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Základní údaje:
Název organizace:

PRAPOS z. s.

Sídlo organizace:

Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ:

270 112 83

DIČ:

CZ270 112 83

E-mail:

kantpa@centrum.cz

Webové stránky:

www.prapos.cz

Statutární zástupce: Mgr. Pavel Kantor
Tel.:

732 137 819

E-mail:

kantpa@centrum.cz

Posláním sociálních služeb PRAPOS je aktivní snaha o rovnoprávné
postavení občanů se zdravotním postižením ve společnosti a jejich
integrace formou profesní přípravy a pracovního zařazení. Od roku
2008 poskytujeme službu Sociálně terapeutická dílna, od roku 2012
Centrum denních služeb a od roku 2014 službu Podpora samostatného
bydlení a fakultativní službu Přeprava handicapovaných osob. Postupně
se tedy otevíráme pro lidi s vyšší mírou postižení a našim cílem je cílená
příprava a hledání maximální míry pracovního uplatnění pro ně.
Jednotlivá zařízení se liší náplní péče, výhodou je jejich prostupnost.
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1. Veřejné závazky
1.1. Sociálně terapeutická dílna

POSLÁNÍ
Posláním služby je poskytnout podporu osobám s mentálním, případně
kombinovaným postižením ve věku od 18 let, které se chtějí realizovat
v pracovních aktivitách, a zároveň jim zajistit podporu při získávání
praktických dovedností, které zvýší jejich šance na zařazení do běžného
života.
CÍLE
Cílem služby je podporovat uživatele v nácviku a ovládání pracovních
dovedností a v uplatnění na chráněném trhu práce či v této službě,
která jim nadále bude nabízet smysluplné a důstojné naplnění jejich
volného času.
Podporou uživatelů, která se odvíjí od jejich individuálních možností a
schopností, směřujeme k následujícím cílům služby:
- uživatel ovládá dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu
(zvládání hygienických návyků, dodržování pitného režimu),
- uživatel je zaměstnaný, případně využívá jiné pracovní aktivity,
- uživatel smysluplně tráví svůj volný čas podle svých představ,
- uživatel se samostatně rozhoduje o způsobu života,
- uživatel běžně využívá veřejné služby v místě, kde žije (orientuje
se v místě, kde žije, ví, kde co je, má navázány kontakty),
4

- uživatel navazuje a udržuje běžné mezilidské vztahy (s rodinou,
partnerem, přáteli, sousedy).
Cíle služby jsou průběžně rozpracovávány do konkrétních cílů na různě
dlouhá časová období a korespondují s osobními cíli uživatelů.

CÍLOVÁ SKUPINA
Muži i ženy ve věku od 18 do 56 let s lehkým až středním stupněm
mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením, kteří se
sami chtějí podílet na řešení své nepříznivé sociální situace. Služba je
bezplatná. Úhrada pouze za odebranou stravu.
Celková kapacita služby je 18 míst.
Služba není určena:
- žadatelům, kteří se pohybují pouze s pomocí invalidního vozíku
(naše zařízení není bezbariérové),
- žadatelům, jejichž aktuální potřeby či projevy narušují nebo
znemožňují kolektivní soužití (např. v důsledku závislostí,
duševního onemocnění apod.),
- žadatelům, kteří mají v důsledku smyslového postižení specifické
potřeby při komunikaci s druhými (např. lidem zcela nevidomým,
zcela neslyšícím),

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Tyto zásady vyjadřují hodnoty, z nichž vycházejí zaměstnanci při
poskytování sociální služby.
 Individuální přístup (podpora je poskytována s ohledem na
individualitu uživatele, každému uživateli služby vytváříme
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individuální plán zaměřený na podporu jeho osobních cílů, které
jsou průběžně hodnoceny)
 Pružnost vůči potřebám našich uživatelů (úprava pracovní doby
zařízení, nabídka víkendových či týdenních pobytů mimo město)
 Dobrovolnost (k přijetí služby není nikdo nucen, služba je
poskytována na základě svobodného rozhodnutí uživatele)
 Motivace (chtít, co nejvíce zvyšovat svou samostatnost a rozvíjet
své schopnosti)
 Respekt (respektování svobodné volby uživatele a jeho potřeb)

POPIS PROSTŘEDÍ
Kontakt: Mgr. Kantor Pavel, statutární zástupce, tel.: 732 137 819
Bc. Miluše Inderská, vedoucí služby a sociální pracovník tel.:
721 293 403 nebo tel.: 601 327 649
Provozní doba: od pondělí do pátku, od 6:00 do 15:30 hodin,
4 pracovníci v sociálních službách,
vedoucí služeb od pondělí do čtvrtku od 7:00 do 11:30
hodin,
statutární zástupce po telefonické domluvě.
Adresa: Sociálně terapeutická dílna KROKY, Zborovská 2501/22,
702 00 Mor. Ostrava
Kapacita: 18 míst
Realizace služby probíhá v přízemí bytového domu. Součástí zařízení je
vstupní hala, šatna uživatelů i zaměstnanců, toalety uživatelů (muži,
ženy) a zaměstnanců, kuchyň, jídelna, 3 dílny, relaxační místnost,
kancelář. Vybavení interiéru nábytkem, spotřebiči a audiovizuální
technikou pořízeno z dotačního programu SMO, MSK a MPSV. Zařízení
není bezbariérové.
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1.2. Centrum denních služeb

POSLÁNÍ
Posláním služby je poskytnout podporu osobám s mentálním, případně
kombinovaným postižením ve věku od 18 let, kteří žijí v rodinném
prostředí. Podpora a pomoc směřuje k posílení nebo udržení stávajících
schopností a dovedností tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém
přirozeném sociálním prostředí. Naší hlavní činností je udržování a
rozvíjení společenských kontaktů s vrstevníky a širší společností, nácvik
pracovních činností, smysluplné trávení volného času, nácvik
sebeobsluhy a dodržování hygienických návyků.
CÍLE
Cílem služby je podporovat uživatele v ovládání získaných schopností a
dovedností, tak aby mohli žít běžným způsobem života ve svém
přirozeném sociálním prostředí, udržovat a rozvíjet společenské
kontakty s vrstevníky a širší společností, umět smysluplně trávit svůj
volný čas, zvládat sebeobsluhu a dodržovat hygienické návyky.
Podporou uživatelů, která se odvíjí od jejich individuálních možností a
schopností, směřujeme k následujícím cílům služby:
- uživatel ovládá dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu
(zvládání hygienických návyků, dodržování pitného režimu),
- uživatel smysluplně tráví svůj volný čas podle svých představ,
- uživatel se samostatně rozhoduje o způsobu života,
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- uživatel navazuje a udržuje běžné mezilidské vztahy (s rodinou,
partnerem, přáteli, sousedy).
Cíle služby jsou průběžně rozpracovávány do konkrétních cílů na různě
dlouhá časová období a korespondují s osobními cíli uživatelů.
CÍLOVÁ SKUPINA
Muži i ženy ve věku od 18 do 56 let s lehkým až středním stupněm
mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením.
Celková kapacita služby je 21 míst. Služba je placená.
Služba není určena:
- žadatelům, kteří se pohybují pouze s pomocí invalidního vozíku
(naše zařízení není bezbariérové),
- žadatelům, jejichž aktuální potřeby či projevy narušují nebo
znemožňují kolektivní soužití (např. v důsledku závislostí,
duševního onemocnění apod.),
- žadatelům, kteří mají v důsledku smyslového postižení specifické
potřeby při komunikaci s druhými (např. lidem zcela nevidomým,
zcela neslyšícím),

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Tyto zásady vyjadřují hodnoty, z nichž vycházejí zaměstnanci při
poskytování sociální služby:
 Individuální přístup (podpora je poskytována s ohledem na
individualitu uživatele, každému uživateli služby vytváříme
individuální plán zaměřený na podporu jeho osobních cílů, které
jsou průběžně hodnoceny)
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 Pružnost vůči potřebám rodin našich uživatelů (úprava pracovní
doby zařízení, nabídka víkendových či týdenních pobytů mimo
město)
 Dobrovolnost (k přijetí služby není nikdo nucen, služba je
poskytována na základě svobodného rozhodnutí uživatele)
 Motivace (chtít, co nejvíce zvyšovat svou samostatnost a rozvíjet
své schopnosti)
 Respekt (respektování svobodné volby uživatele a jeho potřeb)
POPIS PROSTŘEDÍ
Kontakt:
Mgr. Kantor Pavel, statutární zástupce, tel.: 732 137 819
Bc. Inderská Miluše, vedoucí služeb/sociální pracovník,
tel.: 721 293 403 nebo tel.: 601 327 649
Provozní doba: od pondělí do pátku, od 6:00 do 16:30 hodin,
4 pracovníci v sociálních službách,
vedoucí služeb vždy v pátek od 7:00 do 14:30 hodin,
statutární zástupce po telefonické domluvě.
Adresa:

Centrum denních služeb START, Pavlovova 1625/65, 700 30
Ostrava - Zábřeh

Kapacita: 21 míst
Realizace služby probíhá v přízemí bytového domu. Součástí zařízení je
šatna uživatelů i zaměstnanců, toalety uživatelů (muži, ženy) a
zaměstnanců, kuchyň, jídelna, společenská místnost, PC a TV místnost,
2 dílny, prostorná chodba, relaxační místnost, kancelář. Vybavení
interiéru nábytkem, spotřebiči a audiovizuální technikou pořízeno
z dotačního programu SMO, MSK a MPSV. Zařízení není bezbariérové.
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1.3. Podpora samostatného bydlení
POSLÁNÍ
Posláním služby je pomáhat dospělým osobám s lehkým mentálním
postižením žít v běžném prostředí domácnosti, zvládat nároky
samostatného bydlení, zapojit tyto osoby do společnosti a pomocí
pravidelných návštěv v domácnosti docílit co největšího osamostatnění
se.
CÍLE
Cílem služby poskytovat podporu samostatně žijícímu uživateli, který
chce žít samostatně, starat se o svou domácnost, spravovat své finance,
jednat s úřady i lékaři, a který v rizikových situacích ví, na koho se může
obrátit o radu a pomoc.
Podporou uživatelů, která se odvíjí od jejich individuálních možností a
schopností, směřujeme k následujícím cílům služby:
- uživatel ovládá dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu
(zvládání hygienických návyků, dodržování pitného režimu),
- uživatel je zaměstnaný,
- uživatel smysluplně tráví svůj volný čas podle svých představ,
- uživatel se samostatně rozhoduje o způsobu života,
- uživatel běžně využívá veřejné služby v místě, kde žije (orientuje
se v místě, kde žije, ví, kde co je, má navázány kontakty),
- uživatel navazuje a udržuje běžné mezilidské vztahy (s rodinou,
partnerem, přáteli, sousedy).
Cíle služby jsou průběžně rozpracovávány do konkrétních cílů na různě
dlouhá časová období a korespondují s osobními cíli uživatelů.
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CÍLOVÁ SKUPINA
Muži i ženy ve věku od 18 do 56 let s lehkým až středním stupněm
mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením, kteří se
sami chtějí podílet na řešení své nepříznivé sociální situace a chtějí
samostatně žít.
Celková kapacita služby je 6 míst. Služba je placená.
Služba není určena:
- žadatelům, kteří se pohybují pouze s pomocí invalidního vozíku
(naše byty nejsou bezbariérové),
- žadatelům, jejichž aktuální potřeby či projevy narušují nebo
znemožňují kolektivní soužití (např. v důsledku závislostí,
duševního onemocnění apod.),
- žadatelům, kteří mají v důsledku smyslového postižení specifické
potřeby při komunikaci s druhými (např. lidem zcela nevidomým,
zcela neslyšícím).
ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Tyto zásady vyjadřují hodnoty, z nichž vycházejí zaměstnanci při
poskytování sociální služby.
 Individuální přístup (podpora je poskytována s ohledem na
individualitu uživatele, každému uživateli služby vytváříme
individuální plán zaměřený na podporu jeho osobních cílů, které
jsou průběžně hodnoceny)
 Pružnost vůči potřebám rodin našich uživatelů (úprava pracovní
doby zařízení, nabídka víkendových či týdenních pobytů mimo
město)
 Dobrovolnost (k přijetí služby není nikdo nucen, služba je
poskytována na základě svobodného rozhodnutí uživatele)
 Motivace (chtít, co nejvíce zvyšovat svou samostatnost a rozvíjet
své schopnosti)
 Respekt (respektování svobodné volby uživatele a jeho potřeb)
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POPIS PROSTŘEDÍ
Kontakt: Mgr. Kantor Pavel, statutární zástupce, tel.: 732 137 819
Bc. Inderská Miluše, vedoucí služeb/sociální pracovník,
tel.: 721 293 403 nebo tel.: 601 327 649
Provozní doba: od pondělí do pátku, vždy od 6:00 do 15:30 hodin,
3 pracovníci v sociálních službách, v sobotu a v neděli
dle potřeby uživatelů,
vedoucí služeb/sociální pracovník od pondělí do pátku
od 7:00 do 14:30 hodin, statutární zástupce po
telefonické domluvě.
Adresa:

Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Kapacita: 6 míst
Realizace služby probíhá v nájemních bytech o velikosti 2+1. Vybavení
interiéru nábytkem, spotřebiči a elektronikou pořízeno z dotačního
programu SMO, MSK a MPSV. Byty nejsou bezbariérové.
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2. Přehled o činnosti
2.1 Přeprava handicapovaných osob
Na základě velkého zájmu opatrovníků našich uživatelů o svozy do
zařízení, případně na aktivity, jsme v únoru 2013 začali realizovat
přepravu handicapovaných osob v rámci Ostravy, vč. širších správních
obvodů.
Naše vize jako první podpořilo Statutární město Ostrava, které nám
poskytlo finanční pomoc při zakoupení vozidla Ford Tranzit.

Svoz zajišťuje proškolený pracovník v sociálních službách, vozidlem
FORD Transit, max. kapacita je 8 osob+1 řidič. Vozidlo je pojištěno.
Našich služeb využívají nejen uživatelé našich služeb, ale i příspěvkové
organizace města Ostravy, pro převoz svých žáků, na společenské či
sportovní aktivity. Službu využívají také další zařízení, která poskytují
sociální služby v Ostravě např. Čtyřlístek, Duhový dům nebo SPMP.
Vozidlo je využíváno denně pro převoz klientů s handicapem. Celkově
bylo v roce 2016 uskutečněno více než 2000 přeprav.
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CENÍK:
Klienti zařízení PRAPOS:
Pravidelná přeprava klientů …………………………
Mimořádná přeprava……………………………………

30,- Kč/1 osoba/1 jízda
50,- Kč/1 osoba/1 jízda

Klienti ostatních zařízení:
Pravidelný svoz klientů ……………………….. 40,- Kč/1 osoba/ 1 jízda
Mimořádný svoz klientů ……………………….. 50,- Kč/1 osoba/1 jízda
Hromadné svozy-vytížení celého vozu…… 40,- Kč/1 osoba/1 jízda
Uvedené ceny jsou vč. DPH
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2.2 Sociálně terapeutická dílna KROKY

Ve službě Sociálně terapeutické dílny jsme se v roce 2016 věnovali
komplexnímu rozvoji sebeobsluhy, pracovních návyků, nácviku péče o
domácnost, aktivizačním a vzdělávacím činnostem.
V rámci nácviku pracovních návyků jsme učili naše uživatele šít na šicím
stroji, šít výrobky z textilu, tkát koberce na tkalcovském stavu, vyrábět
mozaiky z různých materiálů, animovat v animační dílně krátké filmy,
vyrábět ptačí krmítka, řezat na pile v dřevařské dílně, používat
dekorační techniky pro úpravy materiálů, krakelování, ubrouskovou
techniku, vyrábět svíčky ze včelího vosku, připravovat jednoduchá jídla,
uklízet prostory zařízení apod. Věnovali jsme se procesu výroby
ekologických briket. Zároveň jsme našim uživatelům poskytli možnost
se zapojit do úklidové čety mimo zařízení STD či pracovat na dohodu
v Chráněné dílně.
V rámci nácviku péče o domácnost jsme učili uživatele vařit, nakupovat
potraviny a využívat veřejných služeb.
Z volnočasových aktivit jsme nabízeli arteterapii v Domě umění,
představení v Divadle loutek, fotbal ve Středisku volného času v Ostravě
– Zábřehu, podle zájmu a možností jsme navštěvovali bazén, kino.
V březnu jsme uspořádali ples Praposu v Centru osobního rozvoje
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Antakarána. Celý rok pravidelně zkoušela hudební skupina „Mentallica“.
Vystoupila na konferenci Ostravské Univerzity, na Plese sdružení Naděje
všem, na akci Lidé Lidem a na vernisáži výstavy výrobků našich uživatelů
v Základní škole K. Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Zorganizovali jsme výlety do Vodního světa v Praze, do Zbrašovských
aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou. V září jsme uskutečnili 10ti denní pobyt v chorvatském Živogošče.
Účastnili jsme se Krajského přeboru v plavání, Vánočního turnaje ve
stolním tenise ve Čtyřlístku a turnaje o Pohár Santé v Havířově.
V průběhu celého roku se uskutečňovaly týdenní a víkendové pobyty v
Kunčicích pod Ondřejníkem, na Ostravici ve srubech.
Informace pravidelně aktualizujeme na našich webových stránkách
www.prapos.cz. Dále pak organizaci propagujeme formou letáků s
informacemi o službě, které rozdáváme na akcích typu Lidé lidem,
Advent plný křídlení, konference „Pracujeme společně“, atd.
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2.3 Centrum denních služeb START

V CDS START jsme se v roce 2016 věnovali komplexnímu rozvoji
sebeobsluhy, pracovních návyků, nácviku péče o domácnost,
aktivizačním a vzdělávacím činnostem. V rámci nácviku pracovních
činností jsme se při práci v dílnách věnovali výrobě keramických
mazaiek, výrobků z látek, krepového papíru, keramiky, odlévání do
forem, šití a vyšívání, výrobě šitých koláží a dalších výrobků z různých
materiálů.
Naše výrobky jsme vystavovali v Galerii Karla Svolinského v Základní
škole v Kunčicích pod Ondřejníkem, dále na výstavě Svět podle nás, jejíž
vernisáže jsme byli přítomni a také jsme je prodávali na akci Advent
plný Křídlení v multifunkční hale Gong.
V rámci aktivizačních činností podporujeme nácvik péče o sebe a o
domácnost, správné provádění osobní hygieny, vhodné oblékání,
udržování pořádku. Zapojovali jsme uživatele do nakupování, práce
s financemi a s časem, zkoušeli jsme společně připravovat jednoduchá
jídla.
Podporovali jsme je ve volnočasových aktivitách a docházce do nich.
Každý týden jsme hráli v SVČ v Ostravě Zábřehu fotbal, stolní tenis,
pracovali jsme s hlínou v keramické dílně. Navštěvovali jsme bazén,
17

Divadlo loutek, lekce arteterapie v Domě Umění, několikrát jsme hráli
bowling.
Do zařízení jsme zvali terapeutického psa s cvičitelkou a lektory terapie
loutkou Theatr Ludem. Uspořádali jsme ples v Centru osobního rozvoje
Antakarána. Před vánoci se uskutečnilo posezení s rodiči, na které jsme
s uživateli připravili hudební vystoupení s písničkami a kytarou.
V zařízení probíhaly lekce hry na harmoniku, jednou týdně měla
zkoušku hudební skupina Mentallica. Skupina hrála na akci Lidé Lidem,
na vernisáži výstavy v Kunčicích pod Ondřejníkem, na plese Naděje pro
všechny, Ostravské univerzitě.
Podporovali jsme vzdělávání uživatelů například návštěvami Knihovny
města Ostravy a besed, které pro nás připravili, prohlídkami
nejrůznějších výstav v galeriích Plato, Chagall, Orchard. Dle zájmu
uživatelů jsme se věnovali otázkám mezilidských a partnerských vztahů,
etiketě, dopravní výchově, základům první pomoci, základům
anglického jazyka, základům práce na PC, nácviku komunikace a
podpoře při vyřizování osobních záležitostí.
Byli jsme na exkurzi ve stanici Integrovaného záchranného sboru
v Ostravě Dubině. Účastnili jsme se plaveckých závodů v Přerově,
turnaje boccii Santé v Havířově, Stonožkového dvojboje v Muglinově.
Vyjížděli jsme i do okolí města, např. na prohlídky jízdárny koní ve Staré
Bělé, do ZOO Ostrava, do Frýdku Místku do Muzea Beskyd, do
Olomouce na výstavu Flóra.
V průběhu roku se uskutečnilo několik víkendových pobytů, jeden
týdenní v Kunčicích pod Ondřejníkem, na Ostravici ve srubech, na
Ramzové s výukou snowboardingu, na 10 dnů jsme byli s uživateli
v Chorvatsku.
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2.4 Podpora samostatného bydlení
V roce 2016 probíhala podpora 4 uživatelů ve 2 bytech. Od ledna 2016
v novém bytě na ulici Sportovní v Ostravě - Porubě.
Uživatelé byli podporováni v péči o domácnost, při nakupování, při
návštěvě lékaře, pošty a při využívání jiných služeb, např. holič). Nákup
běžných potravin si již obstarávají sami. Jen u větších nákupů nebo při
výběru oblečení a obuvi potřebují podporu pracovníka. Pracovníci
docházejí do bytu za uživateli a jsou přítomni i při odečtech energie,
plynu, vody, tepla apod. Dále pomáhají s vyřizováním příspěvků,
nových dokladů, vyřizováním záležitostí na úřadu práce, na poště,
objednáváním k lékaři, holiči.
Uživatelé minimálně jednou měsíčně navštěvují kulturní akce, ať už
kino, divadlo či nějakou výstavu. Zajištění podpory probíhá i v období
mezi vánočními svátky. Uživatelé se účastnili víkendových a týdenních
pobytů, před kterými je jim nabízena pomoc s výběrem a balením
osobních věcí na pobyt.
Během celého roku se uživatelé snaží pečovat o svou domácnost,
případně péči provádějí s pracovníkem. Mají nastaveny své individuální
plány s cíli, kterých by chtěli během roku dosáhnout. Často se jedná o
nácvik přípravy jídla nebo sportovní uplatnění ve volném čase.
V novém bytě uživatelé nejprve procházeli obdobím společného sžívání
a zvládání života bez každodenní přítomnosti rodičů, a samozřejmě
procesem nácviku péče o sebe a svou domácnost. Byla jim poskytována
pomoc při stěhování, s organizací chodu domácnosti, zavádění nových
pravidel společného soužití, často s nimi probíhaly diskuse o
respektování práva na soukromí druhé osoby. V průběhu roku došlo
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k ukončení smlouvy jednoho uživatele a k poskytnutí služby podpory
samostatného bydlení dalšímu zájemci.
Informace pravidelně aktualizujeme na našich webových stránkách
www.prapos.cz. Letáčky s informacemi o naší službě máme k dispozici v
zařízení, dále je poskytujeme zájemcům o službu na akcích typu Lidé
lidem, Advent plný křídlení, konference v rámci komunitního plánování
apod.
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3. Struktura pracovníků
Vedoucí pracovník (1) úvazkem 0,5
Pracovní asistent pro osoby se zdrav. postižením (1) úvazkem 1
Řidič, pracovník údržby (1) úvazkem 1

Sociálně terapeutická dílna:
Vedoucí služby (1) úvazkem 0,5
Sociální pracovník (1) úvazkem 0,1
Pracovník v sociálních službách (4) úvazkem 3,25

Centrum denních služeb:
Vedoucí služby (1) úvazkem 0,25
Sociální pracovník (1) úvazkem 0,25
Pracovník v sociálních službách (4) úvazkem 4
Administrativní pracovník (1) úvazkem 0,5

Podpora samostatného bydlení:
Sociální pracovník (1) úvazkem 0,4
Pracovník v sociálních službách (3) úvazkem 0,75
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4. Další údaje
4.1. Kontroly
V roce 2016 se uskutečnil monitoring aktivit, které nabízejí sociální
služby. Monitorování prováděli členové pracovní skupiny Komunitního
plánu města Ostravy pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením.

4.2. Informace pro zájemce
Informace o organizaci naleznete na www.prapos.cz
Zájemce může navázat prvotní kontakt s poskytovatelem.
Kontaktní osoby pro jednotlivé druhy služeb
 telefonicky: 721 293 403 (STD), 732 137 819 (Mgr. Pavel
Kantor)
 osobně: Sociálně terapeutická dílna, Zborovská 22, 702 00
Moravská Ostrava
 poštou: Sociálně terapeutická dílna, Zborovská 22, 702 00
Moravská Ostrava
 e-mailem: prapos.os@email.cz
Jednání se zájemcem o službu je prvním krokem budoucí spolupráce
mezi zájemcem a poskytovatelem služby. Zájemce i poskytovatel o sobě
potřebují získat základní informace a očekávání, aby mohli společně
formulovat cíle, průběh, podmínky a rozsah poskytovaných služeb.

4.3. Spolupráce
Ostravská univerzita v Ostravě - jsme fakultním pracovištěm Ostravské
univerzity, docházejí k nám na praxe a reciproční praxe studenti z oboru
Speciální pedagogika.
Jsme aktivním členem Komunitního plánování města Ostravy.
Středisko volného času pro děti a mládež na Gurtjevově 8 v Ostravě –
Zábřehu nám poskytuje týdně pronájem tělocvičny, kam chodíme
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trénovat fotbal, dále prostory, kam chodíme na stolní tenis a
keramickou dílnu, kde se učíme tvořit z hlíny.
Divadlo Loutek v Ostravě navštěvujeme s uživateli několikrát ročně. Do
našeho zařízení docházejí herci Theatr Ludem, kteří vedou interaktivní
terapii loutkou.
Dům umění v Moravské Ostravě nám nabízí hodiny arteterapie pod
vedením zkušené lektorky. Terapie probíhá přímo v prostorách
výstavních síní.
Centrum osobního rozvoje ANTAKARÁNA v Ostravě – Zábřehu nám
nabízí pronájem prostor zdarma. Tyto prostory využíváme jednou ročně
ke konání plesu PRAPOSu.
Advent plný křídlení v multifunkční hale GONG - každoročně se této
akce zúčastňujeme aktivně, prodáváme výrobky našich uživatelů.
A v neposlední řadě nás v našich činnostech podporují, ať už slovně či
finančně, rodiče našich uživatelů.
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Moravskoslezský kraj,
Statutární město Ostrava
Díky nim můžeme zajistit provoz našich zařízení.

Mgr. Pavel Kantor
Statutární zástupce organizace
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