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Motto:

Mimořádné matky

Napadlo vás někdy přemýšlet o tom jak se vybírají matky pro 

postižené děti?

Já si to představuji tak, že Bůh dává instrukce andělům a ti je 

zapisují do ohromné matriky…..

A andělům nadiktuje jméno, při kterém se usměje: „Téhle dáme 

postižené dítě.“

Anděl se zvědavě ptá : „Bože a proč právě jí?Vždyť je tak 

šťastná:“

„Právě proto, odpoví Bůh s úsměvem. Copak bych mohl svěřit 

postižené dítě ženě, která nezná radost? To by bylo kruté.“



„Ale je trpělivá?“Ptá se anděl.

„Nechci aby byla příliš trpělivá, jinak se utopí v sebelítosti a 

bolesti. Až se vzpamatuje z té rány a zármutku, určitě to zvládne.“

„Ale pane, myslím, že ta žena v Tebe ani nevěří.“

Bůh se směje. „Na tom nesejde. O to se mohu postarat. Ta žena 

je dokonalá, má správnou dávku egoismu.“

Andělovi to vzalo dech : „Egoismu? Copak to je nějaká ctnost?“

Bůh přikývne : „Jestli se od syna  nedokáže čas od času oddělit, 

nikdy to nedokáže přežít. To je žena, které požehnám, ne zcela 

dokonalým dítětem . Ještě to neví, ale budou jí mít co závidět.



Nikdy nic nebude brát jako samozřejmost. Žádný krůček pro ni 

nebude něčím obyčejným.

Až její dítě řekne poprvé „máma“, bude svědkem zázraku a bude 

to vědět. 

Až bude svému slepému dítěti popisovat strom nebo západ 

slunce, uvidí je jako to dokáže málokterý člověk.

Dám jí aby viděla jasně věc, které vidím já – lhostejnost, krutost, 

předsudky – a dám jí aby se přes ně přenesla.

Nikdy nebude sama. Budu po jejím boku každou minutu každého 

dne jejího života, protože bude vykonávat mou práci tak neomylně 

jako bych to byl já.

„A kdo bude patronem?“Ptá se anděl připravený k zápisu do 

matriky.

Bůh se usmál. „Bude jí stačit zrcadlo."

Ema Bombecková



Bavíme se,výletujeme



Seznamujeme se



Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář , 
obecně prospěšná společnost v Ostravě - Porubě
poskytuje sociální   služby   lidem s  mentálním a 

kombinovaným postižením.  Denní stacionář pomáhá lidem 
s mentálním postižením žít běžný život v rodině,   chodit do 
zařízení, které jim nahrazuje práci    formou  terapeutických   
činností,   radovat  se, sportovat,   soutěžit,   žít    kulturním  a  
společenským životem,   jezdit  na   dovolenou,  zkrátka   žít  

jako my. 

Klienti   jsou během dopoledne zařazeni do různých  
terapeutických    dílen,    kde   vyrábějí   řadu krásných 

výrobků z keramiky,   dřeva i  přírodních materiálů.



Prezentace výrobků



Práce s pedigem



To jsme my!!!



SPR – denní stacionář 

Poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením 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 : 40.

Notářský zápis  Zakládající listiny proveden 21.5.2013,

registrace u KÚ MSK k 1.1.2014, identifikátor : 4369453



Terapeutická dílna-keramika



S hasiči



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 žít 

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

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

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

k osobnímu a profesnímu růstu. Do SPR dochází lidé s lehčím stupněm mentální retardace, ale 

i s těžší MR, s kombinovanými vadami. Výuka v SPR probíhá ponejvíce formou praktických 

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

důvodů zdravotního stavu nebo postižení do aktivit běžného života, odstranění závislosti na 

pomoci společnosti. Sociální pomoc je poskytována na bázi dobrovolnictví i profesionální osobní 

asistence. 

SK CHACHAŘI se zaměřuje na sportovně rekreační programy :

stolní tenis 12 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 ; 

v rámci klubu pracuje dokumentární kroužek  (3 osoby), který má za úkol mapovat a zřizovat 

fotodokumentaci významných událostí v životě SPR.



Svépomocná skupina SPR, 

vzdělávání opatrovníků



Boccia



Cílem sociálních služeb SPR

je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci zůstat 
součástí místního společenství,  inkluze   do  společnosti   
zejména v oblastech pracovního uplatnění, samostatného 

života, celoživotního vzdělávání a trávení volného času, snaha 
o integraci do intaktní společnosti,.

Cílovou skupinu tvoří:

lidé s mentálním, kombinovaným  i  jiným  zdravotním 
postižením ( i imobilní ) po ukončení školní docházky, kterým 
není  umožněno  další vzdělávání vzhledem ke stupni jejich 

postižení. 
Věková   hranice :  od  16 let neomezeně.



Poznáváme okolí



Protidrogový vlak



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

 svou činností a celkovým zaměřením navazuje od 1.1.2014 na

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.s., které zahájilo

svou činnost 1.9.1992. Nadále plní stejné cíle a poslání, které jsou

určeny lidem s handicapem: poskytovat služby lidem s mentálním

postižením, kombinovanými vadami (tělesné, smyslové postižení).

 Tyto sociální služby umožní klientům žít maximální měrou běžným

způsobem života, který se co nejvíce přibližuje k životnímu standardu

běžné (věkově srovnatelné) populace. Sociální služby poskytuje

středisko dle individuálních potřeb tak, aby vždy zůstala zachována

důstojnost a lidská práva lidí se zdravotním postižením.

 Ambulantní služby se týkají zejména těchto činností: pomoc při

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní

hygieně, poskytnutí stravy, výchovně vzdělávací a aktivizační

činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv,

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.



Zahradní slavnost



SK Chachaři



Ve zdravém těle, zdravý duch



Pokud chcete další podrobnější 

informace o Středisku pracovní 

rehabilitace, navštivte naše 

webové stránky 

www.sprostrava.estranky.cz



Senior, junior, hendikepiáda



Vaříme



Děkujeme za pozornost


