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Vážené dámy a pánové, 

právě pročítáte zprávu o činnosti příspěvkové organizace Benjamín za rok 2017. Tato zpráva 

byla vytvořena s vědomím, že v ní naleznete všechny informace, které rok 2017 přinesl. 

Úvodem bych ráda poděkovala všem našim zaměstnancům za jejich náročnou práci, spolupráci 
s klienty, kteří využívají našich služeb. Velmi si vážím spolupráce s rodinnými příslušníky 
klientů, opatrovníky, dobrovolníky, obcemi a ostatními subjekty, kteří nás podporují. 
 
Děkujeme za významnou podporu zřizovateli- Moravskoslezskému kraji. Velký dík patří 
podporovatelům a kolegům, kteří s námi spolupracují v oblasti vzdělávání zaměstnanců a 
rozvoje kvality sociálních služeb: Mgr. Květě Staňkové, Mgr. Jaroslavě Krömerové, 
Mgr. Šárce Hlisnikovské,Mgr. Karin Bednářové, Mgr. Bohdaně Herzánové, PhDr. Hynku Junovi a 
Kateřině Balické, Dis. Za spolupráci děkujeme rovněž organizaci Sirius, p.o., Jinak o.p.s., Domov 
Březiny,p.o., Domov Jistoty,p.o., Sagapo p.o.  
 
Všem dobrovolníkům děkujeme za vlídnost, radost a čas, který věnují našim klientům. Rodinným 
příslušníkům našich klientů děkujeme za spolupráci a těšíme se, že se i v dalších letech budeme 
setkávat a budeme mít společný zájem. 
 
Dárcům děkujeme za finanční i věcné dary a velmi si vážíme, že na nás myslíte. 
 
Uplynulý rok nám přinesl mnoho zkušeností, ale také ztrát v podobě tragické smrti jedné 
z kolegyň, která byla významnou posilou týmu u dětí s autismem. Tato ztráta zasáhla nejen nás, 
ale i děti, kterým chybí.  Bylo nám ctí s touto kolegyní spolupracovat a hledat cesty, jak 
porozumět dětem s autismem.  
 
 Rok 2017 uplynul velmi rychle, pro všechny z nás byl hektický a náročný. Dětem, které žijí v naší 
službě tak plyne dětství závratnou rychlostí a my bychom byli rádi, kdyby tuto dobu strávili 
v Benjamínu pouze v nevyhnutném čase a měli možnost žít svůj život v rodině ať už biologické či 
náhradní. Jsme velmi potěšeni, že další dítě v r. 2017 odešlo do náhradní rodinné péče. 
Dospělým lidem, kteří využívají našich služeb přeji, aby motto: „Nenacvičujeme běžný život, my 

ho žijeme“, nebylo pouhou frází, ale abychom i nadále hledali cesty, jak naplnit jejich potřeby, 

tužby a přání.  

Nám všem přeji hodně sil a vše dobré do dalších dní. 

 

Darja Kuncová 

 



 

 

 

ZÁKLADNÍ  INFORMACE O ORGANIZACI 

Název: Benjamín, příspěvková organizace 

Sídlo: Modrá 1705, Petřvald, 735 41 

IČ: 00847461 

Právní forma: příspěvková organizace 

Statutární orgán: ředitel, Mgr. Darja Kuncová 

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

Identifikátor služby:  

DOZP:  4878366 

DZR:     8580593 

Druh služby:  DOZP, DZR 

Předmět činnosti:  

Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních 

služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v 

souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním 

sociálních služeb souvisejících. 

Poskytovatelem příspěvku na provoz domova je Moravskoslezský kraj. 

Kapacita:  

DOZP: 

Petřvald: 24 

Karviná: 18  

Havířov: 24 

DZR:  

Petřvald: 8 

Kontakt: 596541149 

Číslo účtu: 2112515147/2700 

Datová schránka : esgkgvw 

www.benjaminpetrvald.cz 
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1. Popis zařízení  
 

- DOZP Petřvald 

Projekt celkové rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením příspěvkové 

organizace Benjamín byl dokončen červenci roku 2014. Pro uživatele byly vytvořeny čtyři 

samostatné domácnosti. Každá z těchto domácností je tvořena čtyřmi jednolůžkovými pokoji 

a jedním dvoulůžkovým, kuchyní propojenou s obývacím pokojem a dvěma koupelnami 

s WC. Domácnosti mají také k dispozici samostatné úložné prostory. Vše je uzpůsobeno pro 

potřeby uživatelů s těžkým zdravotním postižením. Celý objekt je bezbariérový, budova je 

dvoupodlažní, vybavená výtahem v dostatečné velikosti. Uživatelé mají možnost využívat 

terasy a zahradu, která je každoročně zvelebována. Zahrada je rozdělena na pracovní a 

relaxační zónu. 

 

 

Obývací pokoj uživatelů domácnosti Nová 

 
 

 
                                               

                                               

                                    Kuchyň uživatelů domácnosti Nová                                                   

                                     



 

 

- DOZP Havířov: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p. o. středisko v Havířově, Moskevská 

1588/7a poskytuje službu sociální péče svým uživatelům díky realizaci projektu Novostavba 

domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově, který byl dokončen v létě roku 

2015. Moderní budova je zcela bezbariérová stejně tak jako zahrada, která je osázena 

listnatými i jehličnatými stromy a keři, od roku 2016 je vybavená také dřevěným altánem, 

který stojí na zpevněné vydlážděné ploše, aby byl zajištěn komfort a bezpečnost využívání 

uživateli dětského věku. V roce 2017 byla na zahradě postavena dvoumístní houpačka 

WOOD, která plně odpovídá stanoveným normám včetně dopadové plochy, aby byla 

zajištěna bezpečnost dětí při jejím využívání. Areál domova je oddělen plotem od pozemku 

NsP Havířov, se kterým sousedí. Budova má vlastní příjezdovou cestu a vstupní bránu. 

K dispozici je zde také bezbariérový evakuační výtah, kterým se děti mohou dostat přímo na 

zahradu nebo mohou využít boční východy v přízemí. Děti v Domově Benjamín žijí na třech 

samostatných domácnostech, kde mají k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, 

koupelny s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem a další prostory, které mohou využívat 

dle své volby k trávení volného času, relaxaci, hře atp.  Všechny domácnosti jsou zařízené 

tak, aby to odpovídalo potřebám dětí, které zde bydlí. Děti se podílí na chodu domácnosti. 

Každá domácnost je vybavena pračkou k praní osobního prádla dětí, kuchyňskou linkou s 

varnou deskou, elektrickou troubou a myčkou. V přízemí mají děti k dispozici také 

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

zajištění provozu domova.  
 

 

    Pokoj patnáctiletého chlapce 

     
 

 
 

 



 

 

         Pokoj šestileté holčičky 

          
 

 
 

         Pokoj dvanáctileté slečny 

         

 



 

 

 

- DOZP Karviná 

Uživatelé v domově v Karviné žijí ve třech domácnostech, každá domácnost disponuje jedním 

dvoulůžkovým a čtyřmi jednolůžkovými pokoji, dvěma koupelnami s WC, obývacím 

pokojem s vybavenou kuchyní. Součástí domácnosti v přízemí je také venkovní terasa. 

Uživatelé také mohou využívat relaxační místnost v přízemí budovy. Celý objekt je 

bezbariérový a k dispozici je také výtah. V přízemí budovy je zázemí pro zaměstnance a 

pracovny pro vedoucí střediska a sociální pracovnici, zdravotnický personál a koordinátory 

domácností. Na části zahrady jsou již vzrostlé stromy a keře. V průběhu roku 2017 probíhala  

jednání směřující k výstavbě oplocení areálu domova, která budou probíhat i v roce 2018 a 

výsledkem jednání bude výstavba nového oplocení. 

 

Kuchyňský kout – součást obývacího pokoje 

 
 

 

                                 Obývací pokoj                                                             

                                  



 

 

2. Charakteristika poskytované služby    

 

 

-   DOZP Petřvald 

     Poslání 

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

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

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

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

     zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu  

     k navazování zdravých mezilidských vztahů. 

     Cílová skupina 

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

     postižením do 64 let 

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

     lékařskou péči, osobám, jejichž projevy a chování v souvislosti s duševním onemocněním  

     narušuje nebo znemožňuje soužití v kolektivu a lidem s poruchami autistického spektra 

 

 

-     DOZP Havířov 

    Poslání 

    Posláním služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín středisko 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. 

    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 (a to  

    nejdéle do 26 let věku), které mají:  

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

    mentální postižení v kombinaci s tělesným, smyslovým postižením nebo poruchami   

    autistického spektra, prioritně přijímáme děti: ve věku od tří do desíti let s nařízenou  

    ústavní výchovou, s rodinnou vazbou v Moravskoslezském kraji. 

    Službu neposkytujeme 

    dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje využívání speciálních zdravotnických přístrojů  

    a zařízení a nepřetržitou lékařskou péči. 

 

 

- DOZP Karviná 

     Poslání 

     Benjamín p.o v Karviné je domov pro lidi s mentálním postižením, kteří nemohou žít ve  

     svém domácím prostředí či se svou rodinou, a kteří potřebují celoroční pobytovou sociální  

     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 

     Osoby ve věku od osmnácti do šedesáti čtyř let, se středně těžkým, těžkým až hlubokým  

     mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří nemohou žít ve svém domácím  

     prostředí, a kteří potřebují celoroční pobytovou službu. 

