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Posláním sociální rehabilitace, poskytované organizací Spirála o.p.s. v Ostravě, je podpora lidí se zkušeností  
s dušením onemocněním, kteří svou situaci vnímají jako nepříznivou a hledají možnosti a motivaci ji řešit. 

Službu realizujeme ve veřejně přístupných prostorech pracovišť Kafárna a Klub Kafe Ostrava. Prostřednictvím pracovních, vzdělávacích 
a aktivizačních činností směřujeme ke zvýšení sebevědomí, naplnění pocitu potřebnosti a užitečnosti našich uživatelů. Usilujeme  
o posílení jejich připravenosti k zapojení do chráněného nebo otevřeného pracovního prostředí. Společně pracujeme na obnovení  
a rozvoji dovedností se snahou docílit samostatnějšího a spokojenějšího života.

Cílovou skupinou jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18-ti do 64-ti let především s diagnózami 
schizofrenie, schizofrenní poruchy, poruchy s bludy a afektivní poruchy. Přijmout lze také zájemce s jinou diagnózou z okruhu 
duševních poruch na základě psychologického doporučení a zároveň je v možnostech pracoviště zájemci službu poskytnout.

Naším cílem je uživatel, který
 •je samostatnější v péči o vlastní osobu a o domácnost,
 •získal nové pracovní dovednosti a schopnosti, které mu mohou pomoci při uplatnění na chráněném či otevřeném pracovním   
   trhu,
 •získal reálnější náhled na svou životní situaci a na své možnosti,
 •je posílený v rozhodování o svém životě, aktivněji přistupuje k řešení svých problému,
 •je sebejistější v kontaktu s lidmi a otevřenější k začlenění do společnosti.

Úvod

V roce 2012 jsme jely s kolegyněmi položit základy naší nové organizace a vymyslet její název do Štramberka.  Chtěly jsme se 
nechat inspirovat městem, které je zde již více jak 650 let, a také pobýt v malebném prostředí.  Pracovní výlet se nám velmi líbil, 
nabil nás dobrou náladou, odhodláním, pocitem sounáležitosti a důvěry. Zároveň před námi bylo mnoho neznámého, netušily 
jsme, zda se nám podaří novou organizaci založit a převést do ní pracoviště Klub Kafe Ostrava a Kafárna. Vracely jsme se večer 
do svých domovů, ale přitom do velké nejistoty. Přesto jsme už ten den měly jasný výhled….
Dnes, kdy máme hodnotit první rok naší činnosti, jsou vzpomínky na ten den příjemně nostalgické. Pokaždé, když narazím  
u základních dokumentů organizace Spirála o. p. s. na jízdenku z vlaku, kterým jsme tehdy cestovaly, přepadne mě silný pocit 
naplnění a smyslu. A to nejen ve vztahu k tomu, že se nám organizaci založit v roce 2012 podařilo, že jsme od začátku roku 2013 
oficiálně zahájili její činnost a že jsme dokázali úspěšně navázat na cíle naší původní mateřské organizace ANIMA VIVA o. s. Naplnění  
a smysl se nám všem ukazuje každý pracovní den. Pomoc lidem s duševním onemocněním je v dnešní složité a uspěchané době 
prospěšná nejen jim samotným. Nám, zaměstnancům Spirála o. p. s. umí každodenně přinášet ony pocity naplnění a smyslu. 
Naši uživatelé nás učí se dívat na svět jinýma očima, vedou nás k tomu, abychom vnímali křehkost duševního zdraví člověka  
a abychom věděli, že může kohokoliv z nás potkat stejná nemoc.

Děkuji vám všem, kteří jste  s námi do toho šli a kteří v tom s námi stále jste. Děkuji vám všem, kteří nás podporujete a věříte nám. 
Děkuji vám všem, kteří nás každý den učíte.

A jak to tedy všechno v roce 2013 probíhalo? Pojďte se s námi na to podívat.

Příjemné chvíle s naší výroční zprávou a vše dobré vám všem přejí

Darja Šlahorová a zaměstnanci Spirála o. p. s.



Spirále o. p. s. se v roce 2013 podařilo:

 • osamostatnění ostravských pracovišť Klub Kafe Ostrava a Kafárna od organizace Anima Viva o. s. a založení Spirály o. p. s.,   
    která pokračuje ve stejné činnosti,
 • udržení pracovních míst pro spolupracovníky z řad OZP,
 • rozšířiření pracovního týmu o propagačního a organizačního pracovníka, 
 • navázání spolupráce s VŠ a VOŠ sociální a rozšíření množství dobrovolníků z řad studentů,
 • plnění cílů našich uživatelů a stálý zájem o sociální službu,
 • účast na akci Lidé lidem (prezentace organizace prostřednictvím prodeje výrobků a zajištění občerstvení),
 • účast na akci Advent plný andělů, spojenou s prodejem našich  výrobků,
 • vytvoření nových webových stránek,
 • rozvíjení propagace organizace na internetu a v tisku,
 • vytvoření stránek organizace na Facebooku,                                                                                                                
 • výborná  spolupráce s dalšími organizacemi, které se věnují stejné cílové skupině.



Klub Kafe Ostrava
V prostorách Klubu Kafe Ostrava poskytujeme sociální službu sociální rehabilitaci, která probíhá ve veřejně přístupné 
budově G-centra v Ostravě-Zábřehu. Na tomto pracovišti podporujeme naše uživatele služby při nácviku a zdokonalování se  
v sociálních a pracovních dovednostech a také v oblasti soběstačnosti. Cílem je rozvoj osobnosti, znovunabytí sebedůvěry, jistoty  
i pocitu potřebnosti a užitečnosti. Služba může také pomoci v rozvoji komunikačních schopností, v příležitosti navazování nových 
mezilidských vztahů a v neposlední řadě při plánování harmonogramu dne. Usilujeme také o zvýšení možnosti zapojení se do 
chráněného nebo otevřeného pracovního prostředí prostřednictvím nácviku pracovních dovedností.  

Základem je sociální práce, která vychází z plánování individuálních potřeb, možností a zájmů samotného uživatele sociální služby.

Uživatelé mají příležitost:
 • být mezi lidmi a navazovat nová přátelství,
 • rozvíjet a zdokonalovat komunikaci,
 • pravidelně docházet na službu 1-3x týdně,
 • smysluplně využívat čas,
 • nacvičovat úklidové dovednosti, pomocné práce v kuchyni, obsluhu hostů v jídelně včetně přípravy nápojů, občerstvení 
    a kasírování,
 • účastnit se skupinových volnočasových aktivit,
 • podílet se na zajištění mimořádných akcích,
 • u uživatelů, kteří mají předpoklady k uplatnění na trhu práce, posilujeme jejich sebevědomí a dovednosti, 
 • ve spolupráci s úřadem práce nabízíme možnost zapojit se do „Poradenského motivačního programu“ a následně 
    do programu „Příprava k práci“,
 • uživatelé, kteří absolvovali rehabilitaci v  Klubu Kafe Ostrava mohou přejít na naše druhé pracoviště Kafárna a zaměřit  
    se na další rozvoj dovedností a soběstačnosti.



STATISTICKÉ ÚDAJE O SOCIÁLNÍ REHABILITACI ZA ROK 2013

Celkový počet uživatelů                                  23
Počet nových užIvatelů v roce 2013                   12 
Počet volnočasových kurzů                                59 
Počet kontaktů                                                  1003
Počet intervencí                                                 3161
 

Celkový počet uživatelů, kteří prošli sociální rehabilitací od zahájení provozu Klubu Kafe Ostrava je 132.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE SE ZAMĚŘOVALA PŘEDEVŠÍM NA NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY

1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
    vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • nácvik péče o domácnost (úklid, chod kuchyně včetně stolování, nakupování, péče o květiny),
 • nácvik dovedností v rámci provozu veřejně přístupné kavárny a jídelny (seznámení s chodem a zajištění provozu, příprava  
    nápojů, pečení dezertů, příprava studené kuchyně, obsluha hostů, manipulace s penězi, kontrola zboží a vybavení),
 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (jejich využití, obsluha a bezpečnost při jejich užívání),
 • nácvik dovedností potřebných k běžným úředním úkonům včetně možnosti využití doprovodu v případě potřeby (podpora  
    schopností a dovedností potřebných k úředním úkonům).
 
    
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • rozbor a nácvik chování v různých společenských situacích a běžných způsobů komunikace (základy společensky přijatelného  
    chování, zahájení a zapojení se do rozhovoru, základy komunikace s hosty),
 • nácvik komunikace a spolupráce s ostatními uživateli a pracovníky,
 • nácvik sebeprezentace v rámci společných komunit,
 • možnost nácviku práce s informacemi (pomoc orientace v informacích, možnost rozboru a orientace v pracovní inzerci, 
    podpora při práci s PC),
 • možnost účasti na pořádaných akcích (podpora kontaktu s veřejností, příležitost obsluhy na pravidelných akcích mimo  
    pracoviště Klub Kafe Ostrava, možnost podílet se na prezentaci organizace).



