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Vážení a milí,
společně se svými kolegyněmi a kolegy bych vám ráda na následujících stránkách ukázala, jak se 
dařilo organizaci Spirála o. p. s. v roce 2014. Tento rok nás všechny ujistil v tom, že máme na trhu 
sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním své místo. Potvrdil nám, že všichni společně 
dokážeme nabídnout svou prací příjemné i užitečné produkty široké veřejnosti. Rok 2014 nás ubez-
pečil v tom, že už nejsme v počátcích našeho snažení a už nejde o to se jen udržet, ale i rozvíjet.
Jsme zde pro všechny, kteří se chtějí postavit své nemoci čelem a vyjednávat s ní. Chtějí jí ukázat, že 
mohou chodit do práce, mít přátele, být prospěšní jiným lidem a také sami sobě. 
Jsme zde pro všechny, kteří potřebují zajistit dobré občerstvení v rámci svých pracovních aktivit či 
soukromých akcí. 
Jsme zde pro všechny, kteří chtějí chodit na obědy, protože jim to tak vyhovuje či pomáhá. 
Jsme zde pro všechny, kteří si chtějí zajít na dobrou kávu, posedět si s přáteli či kolegy.      
Jsme zde pro všechny, kteří si chtějí zajít s dětmi tvořit z keramické hlíny či zažít příjemné 
odpoledne se zábavnými úkoly.
Jsme zde pro všechny, kteří si chtějí zakoupit výrobky našich kolegů. Udělat jimi někomu radost.
Jsme zde pro všechny, kdo milují umění a chtějí navštívit výstavy obrazů, fotek, či výrobků. 
Jsme zde pro všechny, kteří mají rádi čisto a pořádek, když přijdou do veřejných prostor.
Přestože média ukazují nešťastné a tragické dopady duševního onemocnění, věříme, že chá-
pete nebo jednou pochopíte, že vše může probíhat i jinak. Systém podpory lidí s duševním on-
emocněním je stále nedostatečný a hlavně málo propojený. Naše i mnohé ostatní organizace se 
snažíme o to, abychom nabídli pomocnou ruku lidem, kteří svou situaci sami nezvládají. Každý 
člověk má jiné potřeby a pomáhají mu jiné věci. Proto hledáme cesty, jak pomoci…

Chcete také pomoct? Chcete s námi také podpořit v léčbě lidi s duševním onemocněním? Věříte 
v to, že když se změní systém a podpora takto nemocných osob, že se jich nemusíte tolik obávat? 
Víte o tom, že vhodná medikace, psychologická a sociální podpora, pravidelný řád, smysluplná 
činnost, pocit prospěšnosti druhým, pochopení, respekt a milé slovo pomáhají přemáhat duševní 
nemoci? Nikdo nevíme, komu z nás nebo našich blízkých, sousedů či kolegů se to stane…. 
Dovolte nám tedy, ať vám můžeme nabídnout na následujících stránkách, čím můžete pomoci. 
Mnohdy stačí si jen koupit výrobek k potěšení blízkého, přijít posedět na dobrou kávu, strávit s dět-
mi hezké odpoledne, zajít na výstavu či vernisáž k ní pořádanou či si u nás objednat občerstvení, 
jehož přípravě byste z nutnosti věnovali minimálně půl dne a můžete ho přitom strávit i jinak podle 
svých představ….    
Děkuji všem, kteří naše snažení už takto podporují a kteří se k tomu chystají či nechají zlákat. Velmi 
děkuji všem svým kolegyním a kolegům z řad uživatelů sociální služby, zaměstnanců se zdravotním 
postižením, dobrovolníků, členů správní a dozorčí rady i kmenových zaměstnanců Spirály za to, že 
společně nelomíme ruce nad osudem, ale snažíme se společně prací ukázat sami sobě a ostatním 
lidem, že to jde. Děkuji všem donátorům, kteří nás finančně i nefinančně podporují. Bez nikoho 
z vás by to totiž nešlo, a to přece nikdo nechceme…. 
S přáním pevného zdraví a se slovy „na shledanou“ vás zvu ke stránkám naší výroční zprávy. Nikdy 
není pozdě si vzájemně pomoci, podpořit se a udělat pro sebe něco hezkého a dobrého. Vždyť 
mnohdy stačí opravdu jen málo…

Darja Šlahorová – ředitelka Spirála o. p. s.   



Spirála o. p. s.

POSLÁNÍ SPIRÁLA O. P. S.
Posláním sociální rehabilitace, poskytované organizací Spirála o.p.s. v Ostravě, je podpora lidí  
se zkušeností s duševním onemocněním, kteří svou situaci vnímají jako nepříznivou a hledají 
možnosti ji řešit. 
Službu realizujeme v tréninkových kavárnách Kafárna a Klub Kafe Ostrava. Společně pracujeme  
na posílení sebevědomí, pocitu užitečnosti, samostatnosti a soběstačnosti uživatelů. Směřujeme 
k obnovení a rozvoji jejich sociálních a pracovních dovedností. 

Uživatelé mají příležitost:
 - seznámit se s novými lidmi, navázat přátelství a zlepšit komunikační dovednosti
 - naučit se nakupovat a vařit, uklízet, prát a žehlit
 - vyzkoušet si pracovní dovednosti v tréninkové kavárně
 - účastnit se společenských a kulturních akcí
 - pravidelně docházet na službu
 - smysluplně využívat čas
 - podílet se na zajištění mimořádných akcích

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, vaření, žehlení, péče o květiny
    - nácvik dovedností v rámci provozu veřejně přístupné kavárny a galerie – příprava nápojů,      
      dezertů, obsluha hostů, kontrola zboží a vybavení
    - nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – nácvik chování v různých společenských  
    situacích, nácvik běžných způsobů komunikace
3) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – kurz vaření, podpora k aktivitě např. návštěvy  
    kulturních zařízení, výlety, sportovní aktivity
4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí –  
    poskytnutí informací o návazných sociálních službách, poskytnutí informací potřebných k řešení    
    nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby

NOVINKY V ROCE 2014:
 - nabídka cateringových služeb pro jiné organizace i veřejnost
 - zaměstnávání bývalých uživatelů na kratší pracovní úvazky



PODAŘILO SE NÁM:
 - 82 x připravit a rozvézt občerstvení na akce mimo naši hlavní činnost (Nadace patrnertství,  
    Národní divadlo Moravskoslezské, Charita Ostrava, IKOR, Komunitní plánování města Ostravy,  
    Jinak o. p. s., paní Nevosadová, táborníci z Losinky, příměstský tábor, divadlo A. Dvořáka, 
    Sousedská slavnost Ostrava-Poruba, fotbalové utkání mládeže, …)
 - udržení pracovních míst pro spolupracovníky z řad OZP
 - zakoupení užitkového vozidla z rozpočtu Statutárního města Ostravy
 - každoroční příprava občerstvení pro vánoční setkání Komunitního plánu města Ostrava,  
    které se konalo v prostoru Cooltour Ostrava
 - zajistit stánkový prodej na vánočních trzích na Masarykově náměstí
 - pokračovat ve spolupráci s dobrovolníky
 - spolupracovat s VŠ a VOŠ sociálních oborů
 - aktivně se zúčastnit osvětových akcí LIDÉ LIDEM, ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ
 - propagovat organizaci během vánočních trhů, včetně prodeje výrobků

SPOLEČNÉ AKTIVITY V ROCE 2014:
 - kino Luna – představení Něžné vlny - únor
 - výlet Hrabová statek (koně) – duben
 - exkurze do DPS Čujkovova - duben
 - výlet na Hukvaldy – červen 
 - tvořivé workshopy v KKO – září + říjen
 - vánoční komunita v Bowling TREMP- prosinec



STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE A ŘEDITELKA:

Mgr. Darja Šlahorová

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
Ing. Martin Karásek - člen DR 

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



ZAMĚSTNANCI:

Bc. Blanka Nálepová - sociální pracovnice a terapeutka sociální rehabilitace (Klub Kafe Ostrava)
Mgr. Darina Šebestíková - sociální pracovnice a terapeutka sociální rehabilitace (Kafárna), od 
11/2014 MD
Radka Svobodová - terapeutka sociální rehabilitace (Klub Kafe Ostrava)
Mgr. Michaela Štefková - terapeutka sociální rehabilitace, od 11/2014 sociální pracovnice a tera-
peutka sociální rehabilitace (Kafárna)
Radka Lamková, DiS. - terapeutka sociální rehabilitace od 12/2014 (Kafárna)

Mgr. Eva Krestová - organizační pracovnice
Jakub Koťátko - propagační pracovník
Marek Olejník - provozní pracovník

Dana Kubánková - pomocná administrativní pracovnice
Eva Raděntová - pomocná pracovnice úklidu a provozu
Vladimír Frontz - pomocný pracovník úklidu
Vojtěch Mendlík - pomocný pracovník kuchyně a obsluhy
Daniel Burý - pomocný pracovník kuchyně a obsluhy
Jarmila Lupová - pomocná pracovnice obsluhy a zajištění akcí
Tomáš Gál - pomocný pracovník obsluhy a zajištění akcí
Michaela Malá - pomocná pracovnice obsluhy a zajištění akcí od 10/2014 HPP
Jaroslava Lančová - pomocná pracovnice přípravy občerstvení
Danuše Šustková - pomocná pracovnice přípravy občerstvení

Kamila Mlčáková - pomocná pracovnice přípravy občerstvení
Bc. Daniela Hýlová - pomocná pracovnice rukodělných činností

PhDr. Petr Štěpaník - supervize (DPP)
Mgr. Karin Jankova - psychologická vyšetření (DPP)
Zuzana Chladová - lektorství tvořivých kurzů a výpomoc při akcích (DPP)
Kateřina Morysová - odpovědný zástupce pro hostinskou živnost (DPP)
Petra Janků - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Michaela Malá - pomocné práce v kuchyni a na obsluze do 9/2014 (DPP) 
Petra Kutáčová - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Ivo Křivánek - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Přemysl Hlosta - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Kateřina Vavříková - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Karel Svoboda - údržbářské práce (DPP)

DOBROVOLNÍCI:

Karla Svobodová - dobrovolnice
Tereza Tomková - dobrovolnice
Radka Krowiarzová - dobrovolnice
Renata Barvová - dobrovolnice



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

STATISTICKÉ ÚDAJE O SOCIÁLNÍ REHABILITACI ZA ROK 2014:
celkový počet uživatelů                                 13
počet nových uživatelů                                 10
počet uživatelů z obcí mimo Ostravu  
(v rámci MSK)                                                2
počet zájemců o službu                                27
počet kontaktů                                              656
počet intervencí                                            1836

Pro uživatele Kafárny byl i v roce 2014 pořádán kurz vaření. Hlavním cílem aktivity je získání základ-
ních dovedností potřebných pro vaření, a tím zajištění péče o vlastní osobu. Kurz probíhá pravidel-
ně 1x týdně po dobu dvou hodin. Tohoto kurzu se v loňském roce zúčastnili celkem tři uživatelé.



SPECIÁLNĚ V KAFÁRNĚ
 - úspěšně organizovat pravidelné vernisáže a školící akce (Sestra IN, Jinak o.p.s.)
 - zapojit se do veřejného a kulturního dění v Ostravě – Porubě – účast na akci „Zažít Ostravu jinak“
 - organizovat přednášky pro veřejnost (např. ve spolupráci s PČR)
 - udržet dosavadní mimořádné akce v kavárně (Klub MUDr. Dobré, MensSana) 

PŘIPRAVUJEME: 
 - rozšíření venkovního posezení
 - další modernizaci a profesionalizaci kavárny
 - výměnu oken v prostorách kavárny



K L U B  K A F E  O S T R A V A 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 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. Základem je sociální práce, která vychází z plánování 
individuálních potřeb, možností a zájmů samotného uživatele sociální služby. 

 - U uživatelů, kteří mají předpoklady k uplatnění na trhu práce, nabízíme možnost zapojit se
    do “Poradenského motivačního programu” a následně do programu “Příprava k práci”. 
    Zaměřujeme se na oblast úklidu, pomocných prací v kuchyni a obsluhy hostů v rámci veřejně 
    přístupné jídelny a kavárny. 
 - 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 2014: 
Celkový počet uživatelů:                   16
Počet nových uživatelů:                    4 
Počet zájemců o službu                      8
Počet kontaktů:                                   1411                    
Počet intervencí:                                 2728
Celkový počet uživatelů, kteří prošli sociální rehabilitací od zahájení provozu Klubu Kafe Ostrava je 
136.

SPECIÁLNĚ V KLUBU KAFE OSTRAVA
1. Kurz počítačů
Oblasti činností:
 - znalost částí počítače a jejich použití
 - základní orientace v počítači v prostředí Microsoft a 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

V kurzu se podařila zavést novinka - jeden z uživatelů začal s terapeutkou tvořit pozvánky na 
společné akce Spirála o. p. s.

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 2014 opět navštěvovali uživatelé služby keramickou dílnu společně s běžnou veřejností - 
rodiči (prarodiči) a jejich dětmi. Propojení skupin přineslo své ovoce v podobě skvělé spolupráce, 
vzájemného obohacování, inspirace a navazování nových kontaktů. Díky tomuto projektu jsme 
přispěli k destigmatizaci osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Některé výrobky jsme 
využili v rámci propagace Klubu Kafe Ostrava na Dni sociálních služeb, při příležitosti akce Advent 
plný Andělů a na vánočních trzích na Masarykově náměstí v centru města.  



RADOST MÁME Z:
 - plnění cílů našich uživatelů
 - vysokého počtu zájemců z řad studentů o praxi v našem o. p. s.
 - přehlednosti webových stránek a rozšíření propagace v rámci našich činností
 - účasti na akci Advent plný andělů, spojenou s prodejem našich výrobků a občerstvení   
 - výborné  spolupráce s dalšími organizacemi, které se věnují stejné cílové skupině 
 - zájmu a účasti našich uživatelů o skupinové aktivity      



DĚKUJEME ZA PODPORU:
• Statutární město Ostrava
• Komunitní plánování města Ostravy
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje
• Sdružení azylových domů v ČR, o.s.
• Nadace OKD
• Úřad práce Ostrava
• ÚMOb Ostrava Jih
• ÚMOb Ostrava Poruba
• Nadace rozvoje zdraví
• Nadace Umění pro zdraví
• Konto Bariéry
• ANIMA VIVA o. s.
• MENS SANA, o. p. s. 
• Institut komunitního rozvoje
• Charita Ostrava
• Dům duševního zdraví, Ostrava
• Jinak o. p. s.

• 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
• Lucie Houthoofdtová
• Ilona Vítková
• MuDr. Markéta Dobrá
• Ostravská univerzita v Ostravě
• Vyšší odborná škola sociální v Ostravě
• Slezská univerzita v Opavě
• Pavlína Dohnalová
• Sestra IN
• Daniel Plinta

PODĚKOVÁNÍ:






