelná návštěva SOLNÉ JESKYNĚ 

2) Centrum volného času. 

3) Díky pochopení odboru technické správy majetku Magistrátu města Ostravy se začátkem 

letošního roku v prostorách SPR uskutečnila oprava vodoinstalace. Do provozu byly dány 2 

bojlery, které nahradily zastaralou vodoinstalaci na WC. Vše bylo hrazeno z prostředků MMO. 

Děkujeme tímto vlastníku budovy  za vstřícnost a bezproblémový průběh celé realizace. 

4) Ve spolupráci s Mens Sanou - Centrem trénování paměti, které využívá nejrůznějších cvičení, 

počítačových programů a kognitivních pomůcek si naši klienti procvičují a posilují  paměť, 

soustředění, logické uvažování, ale také slovní zásobu. 

5) Uskutečnění kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách.. 

6) Nabídka masáží pro zájemce, cvičení jógy pro všechny. 

7) Aktivní účast na XIII. Ročníku sportovní olympiády v bowlingu. 

8) Úspěšná reprezentace sportovců SPR  ve „Stonožkovém dvojbojí“. 

9) Zajištění besedy s ukázkovou zásahu dopravní Policie ČR. 

10) Tradiční zapojení do akce MěO Poruba Setkání tří světů aneb Senior-junior-handicapiáda 

1 1) Zahradní akce „Den sblížení“, kde se klientům předávalo osvědčení, střídaly se soutěže, 

rozdávaly se odměny, drobné dárky, opékaly buřty, podávalo nealko. Velký úspěch opětovně  

sklidilo vystoupení žesťového souboru žáků ZUŠ J. Valčíka ,„Porubští trubači“, pod vedením 

dirigenta Pavla Zatloukala, který přispěl k záměru akce: integrace zdravotně postižených se 

zdravou populaci. Celé dopoledne provázela tvořivost, soutěžení a radost z pohybu – tanec 

s hudbou.  

12) Letní provoz proběhl ve znamení aktivizačních a fakultativních činností – např. návštěva 

MINIUNI na Černé louce v Ostravě, Muzea hraček, Klimkovic-sanatoria, sportovní aktivity 

v Olympijském parku, hippoterapie 

 



 

 

 

13) Seznámení s Legiovlakem v Ostravě-Svinově14) Díky dotaci, kterou našemu středisku poskytl 

Magistrát města Ostravy, byly zahájeny stavební práce na zahradě SPR - již dlouho nevyhovující, 

nebezpečně popraskané, díravé asfaltové chodníčky budou nahrazeny novou zámkovou dlažbou.  

15)  Divadlo loutek: zde jsme se účastnili týdne BEZ BARIÉR a to návštěvou představení GOSSIP. 

16) Exkurze do Návštěvnického centra  MARLENKA. Využili jsme  jedinečnou možnost nahlédnout 

do "kuchyně" a podívat se, jak se vyrábí na unikátní výrobní lince medové dorty, kuličky 

MARLENKA a další výrobky. Během prohlídky , seznámení s historií a vývojem společnosti 

ochutnali klienti všechny výrobky, včetně originální kávy MARLENKA Café. 

17) Přijali jsme pozvání  pořadatelské organizace SANTÉ - centra ambulantních a pobytových 

sociálních služeb , která ve spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v 

Havířově uspořádala turnaj v sálové kopané „O POHÁR SANTÉ “. 

18) ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2016 , který proběhl v hale Gong v Dolní oblasti Vítkovic  sem 

prezentovalo i naše zařízení. 

19)  V adventním čase proběhla v našem zařízení „Mini mikulášská abilympiáda“, pokračovalo se  

návštěvou vánočního představení v DK Akord, který zajistilo sdružení PODKOVA a závěr 

kalendářního roku završilo Vánoční posezení s hudbou, cukrovím…. 

 

 

 



 

 

 

20)  Závěr roku – na přelomu měsíců listopad x  prosinec došlo k dokončení stavebních úprav 

zahradního prostranství. V jarních měsících dojde ke konečné úpravě zeleně ( výsev trávy, 

osazení okrasnými keři a bylinkami). 

 

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:,46, 54,63,65,66 let). Důležitá je i ta skutečnost, že naši klienti zůstávají součástí 

přirozené komunity, což znamená, že neztrácí rodinné zázemí a sociální kontakt. 

