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Slovo ředitele 

 

 
Vážení přátelé, 

 

ohlédneme- li se za rokem 2014, který byl pro organizaci Benjamín, p. o. velmi pestrým a 

smysluplným rokem, musíme poděkovat především zřizovateli, že nám umožnil zrealizovat 

plány, které přinášejí změny v oblasti kvality života uživatelů žijících v Benjamínu, p. o. 

V roce 2014 se přestěhovali dospělí uživatelé do zrekonstruovaných prostorů domova  v  

Petřvaldě, kde kromě domova pro osoby se zdr. postižením nově vznikla služba pro dospělé 

osoby s poruchou autistického spektra. Možnost zahájení této služby vnímáme jako velmi 

důležitou událost  na kterou jsme se dlouho připravovali. 

Rok 2015 bude obdobím změn především pro děti žijící v Benjamínu, p. o., kdy dojde 

k přestěhování dětí z náhradního ubytování v Orlové do novostavby v Havířově. Velmi si 

přeji, aby děti měly možnost být v domově pouze  na dobu nezbytně nutnou a aby našly do 

budoucna otevřenou náruč svých blízkých ať už v biologické rodině nebo v náhradní rodinné 

péči. 

Jsem přesvědčena, že rok 2015 přinese další nové výzvy, jak v oblasti vzdělávání, projektové 

činnosti, ale především v možnosti poskytnout lidem žijícím v Benjamínu žít život dle jejich 

možností a přání.  

Děkuji všem, kteří nás podporují a věří ve smysluplnost naší práce. Děkuji všem kolegům, 

zaměstnancům, rodinným příslušníkům, dobrovolníkům a přátelům domova a 

spolupracujícím organizacím. 

Přeji nám všem úspěšný a pohodový rok 2015. 

                                                      Darja Kuncová 
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Popis zařízení : 

 

Od ledna 2014 do srpna 2014 jsme žili v náhradních prostorách budovy LDN v areálu NsP Orlová. 

K dispozici jsme měli druhé a čtvrté patro. Na druhém patře žili uživatelé komunity Domino – lidé 

s autismem. Na čtvrtém patře žili uživatelé komunit Klubíčko, Čtyřlístek a Oáza. V průběhu 

rekonstrukce a humanizace našich služeb spolupracujeme s Domovem Březiny, odkud přivážíme 

obědy. Další stravu připravuje kuchařka nebo pracovníci v sociálních službách společně s uživateli. 

Uživatelé měli možnost se stravovat v jídelnách na jednotlivých patrech, nebo na pokojích dle potřeb 

a přání uživatelů. V budově jsou k dispozici osobní výtahy, máme k dispozici údržbářskou dílnu 

v suterénu. Prádlo bylo odváženo do prádelny Domova Březiny, kde pracovaly také naše 

zaměstnankyně a od září 2014 zajišťujeme praní prádla ve vlastní prádelně zrekonstruované budovy 

domova Benjamín v Petřvaldě. V září 2014 se dospělí uživatelé přestěhovali do zrekonstruované 

budovy domova Benjamín v Petřvaldě a děti zůstaly v Orlové, v areálu NsP ve čtvrtém patře. Druhé 

patro bylo předáno zpět NsP Karviná. Po ukončení novostavby v Havířově, určené dětem, se 

uživatelé z Orlové přestěhují do nového domova v Havířově.   

Projekt celkové rekonstrukce stávajícího 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. Součástí rekonstrukce bylo také vytvoření jedné 

samostatné domácnosti pro nově zaregistrovanou službu Domova se zvláštním režimem. Tato 

domácnost je situována v jiné části budovy. Uživatelé mají na domácnosti k dispozici jednolůžkové 

pokoje, několik koupelen s WC, kuchyň propojenou s obývacím pokojem a úložné prostory. 

Uživatelé obou služeb mohou využívat terasy, udržovanou zahradu a relaxační místnost. V zázemí 

obou služeb jsou dostatečné prostory pro personální a technické zajištění provozu. 

 

 

Charakteristika poskytovaných služeb : 

 

 

                VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

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

                                                    My všichni z Benjamínu 

 

 

Poslání pro DOZP a DZR v Petřvaldě 

Benjamín je domov pro lidi s mentálním postižením, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí či 

se svou rodinou a kteří potřebují celoroční pobytovou službu. S respektem a individuálním přístupem 

ke každému z uživatelů usilujeme o jejich začleňování do společnosti a běžného života, rozvíjení 

jejich schopností a dovedností, zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího 

prostředí a podporu k navazování zdravých mezilidských vztahů.  

 

 

Cílová skupina:  

 

DOZP - dospělé osoby se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením a 

kombinovanými vadami do 64 let. 
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DZR – dospělé osoby s mentálním postižením a poruchou autistického spektra 

 

Službu neposkytujeme: 

 

osobám bez mentálního postižení 

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 

 

 

 

Služba DOZP a DZR v Petřvaldě nabízí: 

 

UBYTOVÁNÍ DOZP  

4 bezbariérové domácnosti vždy s jedním dvoulůžkovým a 4 jednolůžkovými pokoji, společným 

obývacím pokojem, kuchyní se spotřebiči (lednice, mikrovlnná trouba, sporák, varná konvice), 

dvěma koupelnami s WC (jedna vybavena pračkou a sušičkou; jedna koupelna s vanou a jedna se 

sprchovým koutem)  

každá domácnost má bezbariérový vstup na terasu 

dvě domácnosti mají bezbariérový vstup na zahradu 

výtah 

 

UBYTOVÁNÍ DZR 

Uživatelé mají na domácnosti k dispozici osm jednolůžkových pokojů a 5 koupelen s WC, kuchyň 

propojenou s obývacím pokojem a vstupem na terasu a úložné prostory. 

 

Obě služby dále nabízí 

 

VYUŽÍVÁNÍ SPECIÁLNÍCH POMŮCEK PODLE INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB UŽIVATELŮ 

tři hydraulické sprchové vozíky 

dvě elektrická zvedací zařízení  

polohovací pomůcky  

speciální kočáry 

ortézy atd. 

 

BEZBARIEROVÉ PROSTŘEDÍ 

bezbariérový vstup do budovy 

bezbariérová terasa 

bezbariérová zahrada 

              

STRAVOVÁNÍ  

snídaně, oběd, večeře, svačiny, nápoje 

strava je podávána v domácnostech, uživatelé se mohou dle přání, možností a schopností zapojit či 

účastnit se přípravy jídla (snídaně, svačiny, večeře) 

strava je poskytována dle individuálních potřeb uživatelů (dieta, úprava jídla, možnost odhlásit 

stravu, možnost připravit si jídlo z individuálně nakoupených surovin) 

 

24 HODINOVOU PŘÍTOMNOST ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA 

služby zdravotnických pracovníků v nepřetržitém provozu 
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DÁLE ZAJIŠŤUJEME 

doprovody mimo zařízení (na kulturní a sportovní akce, na nákupy, na volnočasové aktivity, při 

cestování hromadnou dopravou, do školy nebo do zaměstnání, na úřady, k lékaři dle vnitřních 

pravidel ad.) 

přepravu osobním automobilem organizace (do školy, do zaměstnání) 

pomoc při vyřizování osobních záležitostí uživatelů 

spolupráci s opatrovníky 

praní prádla v prádelně (mimo osobního prádla uživatelů) 

 

 

Poslání pro DOZP pro děti 

 

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově je poskytnout 

odpovídající, bezpečné zázemí dětem se zdravotním postižením, které prozatím nemohou žít 

v rodinném prostředí. Prostřednictvím cílených aktivit děti podporujeme při znovunavázání 

rodinných vazeb a pomáháme jim při návratu do rodinného prostředí. S respektem k jejich potřebám 

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

 

CÍLE 

 

 

1. Všechny děti z Benjamínu mají navázány přirozené osobní vazby s rodinou a blízkými 

osobami, jsou prostřednictvím cíleného působení pracovníků služby co nejvíce v těchto 

aktivitách podpořeny.  

 

2. Děti se zapojují do běžného života v komunitě, seberealizují se v osobním prožívání i volném 

čase a aktivně se zapojují do péče o vlastní osobu i domácnost, a to i děti s těžkým 

kombinovaným postižením 

 

3. Děti s nejtěžším postižením prožívají svůj život bez bolesti, s různorodými a smysluplnými 

podněty a zapojují se do společnosti a přirozených sociálních vztahů 

 

Organizace si stanovuje také krátkodobější cíle, které jsou průběžně rozpracovávány a s nimiž je 

možné se seznámit na webových stránkách organizace a ve výročních zprávách.  

 

Cílová skupina 

 

Děti a mladí lidé se zdravotním postižením, kteří prozatím nemohou vyrůstat v běžné rodině.  

Konkrétně se jedná o děti od tří let do ukončení povinné školní docházky (tj. 26 let věku), které mají: 

- středně těžké, těžké, hluboké mentální postižení 

- kombinované postižení, včetně poruch autistického spektra 

 

Prioritně přijímáme děti: 

- Ve věku od 3 do 10 let 

- S nařízenou ústavní výchovou 

- Které mají rodinnou vazbu v Moravskoslezském kraji 
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Službu neposkytujeme 

 

dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje využívání speciálních zdravotnických přístrojů a zařízení 

a nepřetržitou lékařskou péči 

 

Služba DOZP pro děti nabízí 

 

UBYTOVÁNÍ 

pět dvoulůžkových a čtyři jednolůžkové pokoje s balkony, šest koupelen s WC, relaxační místnost, 

dvě obývací místnosti a kuchyňku. Celý objekt je bezbariérový, k dispozici jsou 4 výtahy. 

 

 

STRAVOVÁNÍ  

snídaně, oběd, večeře, svačiny, nápoje 

strava je podávána v domácnostech, uživatelé se mohou dle přání, možností a schopností zapojit či 

účastnit se přípravy jídla (snídaně, svačiny, večeře) 

strava je poskytována dle individuálních potřeb uživatelů (dieta, úprava jídla, možnost odhlásit 

stravu, možnost připravit si jídlo z individuálně nakoupených surovin) 

 

24 HODINOVOU PŘÍTOMNOST ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA 

služby zdravotnických pracovníků v nepřetržitém provozu 

 

DÁLE ZAJIŠŤUJEME 

doprovody mimo zařízení (na kulturní a sportovní akce, na nákupy, na volnočasové aktivity, při 

cestování hromadnou dopravou, do školy, na úřady, k lékaři dle vnitřních pravidel ad.) 

přepravu osobním automobilem organizace (do školy) 

pomoc při vyřizování osobních záležitostí uživatelů 

spolupráci s poručníky a rodiči 

praní prádla zajišťuje prádelna v Petřvaldě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

8 

 

 

1. Uživatelé služby : Domov se zvláštním režimem 

 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2014 – 8 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2014 a jejich rozdělení   

 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2014, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 
PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ 1   6      7     0     3 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 19 15-27 15-27 0 15-21 

průměr 19 20,3 20,1 0 17,3 

 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 1 1 0 1 

IV úplná závislost 1 5 6 0 2 

 3.3.4 TYP                           
 
POSTIŽENÍ 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 0 3 3 0 3 

těžké 1 2 3 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

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

 
 
0 

 
 
1 1 0 0 

 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 1 5 6 0 3 

s částečným omezením  0 1 1 0 0 

s úplným omezením pohybu 0 0 0 0 0 
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Uživatelé služby : Domov pro osoby se zdravotním postižením 

 

      3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2014 – 38 

      3.2 celkový počet uživatelů k 31.12.2014 a jejich rozdělení  

 
 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2014, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 
PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ  14 19 33 3 4 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 10-57 10-38 10-57 32-57 14-38  

průměr 25,32 20,96 23,14  41,63 30,6  

 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 1 1 0 1 

IV úplná závislost 14 18 32 3 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 5 10 15 2 2 

hluboké 2 2 4 0 0 

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

 
 
10 

 
 
17 27 1 3 

 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 5 4 9  2  1  

s částečným omezením  2 5 7  0  1  

s úplným omezením pohybu 7 10 17  1  2  

 

 
 

3.3 obložnost v uplynulém roce 

 

 leden až srpen 2014   služba DOZP    - 94,14 % 

 září až prosinec 2014 služba DOZP   -  83,97 % 

 září až prosinec 2014 služba DZR     -  68,75 % 

 

 

 

 

3.4  počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2014  - 20 

 

          z toho DOZP   - 7 žen  

                                 -  9 mužů 

          z toho DZR     - 0 žen 

                            - 4 muži  
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3.5  průměrná čekací doba zájemců o službu : 

z důvodu rekonstrukce budovy v Petřvaldě  a výstavby nové služby pro děti v Havířově nebyli 

přijímáni noví uživatelé a to až do doby ukončení rekonstrukce budovy v Petřvaldě, zřízení nové 

služby DZR a přestěhování se do zrekonstruované budovy. Od září 2014 byli do služeb DOZP a 

DZR v Petřvaldě dle metodiky schválené zřizovatelem přijímání noví uživatelé. 
 

 

  celkový počet dětí  k 31.12.2014  
 

  
   
rozdělení dle počtu dětí s nařízenou ústavní výchovou a dětí, kterým jsou poskytovány služby na základě 

uzavřené smlouvy k 31.12.2014                                                       1- nařízená ústavní výchova   
                                                                                                    2- služby na základě smlouvy 

 
 

celkový počet dospělých uživatelů domova Benjamín k 31.12.2014 
 

  

10

3

chlapci

dívky

9

4

1

2

15

12

muži

ženy
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4 Personál: 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 

stav (PS) 

ke dni 
31.12.2014 

% 

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  5,3  10,7  0 0   2,6  5,3  0  0  1,8 3,6  0,9 1,8  0  0 

vyšší odborné  5,8  11,7  0  0  5,8 11,7  0  0  0  0  0  0  0  0 

úplné střední  22,8  46  0  0 12,7 25,6  5,5  11,1  0  0 3,3  6,7  1,3  2,6 

vyučen  14,7  29,6  0  0  7,5 15,1  0  0  0  0  0  0  7,2  14,5 

základní  1   2  0  0  0,3  0,6  0  0  0  0  0  0  0,7  1,4 

celkem  49,6 100  0  0 28,9 58,3  5,5  11,1  1,8 3,6  4,2  8,5  9,2  18,5 

Pozn.:  

PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2014 
 

 
 

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2014 

Stěžejním úkolem pro rok 2014 bylo pro organizaci zřízení nové služby (pro osoby s mentálním 

postižením a poruchou autistického spektra a problémovým chováním) a přestěhování dospělých 

uživatelů do zrekonstruované budovy domova Benjamín. S velkým respektem vůči potřebám 

uživatelů s těžkým a hlubokým postižením jsme postupovali při tvorbě přechodových plánů a při 

samotném stěhování tak, aby situaci porozuměli, byla pro ně předvídatelná, aby dostali patřičnou 

podporu a pomoc a aby byly pro uživatele co nejvíce eliminovány negativní dopady, které může 

stěhování přinést. Před přestěhováním do zrekonstruovaných prostor proběhla návštěva 

připravovaných domácností, aby byly zmapovány případné ústavní prvky (viz plnění úkolů). 

 Dne 8.10.2014 proběhlo oficiální otevření domova Benjamín za účasti zástupců zřizovatele a 

pozvaných hostů. V průběhu roku 2014 jsme pokračovali v projektu „Projekt transformace 

organizace Benjamín“ v rámci kterého jsme se intenzivně vzdělávali v oblasti kvality péče o cílové 

skupiny osob, kterým poskytujeme služby (podpora pracovníků při využívání AAK, podpora 

pracovníků při zpracovávání, aktualizaci a využívání metodických materiálů a vnitřních pravidel 

poskytovaných služeb). Počátkem roku proběhlo vyhodnocování potřeb dětí za aktivní účasti 

zástupců OSPOD, pedagogů ZŠ a rodičů uživatelů. Jedním ze stěžejních výsledků byl odchod dítěte 

do pěstounské péče, jemuž jsme poskytovali maximální podporu při přechodu do rodiny a 

s budoucími pěstouny jsme úzce spolupracovali. Na podzim roku 2014 proběhlo hodnocení změn 

v životě uživatelů (viz plnění úkolů). V průběhu roku 2014 (i v předešlých letech) jsme se aktivně 

účastnili práce v transformační skupině pro děti. Další informace a zkušenosti jsme získávali i 

prezentovali na odborných konferencích např. „Děti s postižením intelektu v ústavní péči“ (QUIP), 

na pracovním setkání „Transformace sociálních služeb“, kde jsme vedli jeden z workshopů 

k problematice dětí v ústavní péči. Ředitelka organizace měla na konferenci „Každý den s autismem“ 

příspěvek s názvem „ Jak se žije dětem s nařízenou ústavní výchovou a autismem“.  
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6 Sociální podmínky uživatelů 

 

DOZP Petřvald  

4 bezbariérové domácnosti vždy s jedním dvoulůžkovým a 4 jednolůžkovými pokoji, společným 

obývacím pokojem, kuchyní se spotřebiči (lednice, mikrovlnná trouba, sporák, varná konvice), 

dvěma koupelnami s WC (jedna vybavena pračkou a sušičkou; jedna koupelna s vanou a jedna se 

sprchovým koutem)  

každá domácnost má bezbariérový vstup na terasu 

dvě domácnosti mají bezbariérový vstup na zahradu 

výtah 

 

DOZP v Orlové 

pět dvoulůžkových a čtyři jednolůžkové pokoje s balkony, šest koupelen s WC, relaxační místnost, 

dvě obývací místnosti a kuchyňku. Celý objekt je bezbariérový, k dispozici jsou 4 výtahy 

 

DZR Petřvald 

Uživatelé mají na domácnosti k dispozici osm jednolůžkových pokojů a 5 koupelen s WC, kuchyň 

propojenou s obývacím pokojem a vstupem na terasu a úložné prostory. 

 

Rekonstrukcí budovy domova Benjamín v Petřvaldě se sociální podmínky uživatelů výrazně 

zkvalitnily a umožnily značnou individualizaci poskytovaných služeb. 

Prioritou při poskytování služby v domově Benjamín je umožnit a zprostředkovat uživatelům trávení 

volného času v co nejvyšší míře mimo pobytovou službu využíváním všech veřejných dostupných 

služeb (knihovna, kadeřník, nákupní centra, dětská hřiště, DDM, kino, divadlo, krytý bazén, squash, 

restaurace, cukrárny, lesopark, trhy atd.). 

Díky dárcům bylo možno v roce 2014 poskytovat uživatelům canisterapii a muzikoterapii 

 

 

 

 

7 Stavebně - technický stav objektu  

Budova domova Benjamín v Petřvaldě prošla celkovou rekonstrukcí s ohledem na rozdělení služby 

na DOZP a DZR. Rekonstrukce byla ukončena v červenci 2014.  Objekt je zcela  bezbariérový, 

vybaven výtahem odpovídajícím potřebám cílové skupiny, služba DOZP je poskytována ve 4 

domácnostech a služby DZR v jedné domácnosti. Nad rámec projektu byla okna vybavena 

venkovními roletami pro zajištění soukromí a intimity uživatelů. Novostavba DOZP v Havířově  

bude dokončena  v prvním čtvrtletí roku 2015 a v druhém čtvrtletí roku 2015 se tam přestěhují děti, 

které dosud žijí v náhradním bydlení v Orlové. 
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8 Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLNĚNÍ  STANOVENÝCH  ÚKOLŮ  PRO  ROK  2014 

 

 

Benjamín, příspěvková organizace 

Modrá 1705 

Petřvald 

735 41 

 

 

Školní 1286 

Orlová – Lutyně 

735 14  
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1)Vytvořit minimálně 0,5 pracovního úvazku pro osoby s mentálním postižením 

z řad uživatelů poskytovaných nebo jiných sociálních služeb, nebo pro osoby 

s duševním onemocněním. 

 

Již několik let nás oslovuje ve věci zaměstnání v naší organizaci mladý muž, který 

v dětství využíval naše pobytové služby a nyní žije v Havířově v chráněném bydlení. 

Od června 2014 probíhalo jednání s uživatelem, následně s veřejným opatrovníkem a 

vedením poskytovatele služby, kterou nyní mladý muž využívá. Po telefonických a 

osobních jednáních, kdy jsme se neustále potýkali s nepochopením, s nevěnováním 

pozornosti požadavkům mladého muže a nevolí vyhovět jeho schopnostem a přáním 

došlo ke konečnému uzavření jiného pracovněprávního vztahu – dohoda o pracovní 

činnosti (dále jen DPČ). DPČ je sjednána na 3 hodiny denně dle možností zdravotního 

stavu mladého muže. Dále pak podporujeme v možnosti zapojit se do pracovního 

procesu další tři uživatele našich služeb, kteří jsou připravováni za podpory job 

coache. V současné době tito uživatelé nemají kompetenci zvládat pracovní úkony, 

v budoucnu však počítáme s možností uzavřít s nimi pracovněprávní vztah dle jejich 

možností a vyjádření lékaře. 

 

příloha č. 1 k úkolu č. 1 

- dohoda o pracovní činnosti (snadné čtení) 
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DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 
( ve snadném čtení ) 

 

Benjamín, příspěvková organizace 

Zast. Mgr. Darjou Kuncovou, ředitelkou organizace 

Modrá 1705 

735 41 Petřvald 

IČ: 00847461 

 

a 

 

 

Jméno a příjmení:          ALEŠ  

Rodné číslo :                      

Trvalý pobyt :                   Havířov Město 

Zdravotní pojišťovna:      VZP 

                                        

 

              

uzavírají: 

 

Dohoda o práci v Benjamínu 

 

Co budu v Benjamínu dělat: 

- pomáhat panu údržbáři  

- pomáhat při úpravě zahrady: 

o úklid větví 

o úklid posečené trávy do pytlů 

o hrabání trávy 

o sázení květin 

o úklid teras 

o zalévání květin 

- pomoc při údržbě bazénu 

- pomoc při odklízení sněhu 

- natírání laviček a plotů 

- pomoc při úklidu místnosti údržbářů  

- vysávání a mytí aut 

 

 

Kde budu práci dělat:       

                                         Benjamín, p. o.,  Modrá č. 1705, Petřvald  735 41 
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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. 

 

Domov Benjamín v roce 2014 zaměstnával 1,98 osob se zdravotním postižením a 0,02 

osob s těžším zdravotním postižením. Organizace splnila povinný podíl osob se 

zdravotním postižením zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a neplnila tak 

povinnost ani odběrem služeb, ani výrobků. Rovněž tak odpadá odvod do státního 

rozpočtu.   

 

příloha č. 1 k úkolu č.2 

- oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením 
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3) Aktivně využívat nabídky vzdělávacích aktivit v rámci individuálního projektu 

kraje „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“ 

Hlavním cílem projektu je přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových 

sociálních služeb MSK a přispět formou inkluze lidí s postižením ke zlepšení kvality 

jejich života. O všech aktivitách tohoto projektu jsme byli průběžně informováni 

zřizovatelem na schůzkách, informace byly předávány i na skupině pro transformaci 

zařízení pro děti a také na poradách ředitelů. Tyto informace byly do zařízení zaslány i 

v elektronické podobě formou prezentace projektu. Dne 30. 1. 2014 v rámci 

individuálních projektů Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb 

v MSK II. a Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II. byla 

realizována konference zaměřená na stručné představení projektů. Této konference se 

zúčastnila ředitelka organizace.  

Díky realizaci projektu „Transformace organizace Benjamín“ využíváme vzdělávací 

aktivity vhodné „na míru“ vzdělávacím potřebám našim zaměstnancům, tudíž není 

možno využívat vzdělávání z individuálního projektu MSK,  které je obsahem velmi 

podobné. 

Na konci roku 2014 jsme s velkým zájmem využili projekt kraje s názvem „Podpora 

vzdělávání v sociální oblasti MSK III“ 

 aktivita č. 2 s názvem „Ucelené vzdělávání zaměřené na specifické oblasti        

sociální práce“   2.1. vzdělávací program pro pracovníky v oblasti sociální práce 

s dětmi se zdravotním postižením a jejich rodinami (v rozsahu 162 hod.), kterého se 

účastní ředitelka plus jeden zaměstnanec z cílové skupiny dětí. 

 

 

4) V úzké spolupráci s odvětvovým odborem se podílet na realizaci individuálního 

projektu kraje „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK II“  

Využili jsme z tohoto projektu :  

klíčová aktivita č. 2  - Metodická podpora poskytovatelů a pracovníků služeb 

                                 -  cílené odborné konzultace, zaměřené na daná témata  

klíčová  aktivita č. 3 – Podpora zaměstnávání lidí s postižením 

záměrem této aktivity je zajistit lidem s postižením větší podporu v hledání zaměstnání 

prostřednictvím Job coache na území celého kraje. 

Dne 8 12.2014 proběhla v domově Benjamín pracovní schůzka, které se zúčastnili 

zástupci DOZP a DZR Benjamín a Slezské Diakonie. Předmětem schůzky bylo 
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dohodnout se o možné spolupráci v oblasti pracovního uplatnění některých uživatelů 

domova Benjamín a společnými silami přiblížit vybraným uživatelům pracovní 

možnosti. Vzhledem k zájmu a možnostem některých nových uživatelů bylo 

dohodnuto, že se do projektu zapojí dva uživatelé z DOZP Benjamín a jeden uživatel 

DZR. Job coach bude do Benjamínu docházet v předem stanovených časech a dnech. 

Schůzek budou účastni vybraní uživatelé v doprovodu pracovníků domácností, ve 

kterých žijí, vedoucí DOZP a DZR a také konzultantka alternativní komunikace. Job 

coach se také sejde s opatrovníky uživatelů, aby s nimi pohovořil o své práci a také o 

možnostech pracovního uplatnění uživatelů domova Benjamín. Tato schůzka je 

naplánována na leden 2015 

 V návaznosti na toto první setkání proběhla dne 9.12. 2014  krátká informativní 

schůzka se zaměstnanci Benjamínu a úkolem sezení bylo informovat zaměstnance o 

možnosti pracovního uplatnění některých uživatelů. V prádelně a také v dílně. Job 

coach docházel do domova Benjamín  pravidelně jedenkrát týdně a v roce 2015 bude 

přicházet a podporovat uživatele do března.  

 

 

 

5) Realizovat projekt „Transformace organizace Benjamín“ 

Zpráva o průběhu realizace projektu Transformace organizace Benjamín v roce 2014 

Během celého roku 2014 probíhaly plánované schůzky transformačního týmu 

(zpravidla jednou měsíčně), schůzek se účastní metodik transformace, ředitelka 

organizace, vedoucí služeb, sociální pracovníci, odborní pracovníci pro podporu 

zaměstnanců i uživatelů služby, vedoucí zdravotního úseku, ekonom a dle možností 

také zástupce zřizovatele a spolupracujících organizací (Autistik, o. s.). Dle plánu 

realizace projektu byly zpracovávány dílčí výstupy a analýzy (personální analýza, 

analýza okolí, koncept podpory v komunitě) a průběžně byly připravovány podklady 

ke zpracování transformačního plánu. Během roku se uskutečnila také setkání s 

pracovníky služby, kterým byly předány informace o připravovaných i realizovaných 

transformačních záměrech a o průběhu realizace projektu 

 

Vyhodnocování míry nezbytné podpory dospělých uživatelů služby 

Od začátku roku 2014 se pracovalo s výstupy z Vyhodnocování míry nezbytné 

podpory, které proběhlo koncem předešlého roku u všech stávajících dospělých 
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uživatelů (a jednoho uživatele ve věku 16 let, u nějž byla míra nezbytné podpory dle 

metodiky hodnocena jako u dospělých). U nově přijímaných dospělých uživatelů 

služby se vyhodnocování míry nezbytné podpory provádí po ukončení adaptační doby 

(poté, co si uživatel v domově zvykne a pracovníci se naučí rozumět jeho projevům). 

Proces vyhodnocování se řídil metodikou MPSV „Posuzování míry nezbytné podpory 

uživatelů, doporučený postup č. 1/2010“. Na základě vyhodnocování lze konstatovat, 

že všichni uživatelé potřebují ze strany poskytované služby vysokou míru podpory. 

Zjištěné informace byly využity v rámci individuálního plánování průběhu sociální 

služby. Souhrnná informace z vyhodnocování míry nezbytné podpory dospělých 

uživatelů je obsažena v příloze č. 1 této zprávy. 

 

 

Hodnocení potřeb dětí 

Hodnocení potřeb dětí proběhlo začátkem roku 2014 dle „Metodiky vyhodnocování 

potřeb dětí v ústavním prostředí“. U nově přijatého uživatele proběhlo po jeho adaptaci 

v domově koncem roku 2014. Souhrnná informace z hodnocení potřeb dětí je uvedena 

v příloze č. 2 této zprávy. 

 

 

Hodnocení změn v životě uživatelů (dětí i dospělých) 

Hodnocení změn v životě uživatelů proběhlo na podzim 2014 a byli do něj zapojeni 

všichni stávající uživatelé služby. Souhrnná informace z hodnocení změn v životě 

uživatelů je uvedena v příloze č. 3 této zprávy. 

 

 

Zpracovávání přechodových plánů a příprava na stěhování do Petřvaldu 

Přechodové plány byly zpracovány pro všechny stávající uživatele služby (dospělí lidé 

stěhující se do zrekonstruovaných prostor v Petřvaldě – DOZP i DZR, děti stěhující se 

v rámci přechodných prostor v Orlové i děti připravující se na změnu v podobě 

přistěhování nových spolubydlících). V přechodových plánech byl stanoven plán na 

následující období (co mě čeká, co je třeba udělat, kdo mi s tím bude pomáhat, jak 

bude vypadat můj život v novém domově atp.), bylo tam popsáno, jak se budou 

uživatelé seznamovat s novými prostory, novými uživateli, pracovníky apod. Pro 

většinu uživatelů byly přechodové plány zpracovány také v alternativní podobě dle 

jejich individuálních potřeb a možností a dle individuálně nastaveného způsobu 

komunikace. Vzor přechodového plánu tvoří přílohu č. 4 této zprávy. Přechodové 

plány se zpracovávají také při přijímání nových uživatelů služby. 
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Mapování ústavních prvků 

Před nastěhováním do zrekonstruovaných prostor proběhla návštěva připravovaných 

domácností za účasti vedení organizace, metodika transformace a pracovníků, kteří se 

v organizaci zabývají zvyšováním kvality poskytovaných služeb. Cílem setkání bylo 

diskutovat o ústavních prvcích souvisejících s podobou bydlení a zabránit jejich 

přenosu do nových domácností. I v náhradních prostorách jsme se této problematice 

věnovali, abychom eliminovali množství ústavních prvků v náhradním bydlení, 

především u dětí. 

 

 

Příprava nových domácností 

Nové domácnosti byly připravovány spolu s uživateli (někteří uživatelé nové 

domácnosti pravidelně navštěvovali, jiní byli o přípravách pravidelně a průběžně 

informováni jim srozumitelnou formou), kteří se připravovali na změnu bydlení, 

jednotlivé místnosti byly vybavovány a uspořádávány dle individuálních potřeb, 

možností a schopností uživatelů a s důrazem na běžnou podobu bydlení. Společné 

prostory v domácnostech se opět vybavovaly tak, aby odpovídaly individuálním 

potřebám uživatelů a zároveň se podobaly běžnému bydlení.   

 

 

Stěhování do Petřvaldu 

Stěhování uživatelů probíhalo dle připraveného harmonogramu a v souladu 

s přechodovými plány. Bezprostředně po nastěhování uživatelů do nových domácností 

byla zahájena jejich podpora při orientaci v novém prostředí prostřednictvím metod 

AAK. 

 

 

 

Podpora uživatelů v AAK  

Probíhalo průběžné nastavování metod, způsobů a forem komunikace s uživateli, 

tvorba pomůcek AAK dle jejich individuálních potřeb a možností, supervize 

používaných postupů s cílem vytváření podmínek pro samostatné rozhodování a 

uplatňování vlastní volby uživatelů, podpory funkční komunikace coby prostředku 

nezávislého začleňování do společnosti, prevence "problémového" chování apod., 

zpracování vnitřních pravidel a relevantních dokumentů ve formě přístupné uživatelům 
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služby dle nastavených systémů a jejich individuálních potřeb, podpora při přirozeném 

kontaktu uživatelů s místní komunitou, rodinou, blízkými osobami, dobrovolníky, 

stážisty a dalšími spolupracujícími osobami. Bylo zajištěno mapování dosavadních 

způsobů komunikace nových uživatelů služby a kontinuální přenos způsobu 

komunikace do služeb Benjamínu, popř. podpora při využívání nových dosud 

nerealizovaných možností v oblasti podpory dorozumívání 

 

 

Podpora pracovníků ve využívání AAK při práci s uživateli služby 

Průběžně byla zajištěna metodická podpora při vzájemné spolupráci pracovníků a 

uživatelů služby – zprostředkování komunikace mezi uživateli a pracovníky, praktické 

vedení pracovníků při používání AAK za účelem sjednocení způsobu komunikace 

všech pracovníků s konkrétními uživateli, důsledné používání individuálně 

nastavených metod a pomůcek AAK, pomoc při tvorbě komunikačních pomůcek 

a podpora uživatelů a pracovníků při jejich využívání v běžném životě. Byla 

zprostředkovávána komunikace mezi uživateli služby a nově přijímanými pracovníky, 

zaškolování nově přijatých pracovníků v individuálně nastavených metodách a 

pomůckách AAK využívaných při práci s konkrétními uživateli služby (nejen 

pracovníků přímé péče, ale všech zaměstnanců, s nimiž uživatelé přicházejí do 

každodenního kontaktu. Odborný pracovník pravidelně předával specifické dovednosti 

pracovníkům a podporoval je při jejich flexibilním využívání - používání gest 

jazykového programu Makaton, ovládání a používání speciálních pomůcek 

(komunikátory, pomůcky asistivní technologie atd.). 

 

 

 

 

Podpora pracovníků při zpracovávání, aktualizaci a využívání metodických 

materiálů a vnitřních pravidel poskytovaných služeb 

Výčet vnitřních pravidel, která byla v průběhu roku diskutována, a zásadně měněna je 

uveden v příloze č. 5 této zprávy. Kromě těchto klíčových dokumentů byla průběžně 

věnována pozornost práci s novými i kmenovými zaměstnanci, s nimiž byly probírány 

strategické a metodické materiály s cílem upevnit jejich využívání a reflektování v 

praxi poskytované služby. 
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Vzdělávání pracovníků  

Všichni pracovníci se průběžně zapojovali do vzdělávacích aktivit dle svých 

vzdělávacích plánů. V průběhu roku 2014 šlo zejména o kurzy "Řízení transformace" 

určené pracovníkům managementu a vedoucím domácností, kurzy "Transformace – 

přechod uživatele do běžného života" určené pracovníkům v přímé péči, kurzy 

zaměřené na průřezová témata spojená se zvyšováním kvality služby a transformací 

služby – seminář "Spolupráce s rodinou dětí, rodinou dospělých uživatelů 

a opatrovníky", seminář "Strategické plánování rozvoje sociální služby", seminář "Jak 

se nedostat za mříže: Práce s rizikem a odpovědnost v sociálních službách", seminář 

"Svéprávnost v novém občanském zákoníku", semináře zaměřené na práci s lidmi 

s autismem, semináře zaměřené na práci se zákonem o sociálních službách. 

 

 

Průběžné informování opatrovníků o transformačních vizích a záměrech a 

příprava na společné setkání opatrovníků s pracovníky zařízení 

Při jednání se zájemci o službu a jejich opatrovníky a při průběžném setkávání 

s opatrovníky stávajících uživatelů byly v roce 2014 předávány aktuální informace o 

dění v zařízení i realizovaných a připravovaných změnách a záměrech. Zároveň byla 

zahájena příprava na společné setkání opatrovníků s pracovníky zařízení, které se 

uskuteční v lednu 2015. 

 

 

Navazování kontaktu s místní komunitou  

Před zprovozněním rekonstruovaného zařízení a nastěhováním uživatelů do nových 

domácností v Petřvaldě byl uspořádán den otevřených dveří s cílem seznámit místní 

komunitu s poskytovanými službami. Průběžně pak jsou uživatelé aktivně 

podporování při využívání místních zdrojů v Petřvaldě, Orlové i okolí. 

 

 

Metodická podpora v transformačním procesu  

Během celého roku 2014 probíhaly plánované schůzky transformačního týmu 

(zpravidla jednou měsíčně), schůzek se účastní metodik transformace, ředitelka 

organizace, vedoucí služeb, sociální pracovníci, odborní pracovníci pro podporu 

zaměstnanců i uživatelů služby, vedoucí zdravotního úseku, ekonom a dle možností 

také zástupce zřizovatele a spolupracujících organizací (Autistik, o. s.). Dle plánu 

realizace projektu byly zpracovávány dílčí výstupy a analýzy (personální analýza, 

analýza okolí, koncept podpory v komunitě) a průběžně byly připravovány podklady 
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ke zpracování transformačního plánu. Během roku se uskutečnila také setkání s 

pracovníky služby, kterým byly předány informace o připravovaných i realizovaných 

transformačních záměrech a o průběhu realizace projektu.  

 

 

 

Přílohy č. 1-5 k úkolu č. 5 

Příloha č. 1: Souhrnná informace z vyhodnocování míry nezbytné podpory dospělých 

uživatelů 

Příloha č. 2: Souhrnná informace z hodnocení potřeb dětí 

Příloha č. 3: Souhrnná informace z hodnocení změn v životě uživatelů  

Příloha č. 4: Vzor přechodového plánu  

Příloha č. 5: Evidence revizí metodických materiálů 
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příloha č.1 

 

Sumarizace vyhodnocování míry nezbytné podpory uživatelů v transformujícím 

se zařízení: domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín 

Projekt: Transformace organizace Benjamín    číslo: 

CZ.1.04/3.1.03/87.00020 
Aktivita projektu: 01 Analýzy zařízení  

 

Podle metodiky:Posuzování míry nezbytné podpory uživatelů, doporučený postup č. 

1/2010, MPSV 

Termíny, kdy vyhodnocování míry nezbytné podpory probíhalo: 4., 6., 7., 8., 13., 15., 

18., 19., 21., 26., 28. 11. 2013 

Počet uživatelů zařízení, u kterých bylo vyhodnocení provedeno/ počet uživatelů 

zařízení: 19/1 

Kolik lidí z DOZP: 19 

Kdo vyhodnocoval (a role v týmu vyhodnocování): Irena Pavlasová, Taťána 

Chmielová, Michaela Novotná, Karin Vráblová, Bohdana Herzánová, Šárka Kaniová, 

Žaneta Palarčíková, Alena Benešová, Eva Stuchlíková, Mária Suchá, Monika 

Trávníčková, Petra Šimčíková 

Jak budou výsledky vyhodnocení použity individuálně: s výstupy bude pracováno 

v rámci zpracování Konceptu podpory  a Plánu podpory (transformačního plánu 

organizace), primárně však výstupy slouží jako podklad pro individuální podporu 

konkrétních klientů (individuální plánování) a identifikaci jejich potřeb a možností 

služby jim potřebnou podporu poskytnout či zprostředkovat, hledat další návazné 

příležitosti směřující k podpoře lidí žít běžným životem.  

Orientačně přehled o zařazení do skupin podle míry potřebné podpory (zhruba kolik 

do které skupiny): 

uživatelů s nízkou:          0 

uživatelů se střední: 0 

uživatelů s vysokou:  19 

Zhodnocení, nejdůležitější poznatky z průběhu přípravy, vyhodnocování i z výsledků 

(důležité pro příští vyhodnocování v zařízení, případné plánování změn v přípravě či 
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postupech apod.): Důsledná příprava pracovníků, vzdělávání pracovníků k metodice 

hodnocení potřeb, potřeba zaškolování k metodice u nových pracovníků, revize 

posunu klientů za delší dobu (cca rok), uplatňování metodiky u nově přijímaných 

klientů. 

Co se osvědčilo, co naopak, co byste příště dělali jinak a proč.): Osvědčila se týmová 

spolupráce, důsledná příprava, včetně harmonogramu, rozdělení rolí, odpovědností, 

konzultace s metodikem CPT před vyhodnocováním, podpora po prvních 

vyhodnoceních – revize postupu, zpětná vazba na základě zkušeností, konečná 

evaluace proběhlého vyhodnocování. 

 

 

Sestavila: Karin Vráblová, Šárka Hlisnikovská  V Orlové dne: 16. 12. 2014 

Podpis:------------------------------------------------------------ 
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příloha č.2 

Benjamín, příspěvková organizace 

Vyhodnocování potřeb dětí – sumář  

Zpracováno dne 31. 3. 2014 

 

V současné době je všem dětským uživatelům přiznán příspěvek na péči ve IV. stupni 

závislosti, což reálně odráží jejich potřeby, kdy jsou při uspokojování všech svých 

potřeb (v různé míře) závislí na pomoci druhé osoby.  

Vztahy, rodinné vazby 

- 7 dětí má nařízenou ústavní výchovu, rodiče jsou zbaveni rodičovské 

odpovědnosti a s dětmi nejsou v kontaktu 

- 4 děti jsou v kontaktu se svými rodiči a jinými příbuznými 

- 1 dítě se aktuálně připravuje na náhradní rodinnou péči 

- se 4 dětmi je v pravidelném kontaktu dobrovolník 

- rodinné vazby dětí směřují do Ostravy, Havířova a Karviné 

Začlenění, využívání veřejných zdrojů 

- všechny děti využívají veřejných zdrojů v Orlové a okolních městech (dle 

potřeby a možností obchody, kulturní akce, hřiště, parky, tvořivé workshopy, 

dětské koutky…) 

- 3 děti navštěvují zájmové kroužky v Orlové 

- všem dětem vyhovuje pro život podnětné městské prostředí s dostupnými 

veřejnými službami 

- 1 uživatel potřebuje být také v klidném a tichém prostředí 

Bydlení 

- 10 dětem vyhovuje spolubydlení 

- 1 dítěti vyhovuje samostatné bydlení (pokoj) 

Komunikace  

- všechny děti komunikují prostřednictvím AAK 

- u 1 dítěte se zdárně rozvíjí řeč a rozšiřuje verbální slovní zásoba 

- aktivně prostřednictvím AAK komunikují 4 děti 

- 7 dětí komunikuje pouze pasivně 

Učení 

- 11 dětí plní povinnou školní docházku 
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- 9 dětí pravidelně dochází do školy 

- 2 děti pravidelně navštěvuje učitel – mají jiný způsob vzdělávání 

Sebeobsluha – stravování 

- všechny děti potřebují při stravování podporu, ale v různé míře 

- 5 dětí dokáže jíst samo s mírnou podporou 

- 3 děti si dokáží připravit jídlo s dopomocí druhé osoby (v rámci nácviku) 

- 5 dětí potřebuje při stravování plnou dopomoc, samostatně se nenají 

- 1 dítě přijímá stravu pouze pomocí břišní sondy 

Sebeobsluha – oblékání 

- všechny děti potřebují při oblékání podporu, ale v různé míře 

- 4děti se dokáží samo či s mírnou podporou obléci 

- 4děti si s podporou dokáží vybrat oblečení, rozhodují se, co si chtějí obléci 

- žádné z dětí nedokáže vybrat oblečení dle příležitosti a počasí 

- 7 dětí potřebuje při oblékání plnou dopomoc 

Sebeobsluha – hygiena 

- všechny děti potřebují při hygieně podporu, ale v různé míře 

- žádné z dětí se dokáže samo ani pouze se slovním doprovodem umýt 

- 4 děti potřebují při hygieně stálou podporu a pomoc (připomínání, nácviky, 

vedení ruky, ukazování apod.) 

- 4 dětí samostatně používá WC, ale po použití WC potřebují dopomoc (použití 

toaletního papíru) 

- 7 dětí potřebuje při hygieně plnou dopomoc 

- 7 dětí nosí pleny 

Pomůcky 

- 11 dětí potřebuje pomůcky ke komunikaci 

- 5 dětí potřebuje pomůcky k pohybu vždy (kočárek, vozík) 

- 3 děti potřebují pomůcky k pohybu někdy (mimo zařízení, venku, delší trasy…) 

- 3 děti se pohybují samostatně bez pomůcek 

Potřeba zdravotní péče 

- 9 dětí pravidelně užívá léky 

- zdravotní stav 3 dětí vyžaduje přítomnost zdravotnického personálu 

- příloha č. 3 

Název projektu:  Transformace organizace Benjamín 

Reg. č. projektu:  CZ.1.04/3.1.03/87.00020 
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Změny, v nichž v posledním roce došlo v životě uživatelů sociálních služeb 

poskytovaných organizací Benjamín 

 

V průběhu posledního roku byla dokončena rekonstrukce původního zařízení 

Benjamín, v nichž byly poskytovány služby v minulosti, byla zde opětovně 

zprovozněna služba DOZP a došlo k vytvoření nové sociální služby (DZR); téměř 

všichni uživatelé služby se v důsledku této změny museli přestěhovat (dospělí 

uživatelé se vrátili do zrekonstruovaného zařízení v Petřvaldu - služba DOZP i DZR, a 

změna v bydlení nastala také u některých dětí, které dosud využívají službu 

v náhradních prostorách Nemocnice Orlová). Jeden uživatel v dětském věku se 

v nedávné době přestěhoval k náhradní rodině, díky čemuž se do jeho života promítla 

nespočetná řada pozitivních změn (dále v souhrnu není tento příklad změny v životě 

uživatele zmiňován). 

 

Během života v náhradních prostorách umístěných ve větším městě se ukázalo, že 

některým uživatelům vyhovuje podnětné a rušné městské prostředí a v důsledku 

stěhování do klidné části Petřvaldu se pro ně stanou tyto zdroje méně dostupnými. Po 

přestěhování se také některým uživatelům velmi ztížila možnost využívat příležitostí, 

které přináší běžný život (nákupy, veřejné akce apod.). Samotné rekonstruované 

zařízení je s ohledem na současné chápání komunitních služeb možno vnímat jako 

výsledek procesu humanizace a mezikrok na cestě transformace služby, byť v řadě 

dílčích aspektů znamená zkvalitnění života uživatelů, umožňuje jim zažívat nové 

situace a rozvíjet se v běžných dovednostech. 

 

K říjnu 2014 proběhlo vyhodnocení změn v životě každého uživatele s výjimkou 

uživatele, který začal službu využívat jen pár dní před tímto vyhodnocováním (s ním 

bude záznam o změnách v jeho životě zpracován později). Záznamy z procesu 

vyhodnocování změn jsou uloženy v osobní dokumentaci jednotlivých uživatelů.  

 

Ze záznamů z vyhodnocování změn souhrnně vyplývá, že největší dílčí změny jsou... 

...v oblasti bydlení: 

 stěhování do nových zrekonstruovaných prostor v jiném městě (dospělí uživatelé; 

celkem se přestěhovalo 19 uživatelů, z toho 4 do DZR), 

 stěhování do jiných pokojů v rámci náhradních prostor v Orlové (děti; 2 děti se 

přestěhovaly na jiné patro za ostatními uživateli dětského věku, 3 děti mají nově 

samostatný jednolůžkový pokoj, 3 děti mají nové spolubydlící, 2 děti mají méně 

spolubydlících než dříve), 
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 děti nesdílí bydlení společně s dospělými uživateli, 

 možnost bydlení většiny uživatelů v samostatném pokoji, což všem, kterých se tato 

možnost týká, vyhovuje (14 uživatelů, z toho 4 v DZR), 

 změna spolubydlícího u některých uživatelů s ohledem na vzájemný vztah 

spolubydlících (týká se 5 uživatelů DOZP), 

 možnost využívání kuchyně (přítomnost při běžných činnostech, možnost vařit si 

kávu, možnost zapojit se do umývání či utírání nádobí, vkládání nádobí do myčky, 

vaření, pečení, přípravy jídla),  

 nové keramické nádobí (dosud se používalo plastové), vlastní nádobí některých 

uživatelů, vlastní termosky na nápoje, vlastní varná konvice na pokoji, 

 možnost využívat pračku, zapojit se do péče o své osobní prádlo, 

 nové vybavení koupelny vyhovující potřebám a přáním uživatelů (rohová vana, 

velké zrcadlo využívané při holení), 

 možnost využívat terasy a zahradu, 

 možnost využívat houpačku na terase (DZR), 

 někteří uživatelé přijímají dílčí změny hůře (koupelna je dále od pokoje, kde 

uživatel žije a přesun do koupelny mu nevyhovuje, uživatelka se zrakovým 

postižením se hůře orientuje v novém prostředí), pracovníci proto věnují zvýšenou 

pozornost podpoře při adaptaci uživatelů na tyto změny; 

...v oblasti péče o vlastní osobu: 

 uklízení nádobí, 

 zapojení se do úklidu vlastního pokoje a domácnosti, 

 samostatné chystání lůžkovin, 

 možnost stolovat ve svém pokoji, 

 možnost chodit si sám pro oběd, 

 uživatelce se zrakovým postižením je zprostředkovávána služba poskytovatele 

specializující se na pomoc lidem se zrakovým postižením, 

   která uživatelce pomůže v orientaci v novém prostředí, včetně doporučení    

   vhodných pomůcek a podpory při nácviku jejich používání,  

 u většiny uživatelů nedošlo v oblasti sebeobsluhy k velkým změnám; v péči o 

vlastní osobu jsou uživatelé průběžně podporováni ve zvyšování vlastních 

schopností, dovedností a samostatnosti s ohledem na míru jejich postižení; 

 

...v oblasti trávení volného času: 

 jedna uživatelka změnila školu, 
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 někteří uživatelé chodí do volnočasových kroužků (2 děti, 1 další chlapec se 

připravuje), do knihoven, sportovat (1 uživatel hraje pravidelně squash) apod. 

 možnost být sám, 

 možnost být na zahradě, v kontaktu s přírodou, a to i samostatně (dle možností 

uživatele, aktuálně zvládají 2 uživatelé), 

 možnost přijímat návštěvy ve vlastním pokoji, 

 cestování MHD, 

 možnost sledovat televizi a DVD s oblíbenými filmy, 

 možnost vařit a péct (pozitivně hodnotí téměř všichni uživatelé), 

 možnost podílet se na výzdobě domácnosti a péči o květiny, 

 možnost starat se o zvířata v domácnosti (rybičky, andulka), 

 možnost být sám na terase s houpačkou,  

 návštěvy cukrárny, 

 změna obchodu, kde mohou uživatelé nakupovat, 

 v Petřvaldu nejsou dobré podmínky pro nakupování některých uživatelů (místní 

obchůdek je bariérový a uživatelům na vozíku či kočáru nedostupný; prodavačka je 

ochotná obsloužit uživatele před obchodem; jiný obchod je daleko), některým 

uživatelům nevyhovuje cestování MHD a nakupování je tak pro ně hůře dostupné, 

 v Petřvaldu jsou velmi omezené další možnosti trávení volného času, které 

uživatelé využívali v Orlové, což má pro některé uživatele negativní dopad - 

zejména pro uživatele, jimž nevyhovuje cestování MHD; 

 

...v oblasti vztahů: 

 v několika případech se podařilo navázat spolupráci s dobrovolníky, kteří 

individuálně navštěvují některé uživatele, v jiných případech spolupráce s 

dobrovolníky některých uživatelů skončila, 

 v případě některých uživatelů se zintenzivnily vztahy s rodinou, 

 možnost seznámit se s novými lidmi (uživateli služby, kteří dosud žili v jiných 

domácnostech), 

 možnost navštěvovat lidi, které uživatele znali v době před rekonstrukcí zařízení, 

 možnost znovu žít v domácnosti s lidmi, s nimiž uživatel žil v době před 

rekonstrukcí, 

 během uvedeného období začalo v rámci služby pracovat několik nových 

pracovníků, s nimiž se uživatelé nově seznamují, 

 u většiny uživatelů nedošlo v oblasti vztahů s jinými lidmi k výraznější změně; 
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...v oblasti samostatného rozhodování: 

 nové pomůcky k alternativní komunikaci odpovídající individuálním potřebám a 

možnostem každého uživatele, 

 jeden uživatel se zdokonaluje ve verbálním projevu, 

 možnost naplnit svou potřebu a rozhodnutí být sám, 

 u většiny uživatelů probíhá průběžně nastavování individuálního způsobu 

alternativní komunikace a podpora uživatelů v jeho aktivním využívání, včetně 

schopnosti samostatného rozhodování; 

 

...v oblasti zdraví: 

 někteří uživatelé mají k dispozici nové zdravotní a kompenzační pomůcky, 

 jeden uživatel byl na operaci nohy, díky čemuž se mu nyní výrazně lépe chodí, 

 u většiny uživatelů nedošlo v oblasti zdraví k výraznějším změnám, v případě 

zhoršení zdravotního stavu některých uživatelů nedošlo k zásadním změnám v 

oblasti využívání lékařské péče; 

 

...v oblasti hospodaření s penězi: 

 někteří uživatelé mají vytvořeny nové pomůcky potřebné pro alternativní 

komunikaci v této oblasti a učí se s nimi pracovat 

 jeden uživatel má nově přiznaný důchod, který je zasílán na bankovní účet; 

uživatel má větší  možnost koupit si, co uživatel potřebuje a chce, 

 někteří uživatelé v dětském věku dostávají nově kapesné, díky čemuž si mohou 

nakupovat věci, které je těší, 

 u většiny uživatelů nedošlo v této oblasti k velkým změnám. 

 Zpracovala Mgr. Karin Vráblová, 29. 10. 2014 

příloha č. 4 

Plán přechodu uživatele XYZ  

Co mě čeká v příštím čase: 

 

V rámci transformace prošel domov Benjamín rekonstrukcí. Nyní mě čeká 

přestěhování zpět do Petřvaldu... 

Termín stěhování:   
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Co potřebuji o novém bydlení vědět:    

 

Kam se budu stěhovat:  

S kým budu bydlet:  

Co budu potřebovat v novém bydlení?      

 Nároky na prostor + spolubydlící:  

 Mé potřeby v hygieně:  

 Mé potřeby  v jídle: 

 Mé specifické potřeby:  

 Kdo a jak mi s tím pomůže: 

Kdo mi bude pomáhat:  

Co budu dělat ve volném čase: 

Jak budu chodit (jezdit) do školy: 

 

Přehled plánu přechodu 

Cíl Co je třeba 

udělat 

Kdo je za 

cíl 

zodpovědný 

Kdy bude 

cíl splněn 

Jak se dozvíme, že je 

cíl splněn 
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Koho mi pomůže připravit se a zvládnout stěhování  

Jméno Kdo je ten člověk 

 
Klíčový pracovník – koordinátor 

plánu 

 Sociální pracovník 

 Vedoucí komunity 

 opatrovník 

 

Rizika přechodového plánu: 

Riziko Návrh řešení 

  

  

  

Termín hodnocení plánu přechodu:   

Jak žiji 

Dostanu se mezi lidi? 

 

 

Bydlím tam, kde chci bydlet? 

 

 

Dostanu se za přáteli? 

 

 

Dostalo se mi pomoci, kterou 

potřebuji? 

 

 

Co by se mohlo dařit lépe? 

 

 

V čem jsem udělala pokrok? 

 

 

 

Datum:          
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příloha č.5 

Evidence revizí metodických materiálů zařízení v průběhu realizace projektu: 

Transformace organizace Benjamín, reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/87.00020 

NÁZEV 

DOKUMENTU 

STRUČNÝ POPIS OBSAHU 

DOKUMENTU 

DATUM 

ZPRACOVÁNÍ/REVIZE 

Veřejný závazek 

služby DOZP 

Dokument vymezující poslání, cíle, 

cílovou skupinu, zásady poskytované 

služby; veřejný závazek odrážející 

změnu služby a důraz, který 

poskytovatel klade na kvalitu života a 

vytváření příležitostí žít běžným 

způsobem 

Revidováno 5/2014 

Veřejný závazek 

služby DZR 

Dokument vymezující poslání, cíle, 

cílovou skupinu, zásady poskytované 

služby; veřejný závazek odrážející 

změnu služby a důraz, který 

poskytovatel klade na kvalitu života a 

vytváření příležitostí žít běžným 

způsobem; veřejný závazek 

formulovaný pro nově vznikající 

službu a zohledňující její specifika 

Navrženo 5/2014 

Pravidla pro 

jednání se 

zájemcem o 

poskytování 

sociální služby 

Pravidla pro jednání se zájemci o 

poskytování sociální služby 

popisující proces jednání se zájemci v 

dětském věku, s dospělými zájemci, s 

lidmi se specifickými potřebami, 

včetně zohlednění situací, v nichž se 

zájemce na Benjamín, p. o., obrací 

(žije-li dosud v rodinném prostředí 

či v jiné sociální službě) 

Revidováno 4/2014 

Pravidla pro 

individuální 

plánování 

průběhu sociální 

služby 

Dokument upravující způsob 

zjišťování osobních cílů, potřeb, 

přání, možností a schopností 

uživatelů služby, plánování způsobu 

naplňování těchto cílů a potřeb, jejich 

zaznamenávání, způsob efektivní 

práce se záznamy odrážejícími 

individuální plánování služby a 

způsob předávání informací mezi 

pracovníky, kteří se podílejí na 

zajištění služby jednotlivým 

uživatelům  

Diskutováno 6/2014, 

dosud ve fázi revize 

zohledňující podmínky 

nových služeb 
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Plán přechodu 

(individuální plán 

uživatele v 

transformaci) 

Vzor dokumentu nastavující 

individuální potřeby, cíle a možnosti 

uživatele související s přípravou na 

změnu podmínek poskytování 

sociální služby (místa poskytování a 

způsobu bydlení), vymezující 

potřebná opatření a definující způsob 

a termín jejich realizace 

Revize jaro-léto/2014 

Smlouva o 

poskytování 

sociální služby  

Nový vzor smlouvy o poskytování 

sociální služby zohledňující nové 

podmínky, za kterých jsou služby 

poskytovány 

Revize 6 - 8/2014 

Pracovní postupy 

k řešení 

nouzových a 

havarijních 

situací 

Dokument definující reálné 

mimořádné (nouzové a havarijní) 

situace, které mohou v zařízení a při 

poskytování služby nastat, 

a vymezující konkrétní postupy 

pracovníků, které je třeba uplatnit, 

aby byla zajištěna kontinuita 

poskytované služby směrem 

k uživatelům s co nejmenším 

dopadem na její kvalitu  

Diskutováno 8, 10/2014, 

dosud ve fázi revize 

zohledňující podmínky 

nových služeb 

Metodika pro 

používání AAK 

pomůcek 

zdravotním 

personálem 

Dokument stanovující postupy 

spojené s využíváním pomůcek k 

AAK, které mají zdravotničtí 

pracovníci používat při zajišťování 

jednotlivých úkonů péče apod. 

Vytvořeno 10/2014 
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6) Formulář pro posudek lékaře strukturovat tak, aby byl funkčním nástrojem 

pro lékaře i pracovníky organizace v procesu jednání se zájemci o službu: zvážit, 

které informace jsou podstatné u hlediska legitimního účelu zpracování osobních 

údajů zájemce o službu a současně dát lékaři prostřednictvím formuláře více 

informací o skutečnostech, které jsou pro rozsah žádaných informací o zájemci 

důležité. 

Formulář pro posudek lékaře byl nově zpracován a strukturován tak, aby se stal 

funkčním nástrojem pro lékaře i pro pracovníky Benjamín, p. o., kteří zodpovídají za 

jednání se zájemci o službu. Celkově byl formulář revidován a upraven na základě 

odborných konzultací s pracovníky, kteří poskytují metodickou podporu. Na úpravách 

formuláře se průběžně pracovalo od července 2014. Zvláště pak byly dodány poznatky 

pracovníka metodické podpory pro nově utvářenou službu Domova se zvláštním 

režimem. 

Pro dostatečnou přehlednost a vypovídající informační hodnotu formuláře pro posudek 

lékaře byla zvolena možnost dvou na sebe navazujících formulářů, z nichž jeden je 

určen zájemcům o služby, kteří se rozhodli podat svou žádost o poskytnutí služeb 

Benjamín, p.o., a druhý je určen pro zájemce o služby, u nichž došlo k vydání 

rozhodnutí o přijetí a slouží lékařům k posouzení aktuálního zdravotního stavu.  

Na základě všech odborných konzultací byl zvolen formulář totožný pro obě dvě 

poskytované služby, aby nedocházelo k matení zájemců o služby, kteří často zpočátku 

nedokážou rozlišit mezi poskytovanými službami Domova pro osoby se zdravotním 

postižením a Domova se zvláštním režimem. 

Přílohy č.1-2 k úkolu č. 6 

1)Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o poskytované sociální služby 

2)Posudek lékaře o zdravotním stavu zájemce o poskytované sociální služby 
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příloha č.1 

 

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o poskytované sociální služby Benjamín p.o. 

 

Jméno zájemce o službu: .......................................................................................................  

Datum narození: ....................................................................................................................  

 

Zdravotní stav umožňuje využívat pobytových služeb domova pro osoby se zdravotním postižením / 

domova se zvláštním režimem: 

ANO x NE 

Stupeň mentálního postižení:: LEHKÉ  X  STŘEDNĚ TĚŽKÉ  X  TĚŽKÉ  X HLUBOKÉ 

Autismus: ANO X NE 

Potřebuje trvalou lékařskou péči (24h přítomnost lékaře v zařízení): ANO X NE 

Jiné důležité údaje ke zdravotnímu stavu: .............................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Datum: ....................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................ Podpis a razítko lékaře:  

Tento posudek je jednou z podmínek uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb 

v domově pro osoby se zdravotním postižením a v domově se zvláštním režimem dle zákona 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, §36 uvádí, že poskytování pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže 

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, 

c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní 

soužit 
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příloha č.2 

 
Posudek lékaře o zdravotním stavu zájemce o poskytované sociální služby Benjamín p.o. 

 

 

Jméno zájemce o službu: .......................................................................................................  

Datum narození: ....................................................................................................................  

 

Zdravotní stav umožňuje využívat pobytových služeb domova pro osoby se zdravotním postižením / 

domova se zvláštním režimem: 

ANO x NE 

 

Zdravotní stav nejeví známky akutního onemocnění (průjmu, teploty apod.) a okresní hygienik ani 

ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření.  

 

ANO x NE 

Jiné důležité údaje ke zdravotnímu stavu: .............................................................................  

 .................................................................................................................................................   

Datum:     Podpis a razítko lékaře: 

 

 

* Posudek je vyžadován od zájemce o službu 3 dny před nástupem do zařízení. 
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7) Zpracovat pravidla pro vracení příspěvku na péči uživatelům služeb domova 

za dobu jejich nepřítomnosti v zařízení 

V organizaci Benjamín jsou prováděny vratky přeplatku z příspěvku na péči podle 

pravidel, které byly zpracovány v lednu 2012 jako „Příloha k vnitřním pravidlům pro 

vyúčtování úhrad za pobyt v zařízení Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 

735 41 Petřvald“ (viz příloha). Tato pravidla byla v rámci projektu „Transformace 

organizace Benjamín“ konzultována také s právníkem JUDr. Marošem Matiaškem. Na 

základě této spolupráce byla v organizaci Benjamín vytvořena nová „Pravidla pro 

výpočet výše přeplatků (vratky)“, jehož součástí je v části II. Vratka za péči (viz 

příloha). Tato pravidla jsou přílohou „Smlouvy o poskytování služby sociální péče 

v domově pro osoby se zdravotním postižením / domově se zvláštním režimem 

Benjamín p. o.“. Na základě těchto pravidel je uživatelům vypočítáván přeplatek 

z příspěvku na péči (vratka) za dobu, kdy uživateli nebyla poskytována sociální služba. 

Vratka náleží uživateli také za dobu hospitalizace, pokud nebyl uživatel hospitalizován 

celý kalendářní měsíc a výplata příspěvku na péči byla z tohoto důvodu poskytovateli 

příslušným úřadem práce zastavena. 

příloha č. 1 k úkolu č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

41 

 

příloha č.1 k úkolu č. 7 

 
Vnitřní pravidla pro výpočet výše přeplatků (vratky) v zařízení Benjamín, 

příspěvková organizace Modrá 1705, 735 41 Petřvald 

 

 

I. 

Obsah vyúčtování 

 

Vyúčtování obsahuje: 

 přehled všech příjmů, které byly zaslány na účet poskytovatele uživatelem 

uvedený ve smlouvě o poskytování sociální služby; 

 přehled o výši přeplatku (vratky) za péči a stravu, který uživateli vznikl během 

období, za které se vyúčtování předkládá; 

 přehled o výši doplatků za léky, zdravotní pomůcky, ortopedickou obuv, které 

v plné výši nehradí zdravotní pojišťovna; 

 přehled o výši nedoplatků, které uživateli vznikly v období, za které se 

vyúčtování předkládá.  

 

II. 

Vratka za péči 

 

Není-li služba poskytována v průběhu celého kalendářního měsíce, náleží uživateli 

poměrná část příspěvku na péči, která odpovídá částce příspěvku na péči připadající na 

jeden den a počtu celých kalendářních dnů, ve kterých uživateli nebyla poskytována 

sociální služba. Přeplatek za péči (vratka) se neposkytuje, pokud byl uživatel po celý 

kalendářní měsíc hospitalizován a výplata příspěvku na péči poskytovateli byla 

zastavena. Po ukončení hospitalizace uživatele je výplata příspěvku na péči znovu 

obnovena. 

 

III. 

Vratka za stravu 

 

1. V případě, že uživatel bude pobývat mimo domov pro osoby se zdravotním 

postižením/domov se zvláštním režimem nebo nebude chtít odebrat určitá jídla, je 

povinen to oznámit poskytovateli, a to nejpozději do 8:00 hodin ráno v kalendářní 

den, který předchází dni odchodu uživatele nebo neodebrání stravy. Pokud uživatel 
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zahájí svou nepřítomnost v sobotu, neděli nebo pondělí ráno, je povinen ji oznámit 

nejpozději do pátku do 8:00 hodin ráno.  

 

2. V případě předem ohlášené nepřítomnosti uživatele podle odst. 1 tohoto článku, 

náleží uživateli za celé kalendářní dny trvání nepřítomnosti část úhrady za stravu, 

odpovídající nákladům na suroviny na neodebraná jídla, a ve dnech odchodu a 

příchodu uživatele část úhrady za stravu ve výši ceny jednotlivých druhů jídla, která 

uživatel neodebral. V případě předem odhlášeného jídla podle odst. 1 náleží 

uživateli část úhrady za stravu ve výši ceny druhu neodebraného jídla.  

 

3. I pokud uživatel svou nepřítomnost v domově pro osoby se zdravotním 

postižením/domově se zvláštním režimem neoznámí podle odst. 1, náleží mu od 4. 

dne trvání jeho nepřítomnosti včetně za celé kalendářní dny trvání nepřítomnosti 

část úhrady za stravu, odpovídající nákladům na suroviny na neodebraná jídla, a ve 

dni příchodu uživatele část úhrady za stravu ve výši ceny jednotlivých druhů jídla, 

která uživatel neodebral. 

 

4.  

  

IV. 

Vratka za ubytování 

 

Vratka za ubytování se neposkytuje. 

 

 

V. 

Vyúčtování 

 

Uživatel má právo na měsíční vyúčtování úhrad za poskytovanou službu. Písemné 

nebo elektronické vyúčtování úhrady za péči, ubytování a stravu, léky a případně 

fakultativní služby je Poskytovatel povinen předložit a zaslat (běžnou poštou nebo 

elektronicky) Uživateli nejpozději do 15. pracovního dne kalendářního měsíce, který 

následuje po měsíci, kterého se vyúčtování týká. (např. vyúčtování za měsíc leden 

2015 bude zasláno do 20. února 2015).  

 

 

VI. 

Nedoplatky, přeplatky a vratky 

 

Poskytovatel je povinen uživateli vrátit přeplatek na úhradách za poskytnuté služby 

(vratka). Poskytovatel je povinen převést přeplatek (vratku) na účet uživatele do 15. 

pracovního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, kterého se vyúčtování 

týká. 
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Uživatel je poskytovateli povinen uhradit nedoplatek na úhradách za poskytnutou 

službu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne předložení písemného nebo elektronického 

vyúčtování. 

 

Doplatky za léky, zdravotní pomůcky, ortopedickou obuv, které v plné výši nehradí 

zdravotní pojišťovna a které platil poskytovatel, je uživatel povinen uhradit vždy za 

kalendářní měsíc.  

 

VII. 

Souhrnné ustanovení o nedoplatcích, přeplatcích a vratkách 

Nedoplatky, přeplatky a vratky, které za účetní období nepřesáhnou částku 100,- Kč, 

budou převedeny do dalšího účetního období. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Anna Rečková, Mgr. Taťána Chmielová  

Petřvald: 20. 1. 2015 

revize 19. 2. 2015 

 

 

 

Mgr. Darja Kuncová, ředitelka organizace 
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8) Ve službách vzniklých v rámci transformace se aktivně a prakticky zaměřit na 

rozvíjení a posilování vztahů s nejbližším okolím.(Pro vyhodnocení úkolu uvést 

konkrétně, co v dané věci organizace v roce 2014 vykonala). 

V rámci transformace vznikly v Petřvaldě dvě samostatné služby DOZP a DZR . 

V náhradních prostorech v Orlové nadále působila služba DOZP pro děti. Dne 26. 

srpna 2014 došlo k přestěhování dospělých uživatelů do zrekonstruované budovy 

domova Benjamín, p.o. v Petřvaldě. Po předchozích pečlivých přípravách uživatelů, 

ale i personálu jsme zdárně zvládli nejen přestěhování stávajících uživatelů, ale i nově 

příchozích z jiných organizací, psychiatrických nemocnic (dva uživatelé) nebo z rodin. 

V rámci posilování vztahů s nejbližším okolím proběhl dne 13. 8. 2014 „Den 

otevřených dveří před nastěhováním uživatelů“. Tyto informace o znovunávratu 

uživatelů do zrekonstruované budovy pozitivně přivítali nejen sousedé, ale i drobní 

živnostníci v okolí, jejich služby uživatelé znovu využívají (prodejna potravin, Penny 

market, kadeřnictví, oděvy, květinářství, lékárna atd.). Díky vstřícnosti prodavaček 

využívají uživatelé při svých nákupech alternativní komunikaci prostřednictvím svých 

komunikačních knih. Dne 2. 10. 2014 navštívili domov Benjamín v Petřvaldě zástupci 

VSP PS PČR. Při oficiálním otevření domova dne 8. 10. 2014 za účasti zřizovatele 

přijali pozvání i zástupci města, spřízněných organizací působících na území města 

Petřvald a zástupci škol, které uživatelé navštěvují. O otevření služeb v Petřvaldě byla 

veřejnost informována i prostřednictvím regionální televize. Velmi jsme ocenili 

návštěvu nového starosty a místostarosty města Petřvald, společně s veřejným 

opatrovníkem s nabídkou užší spolupráce.  Uživatelé jak v Petřvaldě, tak v Orlové 

posilují vztahy s nejbližším okolím a využívají co nejvíce služeb ve svém okolí. 

přílohy č. 1-4 k úkolu č. 8 

příloha č.1  - fotografie 

příloha č.2  - pozvánka na „Den otevřených dveří“ 

příloha č. 3 - odkaz na TV vysílání regionální televize Polar – oficiální otevření 

Benjamínu po rekonstrukci 

příloha č. 4 – prezentace a fotografie – jak jsme posilovali vztahy s okolím 
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příloha č.3 

 

http://polar.cz/archiv/video/orlovsky-expres-11-10-2014-16-35 

 

Pro spuštění prezentace „Jak jsme posilovali vztahy s okolím“ prosím rozklikněte 

 

 

http://polar.cz/archiv/video/orlovsky-expres-11-10-2014-16-35
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příloha č. 4 

Jak jsme posilovali vztahy s okolím 

Po přestěhování dětí do města se jim otevřelo mnoho nových možností, jak trávit volný čas 
a posilovat tím vztah s okolím , kterého se staly součástí. 
Pro mnohé z nich to byly nové zážitky.  
Podařily se nám najít vhodné kroužky pro děti, které vyplývaly s individuálních  zájmů dětí  
např.  – taneční kroužek pro dívku s autismem, která má velmi ráda hudbu a pohyb, … 
chovatelský kroužek pro dva chlapce, kteří mají a zároveň prohlubují vztah ke zvířatům.  V 
kroužku se děti setkávají se  svými vrstevníky a s novými lidmi. Rozšiřuje se tak okruh lidí, 
se kterými se ve svém životě pravidelně setkávají.  I nadále bychom chtěli hledat další 
možnosti kroužků pro děti.
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9) Spolupracovat s odvětvovým odborem na realizaci projektu „Rekonstrukce 

domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín“ 

V průběhu roku 2014 jsme s odvětvovým odborem úzce spolupracovali na realizaci 

rekonstrukce domova Benjamín. Spolupráce probíhala i s jinými odbory. Pravidelně 

jsme navštěvovali kontrolní dny a spolupracovali se všemi zúčastněnými na tomto 

projektu. Výstupem této spolupráce bylo předání zrekonstruované budovy včetně 

vybavení nábytkem v rámci projektu. 

 příloha č. 1 k úkolu č. 9 
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10) Spolupracovat s odvětvovým odborem na realizaci projektu „Novostavba 

domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově“. 

Na realizaci tohoto projektu jsme úzce spolupracovali s odvětvovým odborem a s 

projektovými manažery, kteří se v průběhu roku na realizaci projektu podíleli. Rovněž 

jsme spolupracovali se zástupci investičního a majetkového odboru.  Termín 

kolaudace je předběžně stanoven na polovinu února 2015, stěhování je předpokládaně 

plánováno na druhou polovinu měsíce dubna, případně první polovinu měsíce května. 

příloha č.1  k úkolu č. 10 
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11) V návaznosti na realizaci rekonstrukce domova v Petřvaldě registrovat novou 

sociální službu domova se zvláštním režimem a zahájit její poskytování. 

Na základě doložení podkladů potřebných k registraci byla dne 26. 8. 2014 

registrována služba DZR pod registračním číslem 8580593. 

 

12)Optimalizovat personální zajištění služeb a organizační strukturu celé 

organizace 

Již v době realizace obou projektů (rekonstrukce a novostavba) jsme v rámci 

optimalizace a zajištění nových služeb vytvářeli nové profily pro dané cílové skupiny. 

Při přestěhování do zrekonstruované budovy v Petřvaldě bylo potřeba přijímat nové 

zaměstnance. S příchodem nových uživatelů byli přijímáni i noví zaměstnanci, což 

bylo velkou zátěží pro personál, který pomáhal při zácviku nových zaměstnanců a 
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zároveň poskytoval podporu v adaptaci novým uživatelům. Od dubna 2014 byla 

vyhlášena výběrová řízení na pracovní pozice pracovníka v sociálních službách, 

všeobecné sestry a sociálního pracovníka, která trvají dosud. Vzhledem ke specifické 

cílové skupině v domově Benjamín (děti, lidé s MP, autismem a problémovým 

chováním, lidé s těžkým zdravotním postižením a kombinovanými vadami) 

považujeme za velmi důležité věnovat pozornost výběru zaměstnanců, aby odpovídal 

požadavkům organizace a především potřebám uživatelů. Doposud se nepodařilo 

stabilizovat personál v DZR vzhledem k psychické i fyzické náročnosti práce s touto 

cílovou skupinou, a to i přes pečlivou podporu v oblasti vzdělávání jak teoretických a 

praktických dovedností. Výsledkem přijímání nových zaměstnanců je vytvoření nové 

organizační struktury jak v Orlové (náhradní ubytování pro děti), tak v Petřvaldě 

(DOZP a DZR). 

příloha č.1-2 k úkolu č. 12 

příloha č. 1 - organizační struktura domova Benjamín v Petřvaldě 

příloha č. 2 – organizační struktura domova Benjamín v Orlové  

 

 

 

 

příloha č. 1 

 
 

 

 

vedoucí bytu 

Oáza,Čtyřlíste

k 

pracovníci 

v sociálních 

službách 

 

pracovníci 

v sociálních 

službách 

 
kuchařky 

 

účetní 

 

Vedoucí služby 
DZR 

 

Plná čára – přímé vedení 

Přerušovaná čára – metodické vedení    

S účinností od 1. 9. 2014 

Sociální 

pracovnice 
Ekonomka 

(zástupce 

ředitelky) 

 

pracovníci 

v sociálních 

službách 

Vedoucí 

zdravot. úseku 

vedoucí 

kuchyně 

 

pradleny 

 

údržba 

 

Vedoucí služby 
DOZP 

 

zdravotní 

sestry 

vedoucí bytu 
Pohoda,Nová 

domácnost 

 

Ředitel 

Sekretář, 
personalista 
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příloha č. 2 

 

 

13) Za každou poskytovanou službu: 

- Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby z 

jiných než kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody 

neposkytnutí sociální služby. 

- Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících 

uživatelů služby, včetně žádostí v řízení a žádostí o navýšení výše přiznaného 

příspěvku na péči 

Přehledy zpracovat k 30. 6. a k 31.12. a do 15. kalendářního dne následujícího 

měsíce zaslat na emailovou adresu hana.ctverackova@kr-moravskoslezsky.cz 

 

Za každou poskytovanou službu byly zpracovány výše uvedené přehledy a odeslány 

v daných termínech. 

 

mailto:hana.ctverackova@kr-moravskoslezsky.cz
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14) Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila 

jako stěžejní cíle k realizaci v roce 2014 a které jsou v souladu se strategickými 

dokumenty Moravskoslezského kraje. 

 

- zrealizovat registraci nové sociální služby 

Služba DZR byla registrována ke dni 26. 8. 2014 

 

- vypracovat přechodové plány pro dospělé uživatele 

Přechodové plány pro dospělé uživatele byly zpracovány v dostatečném předstihu dle 

individuálních potřeb uživatelů v rámci realizace projektu transformace organizace 

Benjamín, viz úkol č. 5 

 

- připravit a zrealizovat bezpečné přestěhování dospělých uživatelů do 

zrekonstruované budovy domova Benjamín v Petřvaldě (DOZP a DZR) 

Přípravy na stěhování probíhaly v patřičném časovém předstihu a to jak přípravy 

přechodových plánů pro jednotlivé uživatele (a to i v alternativní podobě), tak i 

logistické zajištění celého procesu stěhování. Stěhování samotné probíhalo dle 

stanoveného harmonogramu a nebylo nutno řešit žádné krizové situace. 

 

- vést jednání s novými zájemci o službu a zajisti bezpečný přechod uživatelů 

do nové pobytové služby dle platné metodiky  

Vzhledem k rozšíření dosavadní kapacity služby Domova pro osoby se zdravotním 

postižením v rekonstruovaných prostorách Benjamínu v Petřvaldě a následnému 

rozšíření o novou službu Domova se zvláštním režimem, bylo v roce 2014 opětovně 

zahájeno jednání se zájemci o jednotlivé služby. Veškerá jednání se zájemci probíhala 

v průběhu roku 2014, s tím, že plánovaná přijetí budoucích uživatelů byla vzhledem 

k termínu přestěhování do zrekonstruovaných prostor směřována na podzimní měsíce. 

Celkem se do služeb přestěhovalo 9 nových uživatelů – z nichž 6 bydlí 

v domácnostech Domova pro osoby se zdravotním postižením a 3 v domácnosti 

Domova se zvláštním režimem. Pět z nových uživatelů bylo přijato z jiných zařízení, 

které momentálně prochází procesem transformace (Marianum, p.o.; Fontána, p.o.; 

Sírius, p.o.). Tři noví uživatelé přišli do služeb přímo ze svých rodin. Při přechodu 

uživatelů do našeho domova se řídíme nejen standardy kvality a metodikami 

vytvořenými v Benjamínu, ale respektujeme také metodická doporučení 

Moravskoslezského kraje, která jsou závazná pro krajské příspěvkové organizace. 

Celkově hodnotíme spolupráci s opatrovníky i ostatními organizacemi jako velmi 

dobrou. Po celou dobu, od prvního jednání se zájemci, přes rozhodnutí o jejich přijetí 
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až po naplňování navržených přechodových plánů, jsou respektována rozhodnutí 

zájemce o služby a jeho opatrovníků. Vzhledem ke specifickým individuálním 

potřebám zájemců o služby Benjamínu, preferujeme pravidelné návštěvy budoucích 

uživatelů v prostředí, v němž doposud žijí, nabízíme jim možnosti pravidelných 

návštěv v našem domově a neustále dáváme možnost opatrovníkům otevřeně 

diskutovat o různorodých potřebách jednotlivých zájemců. 

V rámci spolupráce s ostatními organizacemi došlo k 31. 12. 2014 k plánovanému 

přechodu celkem pěti nových uživatelů. Nejprve byl přijat jeden uživatel, který dosud 

využíval služby příspěvkové organizace Sírius. Další uživatel se přistěhoval 

z příspěvkové organizace Fontána. Zbývající tři uživatelé postupně přišli 

z příspěvkové organizace Marianum, která sídlí v Opavě. Všichni tito uživatelé mají 

vazbu na okolí města Petřvald a blízké okolí, především díky tomu, že zde vyrůstali, a 

jejich opatrovníci, povětšinou rodiče, žijí v nejbližším okolí. Díky blízkosti 

opatrovníků nových uživatelů se nám podařilo navázat s nimi dobré vztahy a zapojit je 

do celého procesu přechodu do nové služby. 

Co se týká uživatelů, kteří přišli přímo z rodin a nemají dosavadní zkušenost 

s pobytovými službami sociální péče, jejich začlenění do nově vytvořených 

domácností nelze ještě v průběhu ledna 2015 plně vyhodnotit, vzhledem k tomu, že 

poslední z nich se přistěhovali v měsíci listopadu a prosinci 2014. Prozatím u nich 

probíhá tzv. adaptační fáze, kdy si zvykají na nové prostředí. Pracovníci se v průběhu 

adaptačního období seznamují se specifickými potřebami nových uživatelů, snaží se 

předcházet krizovým situacím, které mohou vznikat při zvykání si na nové prostředí, a 

neustále hledají možnosti vzájemné komunikace mezi nimi a uživateli. 

V návaznosti na současné potřeby obou poskytovaných a získaných zkušeností při 

jednání s jednotlivými zájemci, včetně postupů při zajišťování bezpečného přechodu 

uživatelů do služeb, bude docházet v první polovině roku 2015 k doplnění interních 

metodik a standardů kvality o informace získané právě při realizaci dosavadních 

jednání se zájemci o služby. 

28. 5. 2014 proběhla návštěva ředitelky organizace, sociálního pracovníka, vedoucí 

zdravotního úseku a vedoucí komunity v DC Domeček v Ostravě-Zábřehu v rámci 

zahájení spolupráce při přípravě na přechod dětí z dětského centra do DOZP pro děti, 

které bude poskytovat celoroční pobytovou službu v novostavbě v Havířově. Cílem 

návštěvy bylo seznámit se s dětmi, u kterých by měl být realizován přechod do DOZP, 

zejména s ohledem na jejich potřeby v oblasti ošetřovatelské a lékařské péče. 

Konzultací s primářkou Dětského centra Domeček a sociální pracovnicí bylo 

vyjasněno, kterým dětem jsme schopni poskytovat pobytovou službu vzhledem 

k jejich potřebám a možnostem naší organizace tyto potřeby zabezpečit, aby nedošlo 
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k ohrožení dítěte a riziku neúspěšnosti jeho přechodu do Benjamínu a jeho adaptace na 

nové prostředí. Předběžně byla projednávána také vzájemná spolupráce mezi 

organizacemi při zajištění bezpečného přechodu dětí do DOZP v Havířově např. 

výměnné stáže zaměstnanců. 