 
  
  
  
3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • podpora k aktivitě formou výchovných vzdělávacích a aktivizačních činností (výběr, příprava a zhodnocení návštěvy divadla,   
    kina, výstavy, plánování a realizace výletů, sportovních aktivit, doplňkové tvořivé činnosti aj.),
 • kurz keramiky (nácvik jemné motoriky a udržení pozornosti, rozvoj estetického cítění a vlastní fantazie při různých druzích  
    zpracování keramické hlíny, podpora schopnosti dotáhnout věci do konce, zdokonalování komunikačních dovedností 
    a zprostředkování kontaktu),
 • kurz PC (individuální nácvik obsluhy PC a práce s informacemi, podpora počítačové gramotnosti a soběstačnosti, podpora 
    psaného projevu, zprostředkování společenského kontaktu,podpora soustředění, udržení pozornosti a formulace vlastních
    požadavků),
 • kurz vaření (podpora soběstačnosti, práce s receptem, nácvik motoriky, spolupráce, zprostředkování kontaktu, nácvik 
    servírování a stolování, práce s potravinami, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, obsluha spotřebičů).

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • základní sociální poradenství,
 • poskytnutí informací o návazných sociálních službách vč. možnosti jejich zprostředkování.



SKUPINOVÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

1. Kurz počítačů
Oblasti činností:
 • znalost součástí počítače a jejich použití,
 • základní orientace v počítači v prostředí Microsoft Windows,
 • úvod do programu Microsoft Office Word (psaní a úprava textu),
 • seznámení s internetem a základy vyhledávání na internetu (práce s mapami, vyhledávání adres, dále podle individuálních
    požadavků),
 • tvorba emailové schránky (posílání a přijímání emailů),
 • vyhledávání pracovních nabídek na internetu,
 •psaní motivačních dopisů a strukturovaných životopisů.

2. Kurz keramiky
Oblasti činností:
 • seznámení s pomůckami,
 • příprava a zpracování keramické hlíny,
 • tvorba šablon,
 • seznámení s různými technikami zpracování keramiky,
 • volná tvorba,
 • začišťování, glazování, konečné úpravy,
 • procvičování jemné motoriky,
 • navazování komunikace, spolupráce a vzájemné obohacování.

V roce 2013 navštěvovali uživatelé služby keramickou dílnu společně s rodinami a jejich dětmi. Propojení obou cílových skupin se ukázalo 
být přínosné, především pro udržování kontaktů s lidmi mimo vlastní rodinu, či komunitu a možnosti vzájemné inspirace, spolupráce  
a komunikace. Klienti mají příležitost rozšířit své povědomí o zpracování přírodního materiálu-keramické hlíny, nových 
pomůckách, zdobení a technikách tvorby. Do svých výrobků mohou tvůrci promítnout svou osobnost, chápání a cítění životní 
reality. Smyslem práce s keramickou hlínou je podnítit tvořivost a probudit citlivost ke zvláštnostem materiálu. Je důležité, 
aby práce s tímto materiálem vyvolávala pocity radosti a uspokojení. Tvorba je zaměřena na tematické zobrazování okolního 
světa, vlastních prostorových představ a zhmotňování zážitků, díky kterým se rozvíjí fantazie. Je jistým druhem seberealizace  
s konečným hmatatelným výrobkem. Účastníci mohou vlastníma rukama tvořit estetické výrobky jak výtvarného, tak užitkového 
charakteru, sloužící pro radost sobě i dalším lidem. Výrobky z kurzu keramiky uživatelé mohli využít v rámci propagace Klubu Kafe Ostrava  
na Dni sociálních služeb a při příležitostí akce Advent plný Andělů.

Novinky v roce 2013

 • Krámky-prodejní stánky hand made výrobců pro veřejnost,
 • keramika pro rodiny s dětmi v naší jídelně.

Podařilo se

 • 93x připravit občerstvení na akcích v rámci rehabilitačních činností,
 • každoroční příprava občerstvení pro Vánoční setkání Komunitního plánu Ostrava,                                                                                                 
 • účast na akci Advent plný andělů, spojenou s prodejem našich  výrobků,   
 • zajišťování vzdělávacích akcí v sále G-centra.

Připravujeme

 • rozšíření možnosti kurzu práce na PC díky novému technickému vybavení,
 • organizování  akcí pro veřejnost.



Kafárna

Kafárna se nachází v historické budově „Oblouk“ v Ostravě Porubě. V jejích prostorách je realizována sociální rehabilitace, která 
respektuje individuální potřeby, možnosti a zájmy uživatele a usiluje o zvýšení nezávislosti osob s duševním onemocněním  
na sociálních službách. Především se zaměřujeme na nácvik úklidových činností, vaření, nakupování  a hospodaření s penězi, 
nácvik komunikačních dovedností atd.

Kafárna slouží mimo jiné jako rekvalifikační zařízení pro úřad práce. Našim uživatelům nabízíme možnost zapojit se  
do Poradensko-motivačního programu nebo Přípravy k práci. Cílem je rozvoj pracovních dovedností a tak zvýšení možnosti 
zapojení našich uživatelů na otevřený nebo chráněný trh práce. V roce 2013 se nám podařilo do obou programů zapojit 
celkem pět uživatelů, z nichž dvě uživatelky našly uplatnění v rámci projektu NOKD na pozicích pomocný pracovník v kuchyni  
a na obsluze.



STATISTICKÉ ÚDAJE O SOCIÁLNÍ REHABILITACI ZA ROK 2013:

celkový počet uživatelů                                               16
počet nových uživatelů                                                5
počet uživatelů z obcí mimo Ostravu (v rámci MSK)     1
počet zájemců o službu                                              20
počet kontaktů                                                           707
počet intervencí                                                          2980

SKUPINOVÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
 
Kurz vaření
 
Pro uživatele Kafárny byl i v roce 2013 pořádán kurz vaření. Hlavním cílem aktivity je získání základních dovedností potřebných 
pro vaření, a tím zajištění péče o vlastní osobu. Kurz probíhá pravidelně 1x týdně po dobu dvou hodin. Tohoto kurzu se v loňském 
roce zúčastnilo celkem šest uživatelů.

Novinky v roce 2013
 • zajištění venkovního posezení,
 • vybavení kavárny pro školící akce – nákup konferenčních židlí,
 • zviditelnění Galerie U Oblouku (např. v časopise Program),
 • navázání spolupráce s MUDr. Markétou Dobrou,
 • zahájení dopolední aktivity v kavárně pro děti – Tvořivá Kafárna,
 • výměna vodovodních stoupaček na toaletách.

Podařilo se

 • úspěšně organizovat pravidelné vernisáže,
 • zajistit pravidelné školící akce (např. Sestra IN),
 • zorganizovat dvě zajímavé a úspěšné akce s vysokou návštěvností pro veřejnost a rodiny s dětmi – „Artpark“, „Pohádková 
    Kafárna,“ 
 • udržet dosavadní mimořádné akce v kavárně (setkávání Klubu turistů, MensSany aj.), 
 • udržet spolupráci s kavárnou Cooltour.

Připravujeme

  • rozšíření venkovního posezení,
 • další modernizaci a profesionalizaci kavárny,
 • výměnu oken v prostorách kavárny.



Společné kulturní a  volnočasové aktivity pro uživatele v roce 2013
Skupinové volnočasové akce jsou zaměřeny na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, rozvoj komunikace  
a navazování přátelství.

9. 1. vernisáž J. Koťátka

25. 1. vernisáž a posezení v Kafárně

11. 2. kino Luna (muzikál Carmen)

16. 3. workshop - velikonoční řemesla v Klubu Kafe Ostrava

6. 5. výlet do Opavy

11. 6. exkurze Bar NAPROTI, kavárna COOLTOUR

19. 6. Lidé lidem – den sociálních služeb města Ostravy

8. 8. výlet na hlučínskou Štěrkovnu

13. 9. den společenských her v Kafárně

4. 10. Divadlo A. Dvořáka - Trable s Harrym

9. 10. workshop - drátkování, Den otevřených dveří

24. 10. keramika speciál - výroba keramických andělů na akci Advent plný andělů

11. 11. Karaoke v Klubu Kafe Ostrava

17. 12 workshop- drátkování, výroba přáníček

20. 12. vánoční komunita se společným obědem a bowlingem

Akce pro veřejnost

Spirála o. p. s. postupuje směrem k veřejnosti a chce být prospěšná nejen zdravotně handicapovaným. Zapojila se 
více do společenského dění v okolí kaváren organizováním kulturních a zábavných aktivit pro širokou veřejnost.