 

 



 

 

Vzdělávací akce, odborný růst zaměstnanců  v roce 2016 

 

Na základě povinnosti, vycházející zákona 108/2006 Sb. se i v roce 2016 

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: 

 Vzdělávací program „Úvod do problematiky sociální práce a kompetencí pracovníků “ 

v sociálních službách“,  17-21 hod.;  účast: 5 zaměstnanců a dobrovolných pracovníků 

(13.2.2016 – 19.3.2016) 

 Zážitková přednáška-seminář KAFIRA „Sociální rehabilitace lidí se zrakovým postižením“; 

2,5 hod, účast: 9 zaměstnanců a dobrovolných pracovníků (10.6.2016) 

 MSK „podporujeme hrdinství, které není vidět“ – setkání koordinátorů svépomocných 

skupin; účast: 2 zaměstnanci (26.5.2016 1,5 hod, 30.11.2,5 hod.) 

 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, SPR Ostrava, o.p.s.  200 hodin   

(100 teorie, 100 praxe), účast: 7 zaměstnanců, dobrovolných pracovníků  (12.2.-7.4.2016) 

 V souladu s požadavky dalšího vzdělávání se celý kolektiv zaměstnanců SPR-DS  zúčastnil 

víkendového  mezinárodního turnaje handicapovaných florbalistů, který proběhl na Střední 

škole prof. Z. Matějčka v Ostravě-Porubě. Měli jsme možnost seznámení s organizaci a 

taky pravidly této sportovní akce. Po sportovní akci proběhla exkurze nově 

zrekonstruovaného bazénu, posilovny a praktické školy, kde jsme si prohlédli cvičnou 

kuchyni, učebnu s interaktivní tabulí ( 19.3.2016 – 4 hod.) 

 Všichni pracovníci si dále doplňovali individuálně nové znalosti, potřebné k výkonu svého 

povolání, vědomi toho, že k úspěchům v každém zaměstnání je sebevzdělávání nezbytné 

 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,   

vyhodnocují žádosti o finanční dotaci, grant na jednotlivé programy NNO pro následný rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavností setkání členů KP Ostrava s kulturním programem 

 



 

 

 

 

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM  2016 

 

Právě jsme úspěšně uskončili rok 2016, pro nás již  třetí rok 

práce s klienty se zdravotním handicapem, který probíhá pod 

hlavičkou Střediska pracovní rehabilitace - obecně prospěšné 

společnosti. Stanovené individuální i dlouhodobé cíle a úkoly  se 

nám v průběhu roku dařilo postupně  plnit.  

Tento rok nám přinesl příjemné chvíle, kdy jsme navštívili 

kulturní, společenské akce, radovali se ze sportovních úspěchů.  

V nemalé míře jsme rovněž zaznamenali pracovní pokroky klientů v terapeutických dílnách. 

Zúčastnili se prezentace na velkých akcích – jako byl např. „Advent plný křídlení“, návštěva v ABB 

spojena s prodejní výstavkou výrobků terapeutických dílniček. Navíc jsme navázali spolupráci 

s organizaci Lesy ČR, lesní správa Město Albrechtice, u kterých měly naše výrobky velký úspěch, 

proto spolupráce s tímto podnikem byla domluvena i na další léta. 

Dalším úspěchem byla realizace úpravy zahradní plochy, která se mohla uskutečnit díky investiční 

dotaci, kterou nám schválil MMO  z Mimořádného jednorázového dotačního programu 

z odvodu loterií a jiných podobných her. 

 

 

 

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/


 

 

3. Zdroje podporující činnost 
 

 

Finanční zdroje, skutečné náklady projektu SPR 

za rok 2016 

 

 

4. Přílohy : 

 
a) poděkování 

b)   hodnocení SPR – DS, o.p.s. předsedkyni dozorčí rady Bc. Kristofory 

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

d)    zpráva nezávislého auditora 

 

 

 

Zdroje financování Skutečné náklady Podíl zdrojů k celkovým 

skutečným nákladům 

projektu % 

Celkové náklady projektu 3 471 758 100 % 

Celkové zdroje financ ování 3 371 520 100 % 

Státní dotace MPSV - MSK 1 550 000 45,97 

Dotační řízení z rozpočtu 

SMO sociální péče 
600 000 17,80 

Příspěvek – Úřad práce 107 739 3,20 
Příjmy od uživatelů 985 022 29,21 

Dary 10 000 0,30 

Jiné zdroje financování 103 759 3,08 
Dotační řízení z rozpočtu 

ÚMOb 
15 000 0,44 



 

 

PODĚKOVÁNÍ 
V roce 2016 nám poskytli finanční výpomoc   :   

                                                                                                                                                                                                                              

Úřad městského obvodu Ostrava–Poruba, Fa Pleva s.r.o., RAPPA 

s.r.o., Ing.Ivana Hanyšová, Ing.Dušan Střižík, Ing.Romana Hanyšová,  

Ing. Petr Hanyš. 
 

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 PODA s.r.o., Autoservis Z+M s.r.o., stavební práce Ostrava, Fa 

Mrůzek Karel,Jindřichov ve Slezsku, Autobusová doprava Ostrava – Martin Pěsňa. 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

Hodnocení celoroční činnosti obecně prospěšně  společnosti 

Střediska pracovní rehabilitace – denního stacionáře 
předsedkyni dozorčí rady 

 

 

 
Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář, o.p.s. má v péči 39 klientů s mentálním a 

kombinovaným postižením. O tyto klienty se personál stará velmi dobře a kvalifikovaně. 

Vymýšlí a inovuje stávající programy tak, aby klienti měli možnost osobního vyžití a růstu. 

Pravidelnou činností jsou připravování na samostatný způsob života ve společnosti.  

I když jsem nastoupila do funkce teprve ve IV. čtvrtletí roku 2016, mohu toto s klidným 

svědomím konstatovat, neboť jsem se účastnila několika akcí pořádaných touto organizací. 

Navíc jsem působila jako lektorka dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách. 

Zaměstnanci tyto přednášky či semináře dobrovolně absolvovali a projevovali o každé téma 

velký zájem. 

Za dozorčí radu mohu sdělit, že tato provedla kontrolu finančního vyrovnání obdržených 

dotací pro rok 2016 a neshledala žádné nedostatky v souladu se zákony a zakládací listinou 

obecně prospěšné společnosti. 

 

 

 

 

 

Vyjádření správní rady k Výroční zprávě za rok 2016 

Hodnocení činnosti společnosti 

 

 

Posláním Střediska pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. (dále jen SPR) je umožnit 

lidem s mentálním postižením seberealizaci, žít samostatně v chráněném či podporovaném 

bytě, v co největší možné míře je integrovat do společnosti. Jde zejména o konkrétní podporu, 

správné postoje, odstranění bariér. Dlouhodobým cílem je dosáhnout co možná největší 

samostatnosti našich klientů. 

SPR 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.  

 

 



 

 

 

 

 

SPR je otevřené zařízení, což znamená, že poskytuje prostor pro nejrůznější společenské, 

kulturní, sportovní a pracovní zapojení osob se speciálními potřebami, pro setkávání se 

zdravými občany z okolí, jiných zařízení, institucí a pracovišť  

a umožňuje tak naplňovat program integrace. 

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

činností a celkovým zaměřením navazuje na původní organizaci, založenou již v r. 1992 a nadále 

bude plnit stejné cíle a poslání. 

Co se týče hodnocení činnosti SPR v uplynulém roce 2016, je důležité zmínit, že společnost již 

třetím rokem pokračovala v činnosti úspěšně započaté v roce 2014 pod novou hlavičkou a 

v nové právní formě a jako v letech předchozích dokázala zajistit chod střediska na stále 

vysoké úrovni. Díky nezdolnému pracovnímu nasazení jak vedení, tak i všech pracovníků 

střediska všichni zvládli plnění svých povinností na profesionální úrovni. Byl plněn plán akcí, 

konaly se kurzy, semináře, olympiády, tvůrčí dílny, kulturní vystoupení, výlety, rehabilitační 

pobyty a spousta jiných užitečných a smysluplných aktivit. Veškerá činnost střediska 

probíhala v souladu se schválenými vnitřními normami, zejména pak s etickým kodexem a se 

standardy kvality sociálních služeb. 

Nepopiratelný je význam všech aktivit, které středisko svým klientům nabízí, přičemž každý 

jedinec má v případě zájmu možnost aktivní účasti v nabízených programech, a to s ohledem na 

své vlastní možnosti a schopnosti. 

Zejména si vážíme tohoto, že se klienti střediska mohli i v roce 2016 aktivně zapojovat do 

těchto různorodých aktivit, díky nimž dosáhli skvělých úspěchů a také vzorně reprezentovali 

nejen středisko samotné, ale i městský obvod Poruba, kde se sídlo společnosti nachází. 

Kompletní výčet aktivit nalezneme ve Výroční zprávě SPR za rok 2016, rovněž také na 

internetových stránkách www.sprostrava.estranky.cz, zde bych zmínila alespoň ty významnější: 

např. Sportovní klub SPR Ostrava Chachaři se aktivně zúčastnil již XIII. ročníku Krajské 

olympiády v bowlingu pro lidi s mentálním postižením. Kluboví sportovci se účastní také mnoha 

sportovních turnajů, pořádaných spolupracujícími organizacemi, jako např. Vánoční turnaj, 

šipky, sálová kopaná „O pohár SANTÉ“, minigolf, Boccia. Pravidelné tréninky se zúročily i 

v dalších úspěšných kláních a turnajích, např. Olympijském parku či hippoterapii.  

Vědomostní znalosti, zručnost a šikovnost zase zabodovaly při účasti v 9. ročníku Senior-

junior-hendikepiády, který se již tradičně pořádal v prostorách Domu s pečovatelskou službou 

ASTRA. Významnými akcemi byly také: „Den sblížení“ či návštěva Muzea hraček či výstavy 

Miniuni na Černé louce, seznámení s Legiovlakem v Ostravě-Svinově, návštěva Sanatorií 

Klimkovice, Solné jeskyně, Centra volného času, závodu Marlenka s ochutnávkou produktů a 

kávy, reprezentace ve Stonožkovém dvojboji, účast na Týdni bez bariér v Divadle loutek a 

spousta dalších aktivit. 

Všichni klienti se aktivně a rádi zapojují do tvůrčích dílen, díky čemuž vzniká celá řada 

nádherných výrobků, kterými se pak středisko může prezentovat na různých společensko-

kulturních akcích. Je třeba zmínit např. ojedinělou akci Advent plný křídlení, která se konala v 

prostorách multifunkční haly Gong v Ostravě-Vítkovicích. SPR se zde úspěšně prezentovalo 

prodejem drobných vánočních dárků z terapeutických dílen střediska. Rovněž v samotných 

prostorách střediska se nezahálelo a proběhla zde řada důležitých technických úprav či 

udržovacích prací.  

 

 

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


 

 

 

 

 

Mezi nejvýznamnější patří oprava vodoinstalace z prostředků MMO, při které se zprovoznily 

dva bojlery, které nahradily zastaralou vodoinstalaci na WC. Dále byly z prostředků MMO 

zahájeny stavební práce na zahradě střediska, kdy byly nevyhovující asfaltové chodníčky 

nahrazeny novou zámkovou dlažbou.  

Ukončovací práce proběhnou na jaře roku 2017, kdy dojde k finálním úpravám terénu a zeleně 

včetně osázení okrasnými keři a bylinkami.  

Hojně využívány jsou i výchovně-vzdělávací programy pro klienty, např. ve středisku MENS 

SANA si mohli procvičovat a posilovat paměť, soustředění, logické uvažování i slovní zásobu. 

Důležitá je ta skutečnost, že naši klienti zůstávají díky všem těmto aktivitám a činnostem 

součástí přirozené komunity. To znamená, že neztrácí sociální kontakt a posilují a zdokonalují 

se tak vazby ve vztahu k jejich okolí i rodinném zázemí. 

Uznání patří zejména vedení střediska a celému profesionálnímu týmu pracovníků, jakož i řadě 

spolupracovníků z řad dobrovolníků, bez nichž si jen stěží dokážeme fungování tohoto zařízení 

představit. Pracovníci byli i v roce 2016 odborně proškolováni v různých vzdělávacích 

programech a kvalifikačních kurzech, workshopech, přednáškách a seminářích a také formou 

aktivního samostudia. Získané poznatky tak mohli předat svým kolegům a využít při práci 

s klienty. Podrobný přehled vzdělávacích aktivit je součástí výroční zprávy za rok 2016. 

Vážíme si toho, že svou práci, která je mnohdy společensky i finančně nedoceněná, konají 

s nadšením, láskou a vysokým pracovním nasazením, což se příznivě odráží v celkové atmosféře 

zařízení. Důkazem nám může být i spokojenost klientů, kteří se v takovém prostředí cítí jako 

doma, mají zde pocit bezpečí a dobrého zázemí, nacházejí zde smysluplné naplnění volného 

času. Rovněž dle sdělení jejich zákonných zástupců má obětavý a empatický přístup, se kterým 

se zde klienti setkávají, příznivý vliv na jejich fyzickou a psychickou kondici, zlepšuje jejich 

osobní i profesní růst. To vše se velkou měrou podílí na zlepšování celkové kvality jejich života, 

což dokládá, že středisko pracovní rehabilitace splňuje beze zbytku své poslání a účel, za 

kterým bylo zřízeno. 

Správní rada společnosti hodnotí její činnost velmi kladně a váží si vzájemné spolupráce. 

Lze konstatovat, že cíle roku 2016 se dařilo plnit. Do nového roku 2017 přeje všem 

pracovníkům i vedení společnosti, ale také všem klientům stávajícím  

i budoucím vše dobré, hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů na poli pracovním  

i osobním. 

 

Ostrava-Poruba, 31. ledna 2017   

   

 

  Ing. Milena Jochymová, předseda správní rady 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