15. 9. 2014 navštívila sociální pracovnice a vedoucí komunity dítě s nařízenou ústavní 

výchovou v Dětském centru Čtyřlístek v Havířově-Suché. Byl navázán kontakt 

s dítětem, získali jsme základní informace o jeho potřebách od pracovníků, kteří mu 

poskytují podporu. Byla dohodnuta spolupráce mezi organizacemi (další návštěva 

pracovníků za dítětem a návštěva dítěte v Benjamínu, aby se mohlo připravit na 

přechod, který bude realizován po vydání rozhodnutí soudu o přemístění dítěte do 

zařízení Benjamín). Také byl zpracován plán přechodu, který byl předán dětskému 

centru, aby mělo dítě k dispozici fotografie budovy v Orlové, svého budoucího pokoje 

a jiných prostor, fotografie zaměstnanců, se kterými dítě přijde do kontaktu, a to 

v přímé péči i mimo přímou péči, fotografie volnočasových aktivit atp. 

V červenci 2014 jsme se dozvěděli o dítěti s nařízenou ústavní výchovou, které žije 

v zařízení značně vzdáleném od Moravskoslezského kraje, kde má dítě rodinnou 

vazbu.  A také to, že tato pobytová služba neodpovídá potřebám dítěte, a proto je často 

hospitalizováno v psychiatrické nemocnici. Oslovili jsme poručníka s žádostí o 

poskytnutí informací o dítěti a jeho potřebách, na základě kterých jsme vyhodnotili, že 

Benjamín je schopen poskytovat dítěti službu dle jeho individuálních potřeb. 18. 9. 

2014 dítě v psychiatrické nemocnici navštívila ředitelka organizace Benjamín, sociální 

pracovník a vedoucí zdravotního úseku. Navázali jsme s dítětem kontakt. Vzhledem 

k velice nevyhovujícím podmínkám, ve kterých dosud žilo (nemělo své osobní věci, 

oblečení, fotografie, kontakt s rodinou atd.), jsme s poručníkem dohodli, že podá ihned 

návrh k soudu o jeho přemístění do Benjamínu, aby se přechod dítěte s psychiatrické 

nemocnice uskutečnil v co nejkratší době. Po příchodu dítěte do naší organizace došlo 

ke zprostředkování kontaktu s jeho rodinou.  

 

- zajistit dostatečný počet kvalifikovaného personálu, odpovídající potřebám 

uživatelů obou služeb 

viz úkol č. 12 

 

- rozšiřovat spolupráci s externími konzultanty v oblasti AAK a autismu 

V souvislosti s potřebami uživatelů všech cílových skupin jsme rozšířili a prohloubili 

spolupráci s externími odborníky a to nejen v rámci projektu transformace organizace 

Benjamín. Pro podporu cílové skupiny dětí jsme získali odborníka pro oblast 



   

59 

 

problematiky dětí s postižením v celé jeho šíři. V oblasti AAK jsme zefektivnili 

spolupráci s Mgr. Herzánovou. Byly realizovány konzultace individuálně pro každého 

uživatele vzhledem k jeho komunikačním potřebám a výstupy jsou průběžně 

uplatňovány v praxi při práci s uživateli, což se projevilo jako značné zefektivnění 

jejich komunikačních dovedností. Konzultant spolupracuje i na převádění písemných 

pravidel určených pro uživatele do alternativní podoby. 

 

- pokračovat v realizaci projektu transformace organizace Benjamín 

Během února 2014 bylo realizováno hodnocení potřeb dětí, které v Benjamínu žijí. 

K tomu byl využíván „Dotazník k hodnocení potřeb dítěte“, který byl zpracován Mgr. 

Terezií Hradílkovou ve spolupráci s organizací Benjamín v rámci projektu 

„Transformace organizace Benjamín“. Na procesu hodnocení potřeb dětí se aktivně 

podíleli mimo pracovníků organizace, také pedagogové ze škol, které děti navštěvují, 

poručník dětí s nařízenou ústavní výchovou a také rodiče. V rámci hodnocení potřeb 

byly s dětmi vedeny rozhovory za využití AAK. Výstupy z hodnocení potřeb dětí byly 

využity při individuálním plánování, zpracování podkladů pro vřazení dětí do evidence 

dětí vhodných pro NRP. Další informace o realizaci projektu viz úkol č. 5 

 

                                                                         Mgr. Darja Kuncová  

                                                                         ředitelka organizace  
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9 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2015 a vize do dalších let 
-vypracovat přechodové plány pro děti 

-zrealizovat setkání se zástupci odborné veřejnosti vedení města, zástupci škol, poskytovatele soc.  

 

služeb, OSPOD atd. před otevřením služby 

-zrealizovat bezpečné přestěhování dětí do novostavby v Havířově (DOZP) 

-setkání s opatrovníky a rodiči uživatelů DOZP a DZR v Petřvaldě 

-ukončení projektu „Transformace organizace Benjamín“ 

-Organizace Benjamín se bude držet svého motta „Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme!“. 

Chceme, aby děti se zdravotním postižením, které prozatím nemohou žít v rodinném prostředí, žily 

plnohodnotný život podobně jako jiné děti stejného věku. Naším cílem je, aby všechny děti mohly žít 

v biologických rodinách nebo náhradní rodinné péči. U dospělých osob chceme dosáhnout toho, aby 

co nejvíce uživatelů mělo své zaměstnání, nebo jiným smysluplným způsobem trávili svůj čas, tak 

jako jejich vrstevníci. 

 

 

 

 

 
Ze života dětí v Benjamínu 
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Něco málo ze života dospělých 
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Slovo na závěr : 

 

Velmi rádi bychom za organizaci Benjamín touto cestou poděkovali přátelům domova, 

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. 

Děkujeme za podporu Phdr. H.Jůnovi Ph.D a Kateřině Balické Dis,  při přípravě domova pro dospělé 

osoby s poruchou autistického spektra. Děkujeme za přízeň Ing. Miroslavě Jelínkové Csc. a Mgr. 

Janě Hubové 

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

především 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., Čokoládovnám 

FIKAR s.r.o., firmě Démos trade a.s., p. Bc. Lence Kosiecové, p. Lindě Dřímalové, která 

zprostředkovala sbírku pro děti k Mikuláši, firmě  Penam, a ostatním dárcům, kteří podpořili naši 

organizaci jak peněžními, tak i nepeněžními dary. 
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10  Ekonomické údaje 
 

 

Náklady organizace za rok 2014 v tis.Kč 

Spotřeba materiálu- potraviny, prádlo, zdravotnický 

materiál, knihy, PHM, čistící prostředky, kancelářské 

potřeby atd. 

 

 

  1 920 

Spotřeba energií   1 218 

Opravy a udržování majetku      214 

Cestovné        47 

Reprezentace        16 

Služby – poštovné, telekomunikace, nájemné, zpracování 

dat, přepravné, likvidace odpadu, revize, terapie, služby 

úklidové, ostraha atd. 

 

 

  1 135 

Mzdové náklady – platy, náhrady za DPN, dohody o 

provedení práce, dohody o pracovní činnosti 

 

11 090 

Sociální a zdravotní pojištění, sociální náklady   3 967 

Poplatky       10 

Odpisy dlouhodobého majetku     554 

Ostatní náklady      619 

Náklady celkem 20 790 

 

výnosy organizace za rok 20147 v tis.Kč 

Výnosy z prodeje služeb –stravné, bydlení, příspěvek na 

péči, přídavky na děti, stravné zaměstnanci 

 

  6 345 

Příjmy od zdravotních pojišťoven   1 189 

Dotace MPSV 11 197 

Příspěvek na provoz od zřizovatele      900 

Ostatní příjmy – projekt      351 

Čerpání fondů     702 

Úroky       12 

Rozpuštění inv.transferu       94 

Výnosy celkem 20 790 
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Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 (tis. Kč) 
 náklady 

(tis. Kč) 
výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 
(tis. Kč) 

Hlavní činnost 20 790 20 790,49 0,49 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 20 790 20 790,49                                0,49 

 

 
 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 

za rok 2014 

z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

488,80 488,80 0 

 

 

 

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2014 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb 
náklady 

(tis. Kč) 

výnosy 

(tis. Kč) 

výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč) 

Domov se zvláštním režimem 1 869,08 1 480,66 -388,42 

Domov pro os. se zdrav. postižením 18 920,92 19 309,83 388,91 

Celkem                20 790,00 20 790,49 0,49 

 
 

 
 

Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2014 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Dotace MPSV* na podporu sociálních 
služeb v r. 2014 (tis. Kč) 

Domov se zvláštním režimem 898 

Domov pro osoby se zdravotním postižením                                                   10 299 

 
 Celkem 11 197 

 
 

Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) 

Název fondu 
stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 

investiční fond 5 077 3 993 

FKSP 146 166 

rezervní fond 553 399 

fond odměn 485 235 
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Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel celkem 
finanční věcný finanční věcný 

rezervní fond investiční fond 

Mgr.Karin Vráblová 6 6 0 0 0 

Lékárna Camilla 12 12 0 0 0 

Luděk Bednarz 20 20 0 0 0 

SŠ tech. a služeb Karviná 19,5 19,5 0 0 0 

Ostatní dárci 12 12 0 0 0 

Celkem 69,5 69,5 0 0 0 

 
 

Investiční akce v r. 2014 (tis. Kč) 

Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) 

vlastní zdroje Koupě server pro potřeby DOZP a DZR 155 

vlastní zdroje Zhodnocení budovy 312 

vlastní zdroje Opravy vozidla a komunikací                                     155 

vlastní zdroje Odvod do rozpočtu kraje 1 015 

Celkem                                   1 637 

 
 

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) 

Název akce 

zdroje (tis. Kč) 

celkem vlastní MSK ISPROFIN dary 
jiné 

(jaké) 

rekonstrukce budovy 22 451 0 22 451 0 0 0 

převzatý majetek 578 0 578 0 0 0 

Celkem 23 029 0 23 029 0 0 0 

 

 

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2014 (tis. Kč)  

Druh/účel 
celková 
hodnota 

zdroje (tis. Kč) 

zřizovatel vlastní dary jiné 

Oprava komunikací, 

dlažby, vjezdu včetně 

brány  

               82 0 82 0 0 

Celkem 82 0 82 0 0 
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Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost celková výše škody 
výše náhrady od 

pojišťovny 

odpadá 0 0 

Celkem 0 0 

 

 

 

Zahraniční služební cesty 

Místo účel cesty od - do 
počet 

zaměstnanců 

odpadá  0 0 

 
 

 

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2014* (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2014 (uveďte účel)  

Příspěvek na provoz 900 

Výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 0,- 

25% podíl mimotarifních složek platu  17,37% 

 
 
 
Čerpání účelových dotací v r. 2014 (tis. Kč) 

Poskytovatel účelové dotace 
Účetní 
znak 

Poskytnutá 
dotace 

Použito 
Vratka 
dotace 

MPSV 13305 11 197 11 197 0 

MSK 205 300 300 0 

Celkem  11 497 11 497 0 

 

 

Průměrné % nemocnosti za rok 2014  

           

 

Odpracované hodiny Neodpracované hodiny Hodiny nemoci Procento nemocnosti 

           84 755           9 277,5         9 386              9,07 
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Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti: 

 

Organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti. 

Pohledávky po lhůtě splatnosti : 

uživatelka, která již nepobývá v domově Benjamín  

– celková částka ke dni 31.12.2014 – 11 698,-Kč 

Byl vypracován splátkový kalendář a dlužná částka je splácena.  

 

 

 

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 

- audit nezávislého auditora – z hlediska věcné správnosti a účelovosti použitých  

  prostředků nebylo shledáno závad 

    

 

 

 

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

pozdějších předpisů: 

 

Domov Benjamín v roce 2014 zaměstnával 1,98 osob se zdravotním postižením a 0,02 osob s těžším 

zdravotním postižením. Organizace splnila povinný podíl osob se zdravotním postižením 

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a neplnila tak povinnost ani odběrem služeb, ani 

výrobků. Rovněž tak odpadá odvod do státního rozpočtu.   

 

 

 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

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 budou seznámeni se zprávou o činnosti do 31.3.2015 na provozní poradě. Zaměstnanci 

mají možnost kdykoliv nahlédnout do písemné formy „Závěrečné zprávy“, která je k dispozici v 

knihovně jak v Orlové tak v Petřvaldě. 

 
 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Mgr.Darja Kuncová       Dagmar Procházková  

datum: 27.2.2015 

telefon: 596541149 

e-mail: benjamin.kuncova@seznam.cz 
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