V Kafárně každý měsíc zahajujeme vernisáží novou výstavu místních umělců, ale i studentů či dětí z výtvarných 
škol. V dopoledních hodinách jsme nabídli program Tvořivá Kafárna pro rodiče s dětmi. Uspořádali jsme zábavné 
odpoledne pro děti na téma Pohádky z Oblouku. V současné době připravujeme cyklus přednášek pro seniory.

V Klubu Kafe Ostrava pokračujeme v odpoledních kurzech keramiky jak pro naše uživatele, tak pro veřejnost. Zajišťujeme 
občerstvením vzdělávací akce pořádané v společenském sále. Další akce pro rodiny s dětmi momentálně chystáme.

Spirála o. p. s. se také účastnila velkých propagačních akcí pro veřejnost. Byl to např. den sociálních služeb Lidé lidem  
a benefiční akce na podporu neziskových organizací Advent plný andělů, kde jsme zaznamenali velký úspěch a zájem návštěvníků.



Poděkování

Spirála o. p. s. děkuje všem spolupracujícím organizacím, poskytovatelům dotací a donátorům za podporu naší práce 
a poskytovaných služeb.

 • Statutární město Ostrava 
 • Komunitní plánování města Ostravy
 • Krajský úřad MSK kraje, Ostrava
 • Nadace OKD
 • Úřad práce Ostrava
 • ÚMOb Ostrava Jih
 • ÚMOb Ostrava Poruba
 • Sdružení azylových domů v ČR, o.s.
 • ANIMA VIVA o.s.
 • MENS SANA, Ostrava
 • Institut komunitního rozvoje
 • Charita Ostrava
 • Dům duševního zdraví, Ostrava
 • Krizové centrum Ostrava, o. s
 • Charita sv. Alexandra
 • Domov Slunovrat
 • Svépomocná společnost Mlýnek
 • Asociace Trigon
 • BESKYD DZR, o. p. s.
 • Mikasa o.s.
 • Občanské sdružení Anabell
 • Eko-info centrum Ostrava
 • Ilona Vítková
 • MuDr. Markéta Dobrá
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Vyšší odborná škola sociální v Ostravě
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Pavlína Dohnalová
 • Cooltour

Personální obsazení 

Statutární zástupce a ředitelka:
Mgr. Darja Šlahorová

Členům správní rady, dozorčí rady a statutárnímu zástupci organizace Spirála o. p. s. nepřísluší odměna za vykonávané funkce.

Správní rada:

Mgr. Eva Krestová - předsedkyně SR
Ing. Jiří Home - člen SR

Ing. Mgr. Daniel Keprta - člen SR

Dozorčí rada:
Ing. Věra Moravcová - předsedkyně DR

Radka Svobodová - členka DR
Mgr. Pavla Žáková - členka DR (do 

6.5.2013)
Ing. Martin Karásek - člen DR (7.5.2013

Pracovníci:

Bc. Blanka Nálepová - sociální pracovnice a terapeutka sociální rehabilitace (Klub Kafe Ostrava)
Mgr. Darina Šebestíková (roz. Hrušková) - sociální pracovnice a terapeutka sociální rehabilitace (Kafárna)
Radka Svobodová - terapeutka sociální rehabilitace (Klub Kafe Ostrava)
Mgr. Michaela Štefková (roz. Prachmanová) - terapeutka sociální rehabilitace (Kafárna)
Mgr. Eva Krestová - organizační pracovnice
Jakub Koťátko - propagační pracovník
Eva Raděntová - pomocná pracovnice úklidu a provozu
Přemysl Hlosta - pomocný pracovník kuchyně a obsluhy
Michal Home - pomocný pracovník kuchyně a obsluhy (do 31.7.2013)
Daniel Burý - pomocný pracovník kuchyně a obsluhy (od 7.8.2013)
PhDr. Petr Štěpaník - supervize (DPP)
Mgr. Karin Jankova - psychologická vyšetření (DPP)
Zuzana Chladová - lektorství tvořivých kurzů a výpomoc při akcích (DPP) 
Petra Janků - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Michaela Malá - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Karel Svoboda - údržbářské práce (DPP)
Pavla Pochmanová - dobrovolnice
Ing. Tamara Ježíšková - dobrovolnice
Karla Svobodová - dobrovolnice
Renata Barvová - dobrovolnice
Marek Olejník - dobrovolník
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Podporují nás:






