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Slovo ředitele: 

 

Vážení přátelé, 

 

rok 2015 byl pro organizaci Benjamín,p. o. mimořádně náročný, avšak velmi pestrý na příležitosti a 

další možnosti zkvalitňování poskytovaných služeb. Děkujeme zřizovateli za podporu a možnosti, 

které přinášejí lidem v oblasti rozvoje jejich kvality života. 

Využili jsme zkušenosti z minulých let a přestěhovali jsme do nově postaveného domova v Havířově 

děti. Přestěhování proběhlo v naprosté připravenosti všech zúčastněných za což děkuji všem kolegům, 

kteří se na stěhování a podpoře dětí při stěhování podíleli. 

V roce 2015 jsme zkušenosti s přechodem lidí a stěhováním využili i na podzim, kdy se do náhradního 

ubytování přestěhovali lidé z Mariana, p.o., kteří se tak stali uživateli služeb Benjamínu. Bez 

zaměstnanců, kteří vše pečlivě promýšleli, plánovali a podíleli se na těchto akcích, bychom  tak 

náročné situace nezvládli. Poděkování patří i kolegům z organizace Marianum, p.o. 

V uplynulém roce jsme ukončili realizaci projektu Transformace domova Benjamín. Realizace 

projektu nám pomohla v mnoha oblastech zkvalitnit služby, které poskytujeme a touto cestou půjdeme 

i v budoucím období. 

Vytvořili jsme několik nových pracovních týmů a získali jsme další dobrovolníky především pro děti. 

Věřím, že rok 2016 nám přinese další možnosti, které budou ku prospěchu všem, kteří nalezli domov 

v Benjamínu.  

Děkuji všem, kteří podporují naši práci a věří v její smysluplnost. Děkuji kolegům, zaměstnancům, 

dobrovolníkům, všem podporovatelům a spolupracujícím organizacím a těším se na spolupráci v roce 

2016. 

         Darja Kuncová 

   

                                                                                 
 



 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

Název: Benjamín, příspěvková organizace 

Sídlo: Modrá 1705, Petřvald, 735 41 

IČ: 00847461 

Právní forma: příspěvková organizace 

Statutární orgán: ředitel, Mgr. Darja Kuncová 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28 října 117, 702 18 Ostrava 

Identifikátor služby:  

DOZP:  4878366 

DZR:     8580593 

Druh služby:  DOZP, DZR 

Předmět činnosti:  

Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních 

služeb podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím 

o registraci, 

jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. 

Kapacita:  

DOZP: 

Petřvald: 24 

Karviná: 16  

Havířov: 24 

DZR:  

Petřvald: 8 

Kontakt: 596541149 

Číslo účtu: 63133791/0100 

Datová schránka : esgkgvw 

www.domovpromladezpetrvald.cz 
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Benjamín, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Benjamín, příspěvková organizace 

 
Modrá 1705 

Petřvald 

735 41 

 

 
 

 

Moskevská 1588/7a 

Havířov-Město 

736 01 

 

 



Budova následné péče 

Nemocnice s poliklinikou  

Vydmuchov 399/5 

Karviná-Ráj 

734 12 

 

    
 

 

Vydmuchov 1835/10 

Karviná-Fryštát 

73301 

budoucí bydlení DOZP – středisko Karviná 

 

 



1 Popis zařízení 

DOZP Petřvald : 

Projekt celkové rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením 

příspěvkové organizace Benjamín byl dokončen červenci roku 2014. Pro uživatele 

byly vytvořeny čtyři samostatné domácnosti. Každá z těchto domácností je tvořena 

čtyřmi jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým, kuchyní propojenou 

s obývacím pokojem a dvěma koupelnami s WC. Domácnosti mají také k dispozici 

samostatné úložné prostory. Vše je uzpůsobeno pro potřeby uživatelů s těžkým 

zdravotním postižením. Celý objekt je bezbariérový, budova je dvoupodlažní, 

vybavená výtahem v dostatečné velikosti. Uživatelé mají možnost využívat terasy a 

udržovanou zahradu. 

 

kuchyň domácnosti DOZP v Petřvaldě 

 
 

 

 

 

 

DOZP Havířov : 

Projekt Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově byl 

dokončen v létě roku 2015. Novostavba se nachází na ulici Moskevská 1588 vedle 

areálu NsP Havířov. Budova je oddělena plotem od areálu nemocnice a má samostatný 

vjezd i svou vlastní zahradu. Budova i zahrada je bezbariérová. K dispozici je také 

bezbariérový evakuační výtah, kterým se děti mohou dostat přímo na zahradu, stejně 

tak i bočními východy v přízemí. V domově Benjamín jsou tři samostatné domácnosti. 

Děti mají na jednotlivých domácnostech k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové 

pokoje, koupelny s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem. Domácnosti jsou 

zařízené dle potřeb dětí, které zde bydlí. Každá domácnost je vybavena pračkou 

k praní osobního prádla dětí. Kuchyňské linky jsou vybaveny varnou deskou, 

elektrickou troubou a myčkou. Děti mohou dále využívat prosklené terasy a relaxační 

místnost. Budova poskytuje i prostory pro zázemí personálu i technické zajištění 

provozu domova. 

 



                    obývací pokoj pro děti v Havířově 

  
 

 

DOZP Karviná : 

            Usnesením Rady kraje č. 66/532 ze dne 21.4.2015 bylo rozhodnuto o převodu části     

            činností z organizace Marianum p.o.,  na organizaci Benjamín p.o. („4 etapa  

            transformace organizace Marianum-DOZP Karviná“).  

            V listopadu 2015 jsme využili pro přechodné ubytování uživatelů, přecházejících  

            z DOZP Marianum p.o. v Opavě do Benjamínu p.o. pavilon následné péče v areálu  

            NsP Karviná – Ráj. Jedná se o třípodlažní budovu, ve které jsme využili přízemí a  

            zajistili tak 16ti osobám jedno a dvoulůžkové pokoje s WC a sprchou, obývací  

            pokoj, relaxační místnost a  dvě jídelny, zázemí pro personál a údržbu. 

 

 

                    relaxační místnost v náhradním bydlení v Karviné 

.  

 



2 Charakteristika poskytované služby   

 

 

                       VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 

                      MOTTO:  „Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme!“ 

                                            My všichni z Benjamínu 

 

 

 

  

     DOZP Petřvald  

     Poslání 

     Posláním služby domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín je pomoci lidem    

     s mentálním a kombinovaným postižením žít zajímavý a rozmanitý život. S respektem  

     a individuálním přístupem ke každému z nich usilujeme o jejich začleňování do  

     společnosti, rozvíjení jejich schopností a dovedností, provázení v rizikových situacích,  

     zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu  

     k navazování zdravých mezilidských vztahů. 

     Cílová skupina 

     dospělí lidé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným   

     postižením do 64 let 

     Službu neposkytujeme 
     osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zdravotnické přístroje a zařízení a stálou    

     lékařskou péči 

     osobám, jejichž projevy a chování v souvislosti s duševním onemocněním narušuje nebo  

     znemožňuje soužití v kolektivu 

     lidem s poruchami autistického spektra 

 

    DOZP Havířov 

    Poslání 

    Posláním služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín pracoviště v  

    Havířově je poskytnout odpovídající, bezpečné zázemí dětem se zdravotním postižením,  

    které prozatím nemohou žít v rodinném prostředí. Podporovat a pomáhat při „návratu“ dětí      

    do rodin. Zprostředkovávat, podporovat a pomáhat dětem v jejich zapojení do aktivit, které  

    prožívají jejich vrstevníci (škola, kroužky atp.). S respektem a individuálním přístupem ke      

    každému z nich usilujeme o jejich začleňování do společnosti, rozvíjení jejich schopností  

    dovedností, provázení v rizikových situacích, zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření  

    bezpečného domácího prostředí a podporu k navazování zdravých mezilidských vztahů. 

    Cílová skupina 

    Děti od tří let do ukončení povinné školní docházky (a to nejdéle do 26 let věku), které   

    mají: středně těžké, těžké, hluboké mentální postižení, případně kombinované postižení tzn.  

    mentální postižení v kombinaci s tělesným, smyslovým postižením  nebo poruchami    

    autistického spektra, rodinnou vazbu v Moravskoslezském kraji. 

    Prioritně přijímáme děti ve věku od 3 do 10 let, s nařízenou ústavní výchovou. 

    Službu neposkytujeme 

    dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje využívání speciálních zdravotnických přístrojů  

    a zařízení a nepřetržitou lékařskou péči 

 

 



     DOZP Karviná 

     Poslání 

     Posláním služby domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín je pomoci lidem    

     s mentálním a kombinovaným postižením žít zajímavý a rozmanitý život. S respektem  

     a individuálním přístupem ke každému z nich usilujeme o jejich začleňování do  

     společnosti, rozvíjení jejich schopností a dovedností, provázení v rizikových situacích,  

     zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu  

     k navazování zdravých mezilidských vztahů. 

     Cílová skupina 

     dospělí lidé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným   

     postižením do 64 let 

     Službu neposkytujeme 
     osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zdravotnické přístroje a zařízení a stálou    

     lékařskou péči 

     osobám, jejichž projevy a chování v souvislosti s duševním onemocněním narušuje nebo  

     znemožňuje soužití v kolektivu 

     lidem s poruchami autistického spektra 

 

 

 

3 Uživatelé služby DOZP – středisko Petřvald 

 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2015 – celkem   - 24 

 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2015, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  12 12 24 2  3  

 3.3.2 Věk 
rozpětí 20-58 22-41 20-58  37-41  36-41 

průměr 32 29,5  30,5  39  38 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II  středně těžká závislost 0 0 0 0 0 

III těžká závislost 1 1 2 1 0 

IV úplná závislost 11 11 22 1 3 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0   0  0 

střední 0 0 0  0  0  

těžké 9 9 18   1 1  

hluboké 3 3 6   1 0  

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

 
 
9 

 
 
7 16   1 0  

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 

 
0 

 
1 1  0 1 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  
 
0 

 
0 0 0 0 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby   0 

 
0 

 
0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 3 6 9 1 3 

s částečným omezením  3 0 3 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

 
6 

 
6 12 1 0 

       



 

 grafické znázornění poměru mužů a žen – DOZP Petřvald 

 
 

 
 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce    -   94,4 % 

 

 
 

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015    - 17 
z toho  - 4 ženy 

 - 13 mužů 

 
 

 
 

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu  - 18 měsíců  
 

 

  

50% 
50% 

ženy

muži



3  Uživatelé služby DOZP – středisko Havířov 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2015 – celkem - 24 

 

            3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2015, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  6 11 17 3 2 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 8-20 9-17 8-20 8-20  9-14  

průměr 12,6 13,6 13,2 12,9 12 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II  středně těžká závislost 0 0 0 0 0 

III těžká závislost 1 0 1 1 0 

IV úplná závislost 5 11 16 2 2 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 1 0 1 1 0 

těžké 4 10 13 1 2 

hluboké 1 1 3 1 0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

 
 
3 

 
 
10 13 1 1 

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 

 
0 

 
0 0 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby   0 

 
0 

 
0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 3 1 4 2 1 

s částečným omezením  0 4 4 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

 
3 

 
6 9 1 1 

       

 

 
 

 
 

  grafické znázornění poměru chlapců a dívek - DOZP Havířov 

 

35% 

65% 

dívky

chlapci



 

 

 
obložnost v uplynulém roce  -  85,4 % 

 
 

3.3 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015 -   5 

      z toho  - 1 dívka 
               4 chlapci 

 
 

3.4 průměrná čekací doba zájemců o službu   -  8,6 měsíce 
 

- čekací doba zájemců je závislá na jednání a rozhodnutí soudů o přestěhování dítěte s ústavní 

výchovou 
 

 
 

 

 
 

 
 

3         Uživatelé služby DOZP – středisko Karviná 
 

3.1. schválená kapacita zařízení pro rok 2015 – celkem  16 

 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2015, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  5 11 16 5 11 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 27-44 31-40 27-44 27-44 31-40 

průměr 34,88 37,46 34,17 34,88 37,46 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II  středně těžká závislost 1 3 4 1 3 

III těžká závislost 0 1 1 0 1 

IV úplná závislost 4 7 11 4 7 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 0 0 0 0 0 

těžké 5 10 15 5 10 

hluboké 0 1 1 0 1 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

 
 
1 

 
 
4 5 1 4 

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 

 
0 

 
0 0 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby   0 

 
0 

 
0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 4 7 11 4 7 

s částečným omezením  1 4 5 1 4 

s úplným omezením 
pohybu 

 
0 

 
0 0 0 0 

 

 



                 grafické znázornění poměru mužů a žen – DOZP Karviná 

 
 
 

3.3 obložnost v uplynulém roce  - do  střediska v Karviné bylo v listopadu 2015 
přestěhováno 16 uživatel z DOZP Marianum p.o. 

 
obložnost od přestěhování uživatelů – 100% 

 

 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015    0 

z toho  - žen     - 0 
 - mužů  - 0 

 

 
             3.5     průměrná čekací doba zájemců o službu  - 0 

 
 

 
 

 

 

4 Personál: 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 

dni 
31.12.2015 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské  13,02  16      9  11  0,25  0,3  1,75  2,2  2,02  2,5     

Vyšší odborné  2,5  3,1      2,5  3,1                 

Úplné střední  39,48  48,6      25,9  31,9  9,55  11,8      4,03  4,9     

Vyučen  20,63  25,5      11,5  14,2              9,13 11,3  

Základní  5,57  6,8      1  1,2              4,57  5,6 

Celkem  81,2 100      49,9  61,4  9,8  12,1  1,75  2,2  6,05  7,4  13,7  16,9 

Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2015 

31% 

69% 

ženy

muži



 

 

                grafické znázornění dosaženého vzdělání personálu 

 
 
 

 
 

 

5  Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2015 
 

 
 
    DOZP Petřvald 
    Zprostředkování spolupráce s jobcoachem se dvěma uživateli, zajištění pravidelných    

    návštěv obyvatel DOZP v Petřvaldě v klubu „Spirála“ v Orlové, kde mohou smysluplně  

    trávit čas. Tato spolupráce vyplynula z potřeb osob se zdravotním postižením v rámci  

    komunitního plánování. 

    Navázání kvalitní spolupráce s rodinnými příslušníky a opatrovníky dospělých uživatelů,   

    kteří se před časem přestěhovali z Mariana p.o. Spolupráce s Kafirou u osob  

    s kombinovaným postižením, realizace vzdělávacího kurzu bazální stimulace. 

    Nově příchozí dospělí uživatelé spravují své finanční prostředky  se svými opatrovníky,   

    což posiluje roli opatrovníků bez účasti organizace Benjamín p.o. 

 
 
     DOZP Havířov 
     Zpracování přechodových plánů, přestěhování z náhradního ubytování v Orlové do  

     novostavby v Havířově, nastavení vhodného komunikačního systému pro každé dítě,       

     přechod dítěte s nařízenou ústavní výchovou do náhradní rodinné péče, získání nových      

     dobrovolníků, výběr vhodného personálu a sestavení pracovních týmů pro jednotlivé  

     domácnosti dle potřeb dětí. Na základě kvalitně zpracovaných projektů se podařilo získat  

     finanční podporu pro realizaci canisterapie v průběhu celého roku. Navázání spolupráce  

     s OSPOD v Havířově a v Karviné. Účast na kurzu bazální stimulace. 

     Díky zřizovateli získal DOZP Havířov dvě devítimístná vozidla FORD. 

     http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/moravskoslezsky-kraj/prispevkove-organizace-msk-  

     maji-nove-vozidla.html 
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                slavnostní otevření DOZP v Havířově 

 
 

 

 

 

 

 

 

              slavnostní otevření DOZP v Havířově 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                  vícemístná vozidla FORD 

 
 

 

 

     DOZP Karviná 

     Ve spolupráci s organizací Marianum p.o. se povedlo vytvořit přechodové plány,  

     zrealizovat schůzku s opatrovníky a navázat spolupráci s nimi, získat náhradní   

     bezbariérové ubytování v areálu NsP v Karviné, bezpečně přestěhovat uživatele  

     z Mariana do náhradních prostor v Karviné, vybavit domácnosti domácími spotřebiči a  

     dalším vybavením. 

     

 

 

 

6 Sociální podmínky uživatelů  

 

DOZP Petřvald 

Uživatelé DOZP v Petřvaldě žijí ve čtyřech domácnostech, v každé z nich jsou čtyři 

jednolůžkové pokoje a jeden dvojlůžkový. Na každé domácnosti žije 6 uživatelů. 

K dispozici mají dvě koupelny s WC, vanou a sprchovacím koutem, případně 

sprchovacím lůžkem, obývací pokoj, kuchyň a terasu. Domácnosti jsou vybaveny 

domácími spotřebiči (pračka, sušička, myčka, sporák, trouba, mikrovlnná trouba, varná 

konvice atd.). Na domácnostech společně s uživateli žijí andulky akvarijní ryby. 

V objektu DOZP v Petřvaldě je přiměřeně velké atrium, které je využíváno k setkáním jak 

s opatrovníky, tak spolubydlícími z jiných domácností a ke společným setkáním. V atriu 

je umístěn klavír. V areálu je možnost využití velké zahrady s altánem a ohništěm. 

Osobní prádlo je práno na domácnostech, provozní v prádelně. Strava je dodávána externě 

 

 



                  

              ukázka obývacího pokoje DOZP v Petřvaldě 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOZP Havířov 

Uživatelé  DOZP v Havířově mají k dispozici 14 jednolůžkových pokojů a 5 

dvojlůžkových. Na jednotlivých domácnostech jsou koupelny s WC v takové, počtu, aby 

to odpovídalo potřebám dětí. V prvním podlaží jsou pro osm dětí dvě koupelny, vybavené 

sprchovacím lůžkem, v druhém NP jsou rovněž pro 8 dětí dvě koupelny s WC a v třetím 

NP jsou čtyři koupelny s WC, které také slouží pro 8 dětí. 

Na každé domácnosti je prostorný obývací pokoj a děti mohou využívat také prosklené 

terasy. V prvním NP mají děti k dispozici relaxační místnost. Děti využívají oplocenou 

zahradu ale  především tráví čas mimo areál domova. 

Osobní prádlo dětí je práno přímo na domácnostech, každá domácnost má svoji 

vybavenou kuchyňku, ve které si děti mohou připravovat, nebo být účastny přípravě 

jednoduchých jídel. Celodenní strava je dodávána externě. Děti pravidelně využívají 

služeb, které nabízí město Havířov (obchody, kadeřnictví, restaurace, cukrárny, dětské 

koutky atd.) 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

                ukázka obývacího pokoje  DOZP v Havířově 

 
 

       DOZP Karviná  
       Uživatelé DOZP v Karviné žili v v náhradním bydlení v budově následné péče v areálu  

       NsP Karviná-Ráj.   Měli k dispozici 10 jednolůžkových  a  3 dvoulůžkové pokoje s WC a   

       sprchou. Volný  čas mohli uživatelé trávit v  obývacím pokoji, relaxační místnosti,  

       k dispozici měli  dvě jídelny. Seznamovali se s novým prostředím, využívali veřejné  

       služby (obchody, restaurace..) průběžně si dovybavovali své budoucí bydlení  

       v rekonstruované budově nedaleko. 

       Strava byla dodávána externí firmou, praní prádla zajišťovala prádelna v Petřvaldě. 

           

                ukázka prostorů v náhradním bydlení v Karviné 

 



 

                     ukázka prostorů v novém bydlení v Karviné 

 
 

 

 

 

      7   Stavebně - technický stav objektu  

 

 

      DOZP Petřvald 

      Objekt byl celkově rekonstruován v rámci projektu „ Rekonstrukce domova pro osoby se    

      zdravotním postižením v Petřvaldě“. Vznikly tak čtyři zcela bezbariérové domácnosti pro  

      24 osob, pobytová část budovy je oddělená atriem od  provozní části, kde jsou kanceláře,  

      dílna, prádelna a multifunkční místnost pro zaměstnance. Budova je vytápěna plynovými   

       kotli a energetický štítek budovy je C – vyhovující.. 

 

 

      DOZP Havířov 

      Domov pro děti v Havířově vznikl na základě projektu „Novostavba domova pro osoby se   

      zdravotním postižením v Havířově“ 

      Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/24.01364 

      Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj  

      Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II  

      Moravskoslezsko ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů 

      Budova je rozdělena do dvou částí, které na sebe navazují. Pobytové sociální služby jsou  

      poskytovány v hlavní části budovy, která je rozčleněna na přízemí a dvě patra. Do  

      pobytové části se vstupuje přes přízemní budovu, ve které jsou umístěny administrativní a  

      technické místnosti. V pobytové části budovy jsou také bezbariérové boční vchody, které  

      mohou uživatelé využívat a nemusí tak procházet přes administrativní a technickou část  

      budovy. Z pobytové části lze v přízemí také vyjít zadními dveřmi bezbariérového výtahu  

      přímo na zahradu. 

      V budově, v níž se poskytují služby DOZP, jsou tři domácnosti, ve kterých je vždy  



      obývací pokoj, kuchyňka, prosklené terasy a úložné prostory. 

      Okna v pobytové i správní části budovy jsou opatřena vnitřními nebo venkovními     

      žaluziemi, které byly pořízeny z prostředků organizace Benjamín p.o. 

      Na zahradě byly provedeny úpravy a to : zatravnění a osázení okrasnými keři a stromy. 

      Energetický štítek budovy je  B - úsporná 

 

 

      DOZP Karviná 

      K náhradnímu bydlení uživatelů, kteří se sem přestěhovali z organizace Marianum, p.o.,  

      bylo využíváno přízemí pavilonu následné péče v areálu NsP Karviná-Ráj. Zde byly  

      pokoje s příslušenstvím, obývací pokoj a jídelny pro uživatele a také prostory pro údržbu  

      a zázemí pro personál. Bydlení bylo bezbariérové. 

      V rámci procesu transformace organizace Marianum p.o. byla rekonstruována budova    

      v areálu Dětského domova Srdce v Karviné, která byla také na konci roku 2015   

      zkolaudována a probíhaly přípravy pro přestěhování uživatelů z náhradního bydlení do  

      nové budovy. Tato zrekonstruovaná budova má energetický štítek C – úsporná. 

 

 

 

8  Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015 

 

 

 

 
1) Nadále udržet minimálně 0,5 pracovního úvazku pro osoby s mentálním 

postižením z řad uživatelů poskytovaných nebo jiných sociálních služeb nebo pro 

osoby s duševním onemocněním. 

 

Organizace Benjamín již od počátku roku 2015 zaměstnává osobu se zdravotním postižením 

(s mentálním postižením), jedná se o zaměstnance, který byl v minulých letech dětským 

uživatelem služby, žije v chráněném bydlení jiné organizace v jiném městě. V roce 2015 

pracoval v DOZP v Petřvaldě na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a od počátku roku 2016 

byla sjednána pracovní smlouva. Pracuje jako údržbář na zkrácený úvazek. Zároveň od 

podzimu roku 2015 působí jako dobrovolník organizace ADRA v DOZP středisko Havířov, 

kde pomáhá smysluplně trávit volný čas dětem se zdravotním postižením.   

 

 

 

 

  

2) Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat 

přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování 

povinného podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění  

 

Průměrný roční počet zaměstnanců za rok 2015 v organizaci Benjamín p.o. činil  82,29 

zaměstnanců, z toho 2,13 zaměstnanců  se zdravotním postižením. Jedna zaměstnankyně na 

pracovní pozici vedoucí kuchařka, jedna zaměstnankyně na pracovní pozici pracovník v 

sociálních službách a částečným úvazkem řidič. Povinný podíl osob se zdravotním 

postižením, které by organizace dle zákona č. 435/2004 měla zaměstnávat činil 3,29 osob. 

Odběrem výrobků tuto povinnost organizace splnila celkem za 1,06 osob. Za rok 2015 



organizace splnila povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a odběrem 

výrobků na 97 % a odvod do státního rozpočtu činí 6 476,- Kč 

viz příloha č. 1 

 

 

 

 

 

3)  Aktivně využívat nabídky činností v rámci klíčových aktivit individuálního 

projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK II.  

 

Prioritním cílem tohoto projektu byla snaha podpořit proces deinstitucionalizace pobytových 

sociálních služeb na území MSK a formou inkluze osob s postižením přispět ke zlepšení 

kvality jejich života. 

1)Sociální pracovnice domova Benjamín p.o. využily možnosti zúčastnit se workshopu 

s názvem „Způsoby podpory sociálních pracovníků a sociální práce v organizacích“, datum 

konání 27.4.2015. Zúčastnily se sociální pracovnice DOZP pro dospělé uživatele Mgr. 

Monika Lacová a sociální pracovnice a vedoucí střediska DOZP pro děti v Havířově Mgr. 

Taťána Chmielová. Workshop byl směřován k podpoře sociálních pracovníků v zařízeních, 

procházejících transformačním procesem či jiným procesem změn, která by vedla k posílení 

jejich dovedností v oblasti sociální práce. Workshop byl zacílen i ke sdílení zkušeností. 

Výstupy tohoto workshopu budou podkladem pro nastavení podpory sociálních pracovníků 

v připravovaném individuálním projektu. 

 

 

2) „Reflexe projektu Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK II“. 

datum konání 18.5.2015 se zúčastnila ředitelka organizace společně s vedoucí střediska 

DOZP v Petřvaldě Mgr. Darja Kuncová a Mgr. Irena Pavlasová. 

Hlavním cílem workshopu bylo vytvořit prostor pro sdílení dosavadních zkušeností 

z jednotlivých klíčových aktivit. 

Publikace projektu „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK II.“  

-praktický průvodce zaměstnávání lidí s postižením 

-metodika pro plánování přechodu s člověkem 

-brožura se zaměřením na nástroje podpory člověka s postižením ve využívání zdrojů 

v komunitě 

Všechny tyto publikace jsme obdrželi a obzvláště metodiku pro plánování přechodu jsme 

využili jako kvalitní nástroj v období stěhování uživatelů z organizace Marianum p.o. do 

náhradního ubytování v Karviné, kdy uživatelé Mariana p.o. končili pobyt ve městě Opava a 

stěhovali se do Karviné a stali se uživateli domova Benjamín p.o. 

viz příloha č.2 

V rámci projektu „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK II.“ se 

organizace Benjamín p.o. účastnila těchto aktivit : 

-metodická podpora zaměřená na konzultace a audity (cílené odborné konzultace) 

-podpora zaměstnávání lidí s postižením (jobcoach) 

Další aktivitou, které jsme se zúčastnili byla účast na závěrečné konferenci projektu 

 „ Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK II.“  která se konala    dne 

22.9.2015. Této konference se zúčastnili 3 zástupci organizace Benjamín p.o. 

 



 

  

 

 

4) Spolupracovat při přípravě aktivit návazného individuálního projektu Podpora 

transformace pobytových sociálních služeb v MSK III.  

 

V rámci přípravy projektu jsme vyplnili dotazník „Zjištění vzdělávacích potřeb lidí 

s postižením“.  

Dále jsme vyplnili dotazník s názvem „Zjišťování zájmu ze strany poskytovatelů sociálních 

služeb o aktivity připravované z projektu transformace III“ (pracovní název), který jsme 

zaslali e-mailem na adresu gabriela.rajdusova@kr-moravskoslezsky.cz 

 

 

 

 

 

5) Realizovat projekt „Transformace organizace Benjamín“.  

 

Projekt byl realizován v období od 1.7.2013 do 30.6.2015, informace o realizaci projektu viz. 

příloha č. 3 

 

 

 

 

6) Stanovit enviromentální cíle organizace, realizovat pravidla v rámci    

enviromentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí; předávat tento 

přístup na uživatele služeb.  

 

V organizaci Benjamín p.o. jsou zpracována pravidla pro šetření energiemi a  šetření 

životního prostředí, která jsou závazná pro všechny zaměstnance. 

V souladu s těmito pravidly jsou například v domově Benjamín p.o. středisko Havířov děti 

vedeny dle svých možností a schopností k šetření vodou a elektřinou, k třídění odpadů a 

podílejí se na likvidaci vytříděného odpadu jeho odnesením k příslušným sběrným nádobám 

(plast, papír) nebo do sběrného dvora, který je nedaleko domova Benjamín p.o. v Havířově. 

viz příloha č. 4 

V domově Benjamín p.o. v Petřvaldě jsou umístěny jak na DOZP tak na DZR nádoby 

k třídění odpadu (papír, plasty). Použité baterie a další nebezpečný odpad odvážíme do 

sběrného dvora. V případě vyřazování majetku je po pracovnících sběrného dvora požadován 

doklad o uložení. 

Specifickým cílem pro děti a mladé lidi je ovlivňování postojů ke zvířatům a přírodě, tyto 

činnosti se projevují v měsíčních plánech jednotlivých domácností. Z jednotlivých aktivit 

uvádíme : krmení ptactva v zimním období, sběr suchého pečiva a krmení ovcí, koz a koní, 

péče o akvarijní ryby a exotické ptactvo, které „bydlí“ v některých domácnostech domova 

Benjamín p.o., péče o pokojové rostliny, pěstování bylin. Aby tyto cíle byly skutečně 

realizovány, je nutné, aby i personál si tyto zásady zvnitřnil a byl pro děti a mladé lidi 

příkladem. 

viz příloha č.4 

 

 

mailto:gabriela.rajdusova@kr-moravskoslezsky.cz


 

  

 

7)  V souladu s Pravidly energetického managementu zajišťovat evidenci spotřeb 

energií a médií.  

Na základě „Pravidel energetického managementu“, energetický manažer eviduje dokumenty, 

týkající se odběru médií a energií v Portálu majetku. Do systému vkládá informace o  

spotřebách energií včetně úhrad z jednotlivých dokumentů dodavatelů. Provádí samoodečet 

spotřeby elektrické energie a plynu a zasílá dodavateli k měsíčnímu vypracování faktur za 

spotřebu. Elektrická energie v DOZP v Havířově je odebírána prostřednictvím NsP v 

Havířově a energie DOZP v Karviné (náhradní ubytování) rovněž prostřednictvím NsP 

Karviná. 

 

 

 

 

  

8)  Realizovat investiční projekt „Novostavba domova pro osoby se zdravotním 

postižením v Havířově“ a zahájit zde poskytování sociálních služeb.  

 

Projekt Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením byl dokončen v létě roku 

2015. Dne 7. srpna 2015 se konalo slavnostní otevření domova za účasti zástupců zřizovatele 

i Statutárního města Havířova. Novostavba se nachází na ulici Moskevská 1588 vedle areálu 

NsP Havířov. Budova je oddělena plotem od areálu nemocnice a má samostatný vjezd i svou 

vlastní zahradu. Budova i zahrada je bezbariérová. K dispozici je také bezbariérový výtah, 

kterým se děti mohou dostat přímo na zahradu, stejně tak i bočními východy v přízemí. V 

domově Benjamín jsou tři samostatné domácnosti. Děti mají na jednotlivých domácnostech 

k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, koupelny s WC, obývací pokoj 

s kuchyňským koutem nebo samostatnou kuchyňku. Domácnosti jsou zařízené dle potřeb dětí. 

Každá domácnost je vybavena pračkou k praní osobního prádla dětí. Kuchyňské linky jsou 

vybaveny varnou deskou, elektrickou troubou a myčkou. Děti mohou dále využívat prosklené 

terasy a relaxační místnost. Budova poskytuje i prostory pro zázemí personálu i technické 

zajištění provozu domova. 

Domov je svou kapacitou připraven poskytovat celoroční pobytovou službu 24 dětem a 

mladým lidem se zdravotním postižením, kteří prozatím nemohou vyrůstat v běžné rodině.  

Konkrétně se jedná o děti od tří let do ukončení povinné školní docházky (a to nejdéle do 26 

let věku), které mají: 

- středně těžké, těžké, hluboké mentální postižení 

- kombinované postižení tzn. mentální postižení v kombinaci s tělesným, smyslovým    

  postižením nebo poruchami autistického spektra 

- rodinnou vazbu v Moravskoslezském kraji 

Prioritně přijímáme děti: 

-ve věku od 3 do 10 let 

-s nařízenou ústavní výchovou 

 



Posláním služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín pracoviště v 

Havířově je poskytnout odpovídající, bezpečné zázemí dětem se zdravotním postižením, které 

prozatím nemohou žít v rodinném prostředí. Podporovat a pomáhat při „návratu“ dětí do 

rodin. Zprostředkovávat, podporovat a pomáhat dětem v jejich zapojení do aktivit, které 

prožívají jejich vrstevníci (škola, kroužky atp.). S respektem a individuálním přístupem ke 

každému z nich usilujeme o jejich začleňování do společnosti, rozvíjení jejich schopností a 

dovedností, provázení v rizikových situacích, zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření 

bezpečného domácího prostředí a podporu k navazování zdravých mezilidských vztahů. 

Prostřednictvím cílených aktivit děti podporujeme při znovunavázání rodinných vazeb a 

pomáháme jim při návratu do rodinného prostředí. S ohledem na jejich potřeby usilujeme o 

začleňování dětí do společnosti a zapojení do aktivit, které prožívají jejich vrstevníci. Při 

poskytování služby dodržujeme následující zásady: Nenahrazujeme dětem vlastní rodinu, ale 

naopak podporujeme děti a jejich blízké (rodiny, opatrovníky, pěstouny, přátele, ad.) 

v udržování vzájemných vazeb či jejich navazování. Rodiny a blízké osoby zapojujeme v co 

nejvyšší míře do řešení běžných záležitostí dítěte i do dění v našem zařízení. Pro každé dítě 

zajistíme funkční komunikační kanál. S dětmi komunikujeme způsobem, kterému rozumí, 

přitom využíváme alternativní formy komunikace dle jejich potřeb, možností a schopností 

(např. obrázky, předměty, fotografie, Makaton ad.). Každé dítě má nastavenu takovou míru 

podpory, pomoci a péče, jakou potřebuje s ohledem na konkrétně zjištěné a vyhodnocené 

potřeby. S dětmi pracujeme tak, aby byl zohledněn jejich věk, vyhodnocené potřeby               

a přirozená míra rizika. Usilujeme o to, aby co nejvíce prožívaly běžné situace stejně jako 

jejich vrstevníci. Ve všech ohledech podporujeme mobilitu uživatelů služby. Všichni 

uživatelé mají možnost pohybovat se pomocí kompenzačních pomůcek (vozíky, kočárky) 

v rámci celého zařízení i v rámci využívání komunitních služeb v Havířově i v okolních 

městech. Běžně využíváme hromadnou autobusovou dopravu i osobní automobily. Děti 

navštěvují Základní školu v Havířově-Šumbarku nebo ZŠ Duha v Orlové. Také úzce 

spolupracujeme se Základní školou v Karviné ul. Komenského (realizace jiného způsobu 

vzdělávání). Spolupracujeme s organizací ADRA v rámci dobrovolnické činnosti a 

dobrovolníci pravidelně navštěvují děti v Benjamínu a umožňují jim smysluplné trávení 

volného času. V domově Benjamín mají děti pravidelně možnost zúčastnit se canisterapie 

nebo muzikoterapie. 

 

 

 

  

9)  Zajistit plynulý převod části činností organizace (projektu 4. etapa transformace 

organizace Marianum – DOZP Karviná) z organizace Marianum na organizaci 

Benjamín.  

 

Usnesením Rady kraje č. 66/532 ze dne 21.4.2015 bylo rozhodnuto o převodu části činností 

z organizace Marianum p.o.,  na organizaci Benjamín p.o. („4 etapa transformace organizace 

Marianum-DOZP Karviná“). Jedná se o domov pro osoby se zdravotním postižením na adrese 

Vydmuchov 1835/10, Karviná – Ráj s kapacitou 18 lůžek. 

Převod organizace probíhal v několika etapách 

- rozhodnutí rady kraje (viz výše) 

- setkání vedení obou organizací s naplánováním postupných kroků 

- setkání s opatrovníky uživatelů v organizaci Marianum p.o. v Opavě za účasti 

zástupců obou organizací a zástupců zřizovatele (Mgr. Michal Potocký a Mgr. 

Gabriela Rajdusová) dne 25.6.2015 



- předání dokumentace k rekonstrukci domova v Karviné  

- účast na pravidelných kontrolních dnech do doby ukončení realizace stavby  

- příprava na přechod uživatelů (příprava přechodu do náhradního ubytování, následná 

příprava na přechod do nového bydlení dle „Metodiky pro plánování přechodu 

s člověkem“) 

- dne 13.10.2015 setkání opatrovníků se zástupci domova Benjamín p.o. za účasti obou 

ředitelů organizací. Pozvání na toto setkání přijali i opatrovníci bývalých uživatelů 

organizace Marianum p.o., kteří v té době již žili v domově Benjamín p.o., středisko 

Petřvald. Tito opatrovníci tak pomohli překonat obavy opatrovníků uživatelů 

z Mariana p.o., z přestěhování do střediska v Karviné 

- spolupráce s opatrovníky pokračovala během procesu jednání se zájemcem o službu 

- během měsíce listopadu 2015 byli uživatelé za podpory svých opatrovníků, 

zaměstnanců Mariana p.o. a zaměstnanců Benjamínu p.o. přestěhováni do náhradních 

prostor v budově následné péče v areálu NsP Karviná. Tento prostor se nachází 

v blízkosti připravovaného nového bydlení uživatelů 

- uvedené řešení nabídlo lidem seznámit se s prostředím obce, návaznými službami  a 

možností navštěvovat budoucí bydlení 

- nedílnou součástí přípravy a zajištění služby byl výběr zaměstnanců. Vzhledem 

k situaci na trhu práce jsme s podivem zjistili, že o práci v pobytových sociálních 

službách i přes rekvalifikaci z úřadu práce má zájem pouze malé procento lidí i přes 

to, že se sociální služba nachází v místě jejich bydliště a téměř v centru města. Vyzvali 

jsme ke spolupráci Úřad práce Karviná, který nám zrealizoval výběrové řízení na 

pozici pracovník v sociálních službách. Z velkého počtu zúčastněných – cca 30 osob 

projevily zájem o tuto pozici pouze 3 osoby, z nichž jedna nebyla v evidenci Úřadu 

práce a dostavila se pouze na základě vlastní iniciativy. Tato etapa byla pro vedení 

domova Benjamín p.o. velmi náročná a výběrová řízení na pozici pracovník 

v sociálních službách stále pokračují 

- plánované stěhování do zrekonstruované budovy bude probíhat v měsíci únoru 2016 

viz příloha č. 5 

 

 

 

Děkujeme zřizovateli za podporu v jednotlivých krocích převodu činností organizace 

(projektu 4. etapa transformace organizace Marianum – DOZP Karviná) z organizace 

Marianum na organizaci Benjamín. 

 

  

 

 

 

10)  Intenzivně spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany dětí při realizaci 

ústavní výchovy a náhradní rodinné péče.  

 

V průběhu roku 2015 poskytoval DOZP Benjamín, p.o. službu 10 dětem s nařízenou ústavní 

výchovou. Organizace Benjamín p.o. při realizaci ústavní výchovy a náhradní rodinné péče 

spolupracovala s OSPOD v Orlové, Karviné a Havířově. V srpnu roku 2015 došlo k ukončení 

poskytované služby dítěti, u kterého byla soudem zrušena ústavní výchova, a bylo svěřeno  do 

péče poručníka. V rámci intenzivní spolupráce sociální pracovnice střediska v Havířově 

a OSPOD v Orlové se podařilo navázat kontakt s rodinami dvou dětí. Tyto děti a jejich rodiče 

a sourozenci dostali možnost se po dlouholetém odloučení (na základě nařízení ústavní 



výchovy) být opět v kontaktu. Vztah mezi rodičem a dítětem je v případě dlouhodobého 

odloučení narušen a potřeby dítěte jsou tímto neuspokojeny. Naším cílem je však tyto vazby 

podporovat a upevňovat, což je velmi náročné v kontextu složitých životních situací a 

traumat, kterými si rodiny i děti prošly. Aby tyto vazby byly kvalitně upevňovány, je potřeba 

profesionality ze strany OSPOD i organizace Benjamín p.o. a osobního nasazení všech 

zúčastněných.  Na jaře 2015 navázala ředitelka organizace a sociální pracovnice DOZP 

v Havířově intenzivní spolupráci s OSPOD v Havířově. Výsledkem bylo konání případové 

konference, které se zúčastnili zástupci organizace Benjamín p.o., OSPOD Havířov, školy a 

rodiče dítěte. Jedním z výstupů případové konference byla dohoda, že se rodiče budou aktivně 

zapojovat do řešení záležitostí dítěte a budou s ním v pravidelném kontaktu. Dále byla 

navázána spolupráce s OSPOD v Karviné, jejíž cílem bylo najít možná řešení pro zajištění 

kontaktu matky se svým dítětem, které žije v Benjamínu p.o. Podali jsem několik návrhů, jak 

by kontakt mohl probíhat, jednání o spolupráci pokračují. Všechny děti s nařízenou ústavní 

výchovou, které v roce 2015 žily v domově Benjamín, p.o. byly ve spolupráci s příslušným 

OSPOD vřazeny do evidence pro náhradní rodinnou péči. Ve spolupráci s OSPOD byly děti 

z Benjamínu, p.o., kterým je poskytována služba na základě smlouvy zařazeny do evidence 

dětí, které mohou být považovány za ohrožené z důvodu dlouhodobé ústavní péče. Příslušný 

OSPOD na základě spolupráce s Benjamínem p.o. vypracoval těmto dětem IPOD 

(individuální plán ochrany dítěte). 

 

 

 

 

  

      11– 15)  Za každou poskytovanou službu:  

Za každou poskytovanou službu (včetně středisek) byly zpracovány přehledy o počtu 

evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby a přehledy o počtu odmítnutých žadatelů   

o poskytnutí sociální služby z jiných, než kapacitních důvodů. 

Dále byly zpracovány přehledy o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči uživatelů služeb. 

Všechny tyto přehledy byly ve stanovených termínech zaslány na e-mailovou adresu 

hana.ctverackova@moravskoslezsky.cz 

 

 

 

 

      16)  Úkoly, které si v rámci Závěrečné zprávy o činnosti organizace stanovila jako   

      stěžejní cíle k realizaci v roce 2015 

 

-v době přípravy na stěhování z náhradního ubytování v Orlové do novostavby DOZP 

v Havířově žilo v Benjamínu p.o. 14 dětí, z toho se jedno dítě ve spolupráci s budoucími 

pěstouny připravovalo na život v náhradní rodině. Pro 13 dětí byly vypracovány přechodové 

plány. S jejich realizací se začalo již v průběhu dokončování stavby, kdy se uživatelé 

seznamovali s městem Havířov a budovou jejich budoucího domova. Při zpracování 

přechodových plánů jsme vycházeli zejména z individuálních potřeb uživatelů. Přechodové 

plány byly zpracovány v alternativní podobě, např. obrázková podoba, nebo přechodový plán 

sestavený z předmětů. Během tvorby přechodových plánů jsme úzce spolupracovali 

s konzultantkou pro AAK Mgr. Bohdanou Herzánovou, a to především formu předmětové 

komunikace a stanovení následných kroků. S přechodovým plánem uživatele se denně 

pracovalo, plány byly využívány pro přípravu dětí na stěhování do nového prostředí, aby byl 

tento proces pro ně bezpečný. Informace z přechodových plánů byly propojovány s reálnými 

mailto:hana.ctverackova@moravskoslezsky.cz


činnostmi a prožitky, např. děti se jely podívat do Havířova, kde budou bydlet (budova, 

město), sledovaly, jak se budova postupně staví (byla vytvořena prezentace z fotografií, které 

si děti prohlížely při promítání v televizi), děti si postupně balily své osobní věci a hračky  a 

průběžně si je stěhovaly do svých nových pokojů. Tímto se děti připravovaly  na přestěhování 

do Havířova formou, která pro ně byla srozumitelná a samotné přestěhování, které proběhlo 

20.7.2015 tak pro ně nebylo stresující. 

viz příloha č.6 

 

-zrealizovat setkání se zástupci odborné veřejnosti, vedením města, zástupci škol, 

poskytovateli sociálních služeb, OSPOD a tak podobně před otevřením služby : 

Dne 7.5.2015 se uskutečnilo v novostavbě DOZP Havířov setkání se zástupci odborné 

veřejnosti. Za Benjamín p.o.  se tohoto setkání zúčastnily ředitelka organizace, vedoucí 

střediska a sociální pracovnice, dále konzultantka pro AAK a konzultantka pro kvalitu 

poskytovaných služeb. 

viz příloha č.7 

 

-v průběhu roku 2015 se v domově Benjamín p.o. v Petřvaldě uskutečnila 4 setkání 

s opatrovníky ve dnech 30.1.2015,  24.6.2015, 13.10.2015 a 22.12.2015. 

Každé ze setkání mělo své téma, ke kterému byla přichystána prezentace pro opatrovníky 

(změna dodavatele stravy, prezentace nové služby v Karviné a další aktuální informace) 

Setkání dne 13.10.2015 se zúčastnil i Ing. .Antonín Janýška, ředitel DOZP Marianum p.o. 

Na tomto setkání byli informováni opatrovníci budoucích uživatelů z Mariana v Opavě o 

stěhování do nově připravované služby v Karviné. (viz úkol č. 9) 

 

-projekt „Transformace organizace Benjamín p.o.“  byl oficiálně ukončen 30.6.2015. 

 Díky tomuto projektu se nám podařilo realizovat tyto aktivity :  

-analýza potřeb uživatelů 

-hodnocení služeb 

-personální audit 

-procesní audit 

-finanční analýza 

-analýza prostředí okolí 

-vytvoření transformačního plánu 

-aktivizace a příprava klientů 

-příprava a motivace zaměstnanců 

-příprava služeb 

-komunikace s dotčenými aktéry 

viz příloha č.3 k úkolu č.5 

I když „Projekt“ skončil, transformace domova Benjamín p.o. pokračuje dále. 

 

-naše motto „ Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme“ dokladujeme několika málo 

fotografiemi. 

viz příloha č. 8 

 

 

 

 

 

 

 



      9  Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2015 a vize do dalších let  

 

     Organizace Benjamín p.o. si stanovuje tyto stěžejní cíle na jednotlivých střediscích a   

     pro zkvalitnění informovanosti o celé organizaci Benjamín si stanovíme úkol  

     zrekonstruovat webové stránky. 

    

     DOZP Petřvald 

     Zrevidovat pravidla služby 

     Ukotvit personální zajištění služby 

 

  

     DOZP Havířov 

     Získat 3 další dobrovolníky, kteří budou pomáhat dětem vyplňovat jejich volný čas a to    

     zejména mimo domov Benjamín 

     Vytvořit smysluplná a kvalitní pravidla pro službu DOZP Havířov 

 

 

     DOZP Karviná 

     Vytvořit smysluplná a kvalitní pravidla pro službu 

     Zajistit bezpečné přestěhování uživatelů z náhradního bydlení do zrekonstruované budovy     

     DOZP v Karviné 

     Zajistit funkční pracovní tým, který bude náležitou podporou a pomocí pro uživatele dané   

     služby. 

 

     Organizace Benjamín p.o. bude i do budoucna usilovat o poskytování kvalitních služeb a  

     v souvislosti s tímto cílem budeme chtít vytvořit kvalitní a profesionální týmy  

     zaměstnanců, podpořené kvalitním vzděláváním. Vzdělávání zacílíme nejen na období  

     dětského a mladistvého věku, ale i na období dospělosti, jelikož se cílová skupina osob,  

     žijících v Benjamínu p.o. mění v důsledku přibývajícího věku uživatelů. 

 

 

 

      Public Relations 

 

reportáže TV  Polar: 

http://tvportaly.cz/havirov/37235-postizene-deti-maji-v-havirove-novy-domov 

http://tvportaly.cz/havirov/37904-benjamin-hleda-dobrovolniky-pro-postizene-deti 

tisk: 

Petřvaldské noviny únor 2015 

http://www.petrvald-

mesto.cz/e_download.php?file=data/editor/331cs_2.pdf&original=pn022015.pdf 

Orlovské noviny leden 2015 č. 1 

http://www.mesto-orlova.cz/soubory_clanek/28279_1.pdf 

Radniční listy listopad 2015  

file:///C:/Users/okay/Downloads/rl_2015_11.pdf 

http://tvportaly.cz/havirov/37235-postizene-deti-maji-v-havirove-novy-domov
http://tvportaly.cz/havirov/37904-benjamin-hleda-dobrovolniky-pro-postizene-deti
file:///C:/Users/okay/Downloads/rl_2015_11.pdf


rozhlas: 

havirov-dobrovolnici k detem-repo.mp3
 

internetové zprávy: 

http://www.adra.cz/dobrovolnictvi/havirov/programy-centra/dc-havirov 

http://havirovsky.rej.cz/clanky/zpravy/1771-adra-hleda-dobrovolniky-pro-benjamin 

 

 

 

Závěrem nám dovolte poděkovat zřizovateli za podporu, spolupráci a rozvoj organizace 

Benjamín p.o.,  

 

dobrovolníkům z organizace ADRA, kamarádům, opatrovníkům, školám, které navštěvují 

naši uživatelé, spřízněným organizacím, které s námi sdílejí naše radosti i starosti: Domov 

Březiny, příspěvková organizace pod vedením Ing. Pavla Zelka, DOZP Sírius, 

příspěvková organizace, pod vedením Mgr. Soni Lichovníkové, DOZP Sagapo, 

příspěvková organizace, pod vedením Mgr. Petra Konečného, DOZP Marianum, 

příspěvková organizace,. pod vedením Ing. Antonína Janýšky. 

 

 

Děkujeme všem našim podporovatelům a mnohokrát děkujeme našim sponzorům a dárcům, 

především nadaci AGROFERT, Mgr. Karin Vráblové, lékárně CAMILLA v Petřvaldě, p. 

Luďku Bednarzovi, žákům a učitelům Střední školy techniky a služeb v Karviné, organizaci 

Dobrý skutek, z.s., firmě Démos trade a.s., p. Lindě Dřímalové, která zprostředkovala sbírku 

pro děti k Mikuláši, Mgr. Šárce Hlisnikovské, Ing Pavlu Rašíkovi  a ostatním dárcům, kteří 

podpořili naši organizaci jak peněžními, tak i nepeněžními dary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      
 

 

 
 

 
 

 

 

 

                 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 

  

 

 

 

 

                 Benjamín, příspěvková organizace 

 

 

                   Domov se zvláštním režimem 
                                Modrá 1705 

                                      Petřvald 

                                        735 41 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

1. Popis zařízení : 

 

Služba domova se zvláštním režimem (dále jen DZR) je realizována v jedné budově 

společně se službou domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP). 

Budova, kde je služba DZR poskytována, je zrekonstruována. Celková rekonstrukce 

byla dokončena v červenci roku 2014. Uživatelé využívající službu DZR žijí 

v domácnosti o kapacitě 8 osob. Domácnost je celkově bezbariérová, součástí 

domácnosti jsou dvě terasy. Na domácnosti jsou lidem k dispozici jednolůžkové 

pokoje, koupelny s WC, kuchyň propojená s obývacím pokojem a úložné prostory. 

Součástí budovy je rovněž zázemí pro personální a technické zajištění provozu. Tyto 

prostory nejsou součástí domácnosti DZR 

 

 

 

2. Charakteristika poskytované služby  : 

 

 

                        VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 

                      MOTTO:  „Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme!“ 

                                            My všichni z Benjamínu 

 

 

 

Poslání DZR v Petřvaldě : 

 
Posláním Domova se zvláštním režimem je podporovat dospělé lidi s mentálním postižením a 

poruchami autistického spektra v prožívání běžného života. S respektem a individuálním 

přístupem ke každému z nich usilujeme o jejich začleňování do společnosti, rozvíjení jejich 

schopností a dovedností, provázení v rizikových situacích, zvyšování jejich soběstačnosti, 

vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu v navazování mezilidských vztahů. 

 

 

 

 

Cílová skupina : 

 

      Dospělí lidé se středně těžkým, těžkým nebo hlubokým mentálním postižením, 

kombinovaným postižením a současně s poruchami autistického spektra, kteří v důsledku 

svého postižení a specifických potřeb vyžadují intenzivní individuální podporu a zvláštní 

podmínky poskytované služby 

 

 

 

 

 

 



 

3   Uživatelé služby: 

 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2015 – 8 

 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2015, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 1  7 8  0 2  

 3.3.2 Věk 
rozpětí 20 16-40 16-40  0  32-40 

průměr 20 25,7 25  0  36 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II  středně těžká závislost 0 0 0 0 0 

III těžká závislost 0 2 2 0 0 

IV úplná závislost 1 5 6 0 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0  0   0 

střední 0 3 3  0  1  

těžké 1 3 4  0  0  

hluboké 0 1 1  0   1 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

 
 
0 

 
 
0  0 0  0  

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 

 
1 

 
7 8   0 2  

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  
 
0 

 
0 0  0  0  

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby   0 

 
0 

 
0 0  0  

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 1 7 8 0  2  

s částečným omezením  0 0 0  0  0  

s úplným omezením 
pohybu 

 
0 

 
0 0  0  0  

 

 
 

 
 

 

                        grafické znázornění poměru počtu mužů a žen v domácnosti 

           

12% 

88% 

ženy

muži



3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)  - 92,7 

 

 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015  - 5 

z toho     1 žena 
                           4 muži 

 

 
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu   - 14 měsíců 

 
 

 

4 - Personál: 

 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 

dni 
31.12.2015 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské  2,5  17,8      2  14,2      0,25 1,8   0,25 1,8      

Vyšší odborné  1  7,1      1  7,1                 

Úplné střední  5,31  37,6      4,6  32,3  0,25 1,8       0,5 3,5      

Vyučen  3,88  27,4      2  14,1              1,88 13,3  

Základní  1,43  10,1      1  7,1              0,43 3  

Celkem  14,12 100     10,56  74,8  0,25  1,8  0,25 1,8   0,75 5,3   2,31 16,3  

Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2015 

 

 

grafické znázornění dosaženého vzdělání personálu 
 

 

Řady1

0

2

4

6

Řady1



 

 

 

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2015 

 

Za úspěch považujeme ve službě DZR zabránění nařízení ústavní výchovy šestnáctiletému 

chlapci, což bylo navrženo na základě pobytu v psychiatrické nemocnici. Od doby přijetí do 

naší služby nebyl hospitalizován v  psychiatrické nemocnici, je mu poskytována služba dle 

jeho potřeb na základě uzavřené smlouvy. Dále pak jsme ve spolupráci se zákonným 

zástupcem zajistili změnu školy, aby výše uvedený mladý muž plnil povinnou školní 

docházku denně. 

Za jedním z dospělých uživatelů docházel jobcoach. 

Za největší úspěch považujeme fakt, že personál je v krizových situacích (při závažných 

incidentech uživatelů) schopen zvládnout krizovou situaci tak, aby nedocházelo 

k hospitalizacím v psychiatrické nemocnici (pouze jedna hospitalizace během roku 2015 po 

dobu nezbytně nutnou – 4 dny). 

Podařilo se u jednoho mladého muže důsledným analyzováním jeho potřeb, intenzivní 

spoluprací s opatrovníky a konzultacemi s příslušnými odborníky zvýšit jeho bezpečnost a 

předcházet častým úrazům hlavy.  

I přes to, že zájem o práci v této službě je mizivý a dochází k častým krizovým situacím, 

dokázali jsme poskytnout službu v náležitém rozsahu a kvalitě všem osobám s PAS. 

Plně jsme využili možnosti projektu „Transformace organizace Benjamín“, a to zejména 

v oblasti spolupráce s PhDr. Hynkem Jůnem, Ph.D. při realizaci případových supervizí, které 

výrazně pomáhaly řešit krizové situace ve službě.  

 

 

 

 

6 Sociální podmínky uživatelů :  
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytovou sociální službu osmi uživatelům, žijícím a 

samostatných jednolůžkových pokojích. Vždy dva uživatelé mají společnou koupelnu 

s toaletou a sprchovacím koutem. K dispozici je také jedna koupelna s toaletou a vanou. 

Součástí domácnosti je obývací pokoj spojený s kuchyní s veškerým vybavením (lednice 

s mrazákem, sporák, trouba, varná konvice, mikrovlnná trouba, myčka). Uživatelé využívají 

dvě terasy a zahradu domova Benjamín p.o. 

Domov Benjamín p.o. poskytuje uživatelům :  

- celodenní stravu, která je dodávána externím dodavatelem 

- praní prádla, a to jak osobního tak provozního ve vlastní prádelně 

- doprovody mimo zařízení (v rámci kontaktu se společenským prostředím)  

- přepravu osobním automobilem organizace (škola) 

- pomoc při vyřizování osobních záležitostí uživatelů 

- pomoc zdravotnického personálu v akutních případech 

 

 

 

 

 

 

 



 
       obývací pokoj 

 
 

 

 

 

 

        kuchyňský kout – součást obývacího pokoje 

 
 

 



 

 
pokoj uživatele 

 

 
 

 

7 Stavebně - technický stav objektu 

Domov Benjamín prošel v letech 2012 – 2014 v rámci projektu „ Rekonstrukce domova pro 

osoby se zdravotním postižením Benjamín“ celkovou rekonstrukcí s cílem poskytovat 

v objektu odděleně dvě služby, a to DOZP a DZR. Celý objekt je zcela bezbariérový. 

Organizace upravila terasy dle potřeb osob s PAS a provedla další nutné úpravy na zahradě 

(zpevnění svahů, oprava vjezdu). 

 

 

 

 

8 Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015 

Viz bod 8 u zprávy o činnosti DOZP 

 

 

 

 

9 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2015 a vize do dalších let  
- stabilizace pracovního týmu a posílení pracovního týmu o kompetentní zaměstnance 

- komplexní řešení alternativní komunikace vzhledem k rozvoji  funkční komunikace 

uživatelů  



Organizace neprováděla v roce 2015 významné opravy na majetku. 

 

 
Organizace nerealizovala v roce 2015 žádné zahraniční služební cesty. 

 

 

Průměrné % nemocnosti za rok 2015    - 6,65 

            

 

 

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 

 

Závazky - organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti 

 

Pohledávky – celková částka pohledávek po splatnosti – 1 178,- Kč (dlužníkem je uživatelka, 

která již v domově Benjamín p.o. nežije). Dle splátkového kalendáře bude pohledávka 

celkově uhrazena v lednu 2016 

 

 

 

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 

 

Audit : použití poskytnuté neinvestiční dotace za kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

na rok 2014        

Z hlediska věcné správnosti a účelovosti použitých prostředků nebylo shledáno závad. 

 

Kontrola VZP plateb pojistného za období 1.12.2010 – 31.5.2015 

(dodržování termínu plateb, podávání přehledů o platbách pojistného, kontrola zasílání 

záznamů o pracovní neschopnosti, kontrola oznamovací povinnosti a kontrola stanovení výše 

vyměřovacích základů a kontrola správnosti výše pojistného dle účetní evidence) 

Ze strany organizace nebylo shledáno závad 

    

 

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů 

 
Průměrný roční počet zaměstnanců za rok 2015 v organizaci Benjamín p.o. činil  82,29 

zaměstnanců, z toho 2,13 zaměstnanců  se zdravotním postižením. Jedna zaměstnankyně na 

pracovní pozici vedoucí kuchařka, jedna zaměstnankyně na pracovní pozici pracovník v 

sociálních službách a částečným úvazkem řidič. Povinný podíl osob se zdravotním 

postižením, které by organizace dle zákona č. 435/2004 měla zaměstnávat činil 3,29 osob. 

Odběrem výrobků tuto povinnost organizace splnila celkem za 1,06 osob. Za rok 2015 

organizace splnila povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a odběrem 

výrobků na 97 % a odvod do státního rozpočtu činí 6 476,- Kč 

 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 

Organizace v průběhu roku neobdržela žádost o poskytnutí informací dle uvedeného zákona. 

 



Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se 

zprávou o činnosti  

 
Zaměstnanci organizace budou seznámeni se zprávou o činnosti organizace na pracovních schůzkách 

na jednotlivých střediscích (Petřvald, Havířov, Karviná) nejpozději do 15.4.2016    
   

 

 

   

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Mgr. Darja Kuncová, Dagmar Procházková, Mgr. Taťána Chmielová 

datum:   11.3.2016      

telefon: 596541149 

e-mail: benjamin.kuncova@seznam.cz 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