     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. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

3. Uživatelé služby DOZP v Petřvaldě 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2017 – 24 uživatelů 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2017, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  12 12 24 0 1 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 22-60 24-43 22-60 0  29 

průměr 33,5 33,6 33,5  0  29  

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II  středně těžká závislost 0 0 0 0 0 

III těžká závislost 1 0 1 0 0 

IV úplná závislost 11 12 23 0 1 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 0 1 1 0 0 

těžké 7 8 15 0 1 

hluboké 5 3 8 0 0  

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

 
 
9 

 
 
7 16 0 1 

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

 
1 

 
0 1 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 0 0 

s částečným omezením  2 2 4 0 1 

s úplným omezením 
pohybu 

 
5 

 
6 11 0 0 

 

 
 

3.3 obložnost v uplynulém roce  - 100% 
 

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017  - 22 
z toho  - žen     -   6 

 - mužů  - 16 
 

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu - 30 měsíců 
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Uživatelé služby DOZP v Havířově 
 

            3.1schválená kapacita zařízení pro rok 2017 – 24 uživatelů 

3.2celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2017, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 6 18 24 1 1 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 5-16 6-17 5-17 5 13 

průměr 11,5 12,4 12,2 5 13 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II  středně těžká závislost 0 0 0 0 0 

III těžká závislost 1 2 3 0 0 

IV úplná závislost 5 16 21 1 1 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 2 5 7 1 0 

těžké 2 10 12 0 1 

hluboké 2 3 5 0 0 

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

 
 
4 

 
 
14 18  1 1 

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

 
0 

 
0 0 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

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

 
0 

 
0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 2 4 6 0 0 

s částečným omezením  1 7 8 1 0 

s úplným omezením 
pohybu 

 
3 

 
7 10 0 1 

          

 
 

          3.3 obložnost v uplynulém roce – 96,32 % 
 

         3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017  - 9 
z toho  - žen     - 4 

 - mužů  - 5 

         3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu  - pět měsíců 
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Uživatelé služby DOZP v Karviné 
 

            3.1schválená kapacita zařízení pro rok 2017 – 18 uživatelů 

3.2celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2017, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  7 11 18 1 1 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 22-53 33-44 22-53 53 44 

průměr 36,6 38,8 37,7 53 44 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II  středně těžká závislost 0 0 0 0 0 

III těžká závislost 1 3 4 0 0 

IV úplná závislost 6 8 14 1 1 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 1 0 1 1 0 

těžké 6 9 15 0 1 

hluboké 0 2 2 0 0 

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

 
 
1 

 
 
5 6 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 6 6 12 1 1 

s částečným omezením  1 5 6 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

 
0 

 
0 0 0 0 

 

 
 

3.3 obložnost v uplynulém roce  - 98,72 % 
 

           3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017  - 16 
z toho  - žen      - 7 

 - mužů   - 9 

           3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu - 2měsíce 
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4 Personál: 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočt. 
stav (PS) 
ke dni 31. 
12. 2017 

% 

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  12,66 12,18 0 0 6,17  5,94 1,82  1,75  2,89  2,78  1,78  1,71  0  0 

Vyšší odborné  4,43  4,26  0  0  3,52  3,39  0,91  0,87  0  0  0  0  0  0 

Úplné střední  48,17  46,35  0  0  35,05  33,73  7,27  6,99  0  0  3,39  3,26  2,46  2,37 

Vyučen  29,52  28,40  0  0  20,27  19,50  0  0  0  0  0  0  9,25  8,90 

Základní  9,16  8,81  0  0  6,17  5,93  0  0  0  0  0  0  2,99  2,88 

Celkem  103,94 100  0  0  71,18  68,49  10  9,61  2,89  2,78  5,17  4,97  14,7  14,15 

Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2017 

 

 

 
 

 
 

 

               
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

12,18 4,26 

46,35 

28,4 

8,81 

procentuální vyjádření dosaženého vzdělání personálu 

vysokoškolské

vyšší odborné

úplné střední

vyučen

základní



 

 

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2017 

 

- DOZP Petřvald 

V roce 2017 se pracovníci v sociálních službách zúčastnili odborných stáží, měli možnost 

navštívit zařízení s obdobnou cílovou skupinou uživatelů a prohlubovat své znalosti a 

dovednosti v oblasti podpory osob s těžkým a kombinovaným postižením. 

Podařilo se nám doprovázet klienty při hospitalizacích, aby nebyli vystaveni stresovým 

situacím, vždy byl zajištěn jeden zaměstnanec v průběhu celého dne pro hospitalizovaného 

uživatele. Dále pak se velice zdařilo zorganizování plesu na téma „Zlatá šedesátá“ (viz 

fotografie), jako velký přínos v pracovních dovednostech se osvědčilo vytvoření užitkové 

zahrady a využití vlastnoručně vypěstovaných produktů (ovoce, zelenina). Podařilo se nám 

vytvořit podmínky lidem s nejtěžším postižením pro stanování – někteří uživatelé tak poprvé 

v životě strávili noc pod stanem. Jedna klientka, upoutaná na lůžko mohla pravidelně 

s podporou zaměstnanců navštěvovat divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě (během divadelní 

sezony shlédla činohru, šest operních představení a dva balety). Podařilo se zrealizovat 

rekreační pobyt na Jesenicku spojený s muzikoterapií.  

 

Zahradní „Guláš party“ 

 
 

                                                          Ples „Zlatá šedesátá“           

                                                            



 

 

- DOZP Havířov 

V DOZP Havířov došlo v průběhu roku k dalšímu zpracování nových pravidel pro cílovou 

skupinu dětí a zrevidování stávajících pravidel tak, aby odpovídaly potřebám dětí 

a  poskytování sociální služby v náležité kvalitě. I v roce 2017 pokračovala spolupráce 

s Olomouckým krajem a s rodinou dítěte, kterému poskytujeme službu sociální péče 

v důsledku neexistující vhodné pobytové sociální služby v místě jeho bydliště. Ve spolupráci 

s rodinou dítěte zajišťujeme 1 x měsíčně dopravu dítěte do místa jeho bydliště, aby neztratilo 

kontakt se svým rodinným prostředím, sourozenci a dalšími rodinnými příslušníky. Rodiče 

dítě také pravidelně v Benjamínu navštěvují. Ve spolupráci se zástupcem šéfredaktora 

časopisu „Respekt“ Petrem Třešňákem byl v rámci projektu „Naděje pro děti úplňku“, 

v rámci kterého vznikl krátký dokumentární film o rodinách s dětmi s těžkým autismem /na 

kterém jsme také spolupracovali) a web, který na jejich náročnou situaci upozorňuje, vznikl 

krátký film o životě jednoho s dětí, kterému poskytujeme službu, a jeho rodiny. Tento film 

byl zároveň vzpomínkou a poděkováním kolegyni, která tragicky v roce 2017 zemřela, a která 

pro toto dítě i pro ostatní děti s autismem, které v Benjamínu žijí, hodně udělala 

(https://www.respekt.cz/deti-uplnku/sasa-daleko-od-domova). V únoru 2017 jsme se zapojili 

do mezinárodního pilotního projektu financovaného Evropskou komisí, který v ČR 

realizovala Liga lidských práv. V rámci tohoto projektu bylo v DOZP Benjamín, p. o. 

středisko v Havířově provedeno monitorovacím týmem (vyslaným Ligou lidských práv) 

šetření pro získání podkladů pro monitoring práv dětí s mentálním postižením, které žijí 

v ústavní péči. Tým hodnotil ve své monitorovací zprávě DOZP Benjamín, p. o. středisko 

v Havířově jako příklad dobré praxe v rámci České republiky. Po konzultacích s odborníky se 

podařilo umožnit šestiletému chlapci, který byl do té doby vyživován pouze břišní sondou 

(PEG), se kterou se do Benjamínu přestěhoval v druhé polovině roku 2016 z jiného dětského 

zařízení, jíst ústy, což podstatně zkvalitnilo jeho život a umožnilo mu také trávit čas 

v mateřské škole bez omezení způsobené stravováním pomocí břišní sondy. V tomto směru 

jsme navázali také spolupráci s logopedem, aby se dítě v této oblasti dále učilo a rozvíjelo. Ve 

spolupráci s lékaři se pak podařilo na počátku ledna 2017 odstranit dítěti PEG, což nyní 

zvyšuje jeho šanci na odchod z Benjamínu do pěstounské péče. To se ve spolupráci s budoucí 

pěstounskou a příslušným OSPOD podařilo realizovat u jiného dítěte (7 let), které tak už letní 

prázdniny mohlo trávit v rodinném prostředí. Již dvě děti z Benjamínu navštěvují běžnou 

mateřskou školu a jedno z nich bylo také u zápisu do 1. třídy v běžné spádové základní škole. 

Organizace Benjamín, p. o. se v roce 2017 stala členy nově vzniklé pracovní skupiny péče o 

děti, jejíž vznik iniciovala APSS ČR. Zástupci organizace se účastnili pracovních setkání 

skupiny a také se podíleli na stanovení témat pro Konferenci věnované ochraně práv dětí, 

která proběhne v březnu 2018 v Brně a také témat pro Kulaté stoly, které se vztahují 

k problematice práv dětí. V roce 2017 se podařilo kvalitně zpracovat několik projektů, díky 

kterým jsme získali finanční prostředky pro realizaci canisterapie a muzikoterapie a vánoční 

dárky dle přání dětí z Benjamínu. K získání podpory projektu Muzikoterapie se aktivně 

zapojily také děti společně se zaměstnanci organizace Benjamín, p. o., když hlasovaly pro náš 

projekt přímo v hypermarketu Tesco a získával tak podporu i ze strany zákazníků. Také 

v roce 2017 jsme úzce spolupracovali s organizací ADRA středisko v Havířově a díky tomu 

nám průběhu roku pomáhalo celkem 20 dobrovolníků. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   Děti podpořily projekt Benjamínu v NC Tesco                       

                    
 

 

 

                               V Benjamínu třídíme odpad 

                                



 

 

- DOZP Karviná 

V roce 2017 probíhalo intenzivní vzdělávání zaměstnanců v oblasti AAK, struktury a 

vizualizace za podpory externích pracovníků. Zaměstnanci byli systematicky podpořeni 

v teorii i praktické činnosti krizového plánování, zpracování individuálních krizových plánů a 

řešení krizových situací. Do střediska v Karviné byla zavedena pravidelně muzikoterapie. 

Jednomu s uživatelů se podařilo zajistit sociálně-terapeutickou dílnu v místě bydliště, kam 

pravidelně dochází. Velkým přínosem bylo získání prvního dobrovolníka ve spolupráci 

s organizací ADRA, středisko Karviná. Pro uživatele služby došlo k velké změně ve 

stravování změnou dodavatele, uživatelům je umožněno vybírat si z více druhů jídel a příloh, 

což se setkalo s velkým úspěchem. 

Vedoucí střediska byla podpořena formou supervizních setkání v oblastech vedení a řízení 

lidí, které bylo v rámci Podpory transformace v MSK III uskutečňováno pravidelně a dle 

individuální potřeby. 

 

 

 

                       Vaříme venku  

                        
 

 

 



 

 

I doma 

 
 

 

 

 

 

Canisterapie  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

6  Sociální podmínky uživatelů  

 

- DOZP Petřvald 

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

jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový. Na každé domácnosti žije 6 uživatelů. K dispozici 

mají dvě koupelny s WC, vanou a sprchovacím koutem, případně sprchovacím lůžkem, 

obývací pokoj, kuchyň a terasu. Domácnosti jsou vybaveny domácími spotřebiči (pračka, 

sušička, myčka, sporák, trouba, mikrovlnná trouba, varná konvice atd.).  Strava je dodávána 

externě.  Na domácnostech společně s uživateli žijí andulky a akvarijní ryby.  

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

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

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

V průběhu roku 2017 byly realizovány úpravy zahrady tak, aby byla zahrada členěna na 

oddychovou zónu (jezírko, krb…) a užitkovou zónu (zřízení pozemku pro výsadbu ovoce a 

zeleniny a bylinek) a osazení obou teras okrasnými květinami.  

 

 Domácnost Oáza 

   
 

                                         Oddechová zóna zahrady  

                                          



 

 

 

Oddechová zóna zahrady 

 
 

 

 

                              Zelenina vypěstovaná v užitkové zóně 

                               



 

 

 

- DOZP Havířov 

 

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

Na jednotlivých domácnostech jsou koupelny s WC v takovém počtu, aby to odpovídalo 

potřebám dětí. V prvním podlaží jsou pro 7 dětí dvě koupelny, vybavené sprchovacím 

lůžkem, v druhém NP jsou rovněž pro 9 dětí dvě koupelny s WC a v třetím NP jsou čtyři 

koupelny s WC, které také slouží pro 8 dětí. 

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

Tyto terasy byly dovybaveny v roce 2016 nábytkem a pomůckami k trávení volného času dětí 

(trampolína, houpačka, sedací pytle.) V prvním NP mají děti k dispozici místnost snoezelen. 

Děti využívají oplocenou zahradu, ale především tráví čas mimo areál domova. 

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

kuchyňku, ve které si děti mohou připravovat, nebo být účastny přípravě jednoduchých jídel. 

Celodenní strava je dodávána externě. Děti pravidelně využívají služeb, které nabízí město 

Havířov (obchody, kadeřnictví, restaurace, cukrárny, dětské koutky atd.). 

 

 

Návštěva knihovny 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Návštěva Klaunů z Balónkova 

 
 

 

 

          Návštěva Klaunů z Balónkova 

           



 

 

 

Canisterapie 

 
 

 

                                 Canisterapie 

                      
 



 

 

Prázdninový pobyt ve Švagrově 

 
 

 

 

Vzpomínka na výlet na Bečvu 

 



 

 

Sáňkování na horách 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- DOZP Karviná 

Uživatelé DOZP v Karviné mají k dispozici dvanáct jednolůžkových a tři dvoulůžkové 

pokoje, v domově jsou vytvořeny tři domácnosti, v každé žije šest osob – žen i mužů. V každé 

domácnosti jsou dvě koupelny s WC. Na každé domácnosti je prostorný obývací pokoj 

s vybaveným kuchyňským koutem. V přízemí budovy je relaxační místnost, součástí domova 

je i zahrada, ale uživatelé tráví čas hlavně mimo areál domova. Obyvatelé DOZP Karviná 

využívají v co jak nejširší míře služeb města Karviná (obchody, parky, restaurace, cukrárny, 

náměstí, nemocnice). 

 

Výlet do přírody 

 
 

 

 

 

                             Návštěva Zverimexu                                                          

                              



 

 

 

7 Stavebně - technický stav objektu  

 

 

- DOZP Petřvald 

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

 zdravotním postižením v Petřvaldě“ a rekonstrukce byla ukončena v roce 2014. 

 Vznikly tak čtyři zcela bezbariérové domácnosti pro 24 osob, pobytová část budovy je  

  oddělená atriem od provozní části, kde jsou kanceláře, údržbářská dílna, prádelna a  

  multifunkční místnost pro zaměstnance. Budova je vytápěna plynovými kotli a  

  energetický štítek budovy je C – vyhovující. 

 

 

 

 

- DOZP Havířov 

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

  zdravotním postižením v Havířově“ a stavba byla dokončena v roce 2015. 

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

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

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

  administrativní a technické místnosti. V pobytové části budovy jsou také bezbariérové  

  boční vchody, které mohou uživatelé využívat a nemusí tak procházet přes administrativní  

  a technickou část budovy. Z pobytové části lze v přízemí také vyjít zadními dveřmi  

  bezbariérového výtahu přímo na zahradu. 

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

   obývací pokoj, kuchyňka, prosklené terasy a úložné prostory. 

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

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

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

   Energetický štítek budovy je  B – úsporná. 

  

 

 

 

- DOZP Karviná 

     V rámci projektu „4 etapa transformace organizace Marianum“ a rekonstrukce byla  

     ukončena v roce 2016 

     Byla zrekonstruována budova objektu na adrese Vydmuchov 1834/10a v Karviné na  

     Domov pro osoby se zdravotním postižením. Celková rekonstrukce budovy a přestavba  

     dvoupodlažní budovy byla provedena v souladu s potřebami budoucích uživatelů,    

     k objektu byla provedena přístavba (schodiště a bezbariérový výtah), vznikla terasa a    

     parkoviště s šesti parkovacími místy pro parkování osob s omezenou možností pohybu.  

     Budova je vytápěna plynem a energetický štítek budovy je C – úsporná. 

 

 

 

 

 

 



 

 

     8    Zpráva o plnění úkolů organizace Benjamín, p.o.  

    V roce 2017 organizace Benjamín p.o. plnila tyto úkoly, stanovené radou kraje : 

 

 

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

z řad uživatelů poskytovaných nebo jiných sociálních služeb nebo pro osoby 

s duševním onemocněním.  

Organizace Benjamín, p. o. zaměstnává již od počátku roku 2015 člověka s mentálním 

postižením a to na pozici údržbáře. Jeho úvazek je 0,375. Tento zaměstnanec je uživatelem 

jiné sociální služby, v dětství využíval sociální službu naší organizace. Již druhým rokem je 

tato osoba také dobrovolníkem v organizaci Benjamín, p. o. ve středisku Havířov. 

Další osobou, která se v současné době zdokonaluje ve svých pracovních kompetencích je 

jeden z uživatelů sociální služby DZR. Své pracovní dovednosti již realizuje ve středisku 

Benjamín p. o. Havířov, jeho pracovní kompetence však zatím neumožňují uzavření pracovní 

smlouvy či jiného pracovně-právního vztahu. Ve středisku Karviná se připravuje jedna osoba, 

která v současné době rovněž na základě svých pracovních kompetencí ještě nesplňuje 

předpoklad pro uzavření pracovní smlouvy, či jiného pracovního vztahu. Postupně jsou 

k pracovním činnostem vedeni i uživatelé, u kterých končí ať už povinná školní docházka, 

nebo docházka do Praktické školy (vše vyplývá z vyhodnocování potřeb uživatelů). 

 

 

 

2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé 

zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu 

jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění. 

Průměrný roční počet zaměstnanců v roce 2017 činil 121,84 zaměstnanců. Povinný podíl osob 

se zdravotním postižením byl dle zákona č. 435/2004 Sb. 4,87 osob. Organizace splnila 

povinnost zaměstnáváním 3,34 osob a odebráním výrobků 1,45 osob (výrobky byly odebírány 

nákupem prostřednictvím nákupního portálu). Odvod do státního rozpočtu byl za rok 2017 za 

0,08 osob a částka odvodu činila 5 753,- Kč. 

Viz příloha č. 1 – Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením 

 

 

 

3. V souladu s „ Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje“ 

zabezpečit naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského kraje, 

jehož prostřednictvím jsou realizovány nákupy v rozsahu veřejné zakázky malého 

rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Jako důležitý nástroj efektivního korporátního řízení jsou rozvíjeny sdílené služby, jejichž 

možnosti v co jak nejširším rozsahu využívá i organizace Benjamín p. o. Nákupy byly 

realizovány průběžně během celého roku 2017 prostřednictvím „ Nákupního portálu“. Byly 

hospodárně nakupovány především čistící, desinfekční a hygienické potřeby, kancelářské 

potřeby a osobní ochranné pracovní pomůcky. Pravidelně jsme sledovali a využívali rozšíření 

sortimentu v jednotlivých oblastech a využívali akční nabídky. 

Přes nákupní portál bylo realizováno v případě osobních ochranných pracovních pomůcek cca 

 99 % a v případě čistících, desinfekčních a hygienických potřeb rovněž cca 99%. 

V Benjamínu p. o. se prostřednictvím nákupního portálu neobjednávají potraviny, jelikož 

strava uživatelů i personálu je zajišťována smluvně. V roce 2017 došlo ke změně dodavatele 



 

 

stravy ve středisku Karviná a dodavatelem se stala příspěvková organizace, zřizovaná MSK, 

využívá nákupní portál k zajištění potravin. 

K efektivnímu využívání nákupního portálu bylo průběžně proškoleno 9 zaměstnanců. 

Využívání nákupního portálu přináší výrazné finanční úspory organizace. 

 

 

4. Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně propagovat 

korporaci MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského 

kraje. 

Organizace Benjamín p. o je součástí korporace MSK, dodržování pravidel a pokynů 

jednotlivého vizuálního stylu je tedy pro vedení organizace závazné. Tento prvek chápeme 

jako sdílení společné identity kraje jím zřízených a založených organizací. Jednotný vizuální 

styl je prezentován:  

-na všech propagačních tiskovinách a jiných písemných materiálech, které jsou veřejnosti   

 předávány prostřednictvím místního a regionálního tisku 

-na vozovém parku (Organizace Benjamín p. o. využívá celkem 7 vozidel ve třech střediscích. 

Všechna tato vozidla včetně nově pořízeného jsou označeny logem MSK). 

-na označení budov 

-na elektronických prezentacích 

-na webových stránkách 

-při všech prezentacích organizace  

Jednotný vizuální styl MSK respektujeme a aktivně realizujeme v praxi, avšak jsme si 

vědomi, že z hlediska poskytování sociální služby je v jistých ohledech stigmatizující 

(například označení automobilů, které k přepravě využívají uživatelé služeb). 

Viz příloha č. 2 – Označení všech automobilů organizace Benjamín p. o., označení budov a 

písemných materiálů. 

 

 

 

5. Aktivně se zapojit do realizace individuálního projektu kraje „Podpora transformace 

v Moravskoslezském kraji III“, zejména do klíčové aktivity č. 4 – Systémové podpory 

organizací. 

Projekt je zaměřen na podporu organizací v procesu transformace v MSK a to podporou 

kvality nově vzniklých služeb, pracovníků v těchto zařízeních, metodickým vedením a 

konzultacemi s externím odborníkem. Dále se zaměřuje na zvýšení povědomí veřejnosti o 

problematice života osob se zdravotním postižením a probíhající transformaci sociálních 

služeb. Zásadním cílem projektu je začlenění osob se zdravotním postižením do běžného 

života a podpora systémové změny ve způsobu poskytování pobytových sociálních služeb 

v Moravskoslezském kraji a pozitivní vnímání osob s postižením ve společnosti. V projektu je 

celkem 6 klíčových aktivit. Benjamín p. o. je aktivně zapojen do projektu „Podpora 

transformace v Moravskoslezském kraji III“. Do klíčové aktivity č. 4 – Systémová podpora 

organizacím jsme se zapojili od počátku realizace této aktivity, to je od 26. 9. 2016, kdy 

proběhla první schůzka na půdě zřizovatele, které se zúčastnila ředitelka organizace a 

obdržela konkrétní informace k této podpoře. Dalších plánovaných setkání a aktivit se rovněž 

organizace Benjamín p. o. průběžně zúčastňovala a to jak v roce 2016 tak v roce 2017, 

například diskusní fóra na témata vztahující se k DOZP. 

 

-středisko Havířov 

V rámci této aktivity proběhla stáž na téma „ Metody práce, lidí s VMP (vysoká míra 

podpory) s poruchou autistického spektra“. Stáž se uskutečnila 17. 5. 2017 pro dvě osoby 



 

 

z jiných organizací délce 8 hodin. Stážisté byli seznámeni s metodami a způsoby práce 

s dětmi s těžkým zdravotním a kombinovaným postižením, zejména s důrazem na komunikaci 

s využitím alternativní a augmentativní komunikaci. Byli seznámeni se zkušenostmi 

pracovníků v oblasti komunikace pomocí AAK, s využívanými pomůckami, komunikačními 

systémy a uzpůsobením jednotlivých domácností dle individuálních potřeb dětí zejména 

v oblasti komunikace (např. informační a režimové tabule, procesuální schémata, práce se 

strukturou atd.). Dne 7. 6. 2017 se vedoucí střediska účastnila reflexe k řízeným stážím, která 

proběhla na půdě zřizovatele. V rámci této reflexe jsme získali i zpětnou vazbu od účastníků 

stáží a zapojili se do návrhu dalších témat pro stáže, které by měly být realizovány v rámci 

této aktivity. Na základě velmi kladného ohlasu ze strany stážistů a jejich zájmu o další stáže 

byl dohodnut další termín stáže v roce 2018. 

 

 

 

 

6. Na základě „Metodiky pro koordinování dobrovolnické služby v pobytových sociálních 

službách pro osoby se zdravotním postižením“, která vznikla v rámci projektu 

„Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, aktualizovat vnitřní pravidla 

organizace pro působení dobrovolníků při poskytování sociálních služeb.  

Dne 21. 11. 2016 se vedoucí střediska DOZP Benjamín v Havířově zúčastnila 7. setkání 

pracovní skupiny organizací zapojených do transformačního procesu, které se konalo 

v prostorách zřizovatele. Na tomto setkání byla mimo jiné prezentována také „Metodika pro 

koordinování dobrovolnické služby v pobytových sociálních službách pro osoby se 

zdravotním postižením“. Tato metodika byla k dispozici také v tištěné podobě a každá ze 

zúčastněných organizací mohla využít tištěné metodiky v počtu, který odpovídal jejich 

potřebám. Metodiku mají k dispozici sociální pracovníci ve všech střediscích organizace 

Benjamín p. o. Na základě této metodiky byly ve střediscích  DOZP v Havířově a v Karviné 

provedeny revize stávajících metodik pro dobrovolnickou činnost zejména v souvislosti 

s trávením volného času uživatele s dobrovolníkem mimo domov Benjamín p. o. s ohledem 

na zajištění bezpečnosti, potřeb a práv uživatele a spolupráci pracovníků organizace 

s dobrovolníky. Metodika bude dále využívána pro řešení případných dotazů či vzniklých 

situací v rámci dobrovolnické činnosti v organizaci Benjamín p. o. jak ze strany pracovníků 

na týmových schůzkách, tak ze strany dobrovolníků na supervizích.  V případě potřeby bude 

provedena další revize stávajících pravidel pro dobrovolnickou činnost v Benjamínu p. o.  

 

 

 

7. Za každou poskytovanou službu: 

-zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí služby, jedná se o žadatele, u 

kterých byla zjištěna nepříznivá sociální situace (osobním jednáním) a aktuální potřebnost 

dané sociální služby. 

-zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby z jiných než 

kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody neposkytnutí 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. 

 

Byly zpracovány přehledy o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby, 

přehledy o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby z jiných než kapacitních 

důvodů a přehledy o výši přiznaných příspěvků na péči stávajících uživatelů a to za každou 

službu, respektive středisko. 



 

 

Tyto přehledy byly odeslány ve stanovaných termínech na uvedenou e-mailovou adresu. 

Přijetí zpracovaných přehledů bylo ze strany zřizovatele potvrzeno e-mailem. 

 

 

8. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako 

stěžejní cíle k realizaci v roce 2017 a které jsou v souladu se strategickými dokumenty 

Moravskoslezského kraje.  

 

 

 

 

DOZP Petřvald 

            

Prohlubování a individualizace AAK a realizace stáží v této oblasti pro jiné organizace. 

 

Jednou z podmínek zkvalitňování života uživatelů, žijících v domově pro osoby se 

zdravotním postižením je mít možnost se dorozumět. Vzhledem k tomu, že většina klientů 

nekomunikuje verbálně je dlouhodobě rozvíjen alternativní způsob komunikace (AAK). 

Organizace Benjamín p. o. zajišťuje všem zaměstnancům přímé péče proškolení v oblasti 

AAK odborným konzultantem Mgr. Bohdanou Herzánovou, která dochází do zařízení DOZP 

v Petřvaldě, Havířově a v Karviné, do DZR dochází Mgr. Květa Staňková. Každý 

zaměstnanec absolvuje vstupní školení, případně individuální schůzku s konzultantem, účastní 

se pravidelných týmových a individuálních schůzek určených pro konkrétní uživatele. 

Od poloviny roku 2017 je možno také realizovat konzultace prostřednictvím Skype. 

V komunikaci s klienty využíváme širokou škálu pomůcek, které jsou využívány individuálně 

dle možností a potřeb jednotlivých uživatelů (komunikátory, prožitkové deníky, alba 

s hlasovým výstupem, využití NTB atd.).  

Nabyté teoretické a také praktické zkušenosti v oblasti alternativní komunikace jsme v roce 

2017 zúročili jejich předáním pracovníkům Domova pro osoby se zdravotním postižením 

Dolní Životice. Stáže zaměřené primárně na problematiku komunikace s klientem byly 

realizovány ve dvou termínech a to 14. 3. 2017 a 4. 4. 2017. Převážnou část stáže pak stážisté 

trávili přímo na domácnostech našich klientů, kde sledovali používání alternativních způsobů 

komunikace přímo při běžných denních činnostech. Celkem se těchto stáží zúčastnilo 16 osob 

(na každé domácnosti byli vždy dva stážisté tak, aby nerušili plánovaný program uživatelů). 

V závěru stáží měli možnost se dotazovat a vyměnit si své zkušenosti s využitím alternativní a 

augmentativní komunikace ve své práci. 

 

 

Realizace individuálních rekreačních pobytů uživatelů (nejvýše současně 3 uživatelé) 

 

V období od 28. 8. 2017 do 31. 8. 2017 byl realizován rekreační pobyt ve Švagrově, kterého 

se zúčastnily tři uživatelky DOZP v Petřvaldě. Rekreace byla spojena s muzikoterapeutickými 

relaxacemi, kterou uživatelky využívaly průběžně po celou dobu pobytu.  

Viz příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOZP Havířov 

 

Prohlubování a individualizace AAK a realizace stáží v této oblasti pro jiné organizace. 

 

V DOZP Benjamín p. o. středisko v Havířově probíhaly v průběhu roku 2017 pravidelná 

týmová setkání s konzultantem pro AAK věnovaná problematice alternativní komunikace.  

Realizovala se také setkání věnovaná individuálním potřebám dětí v oblasti komunikace, 

které byly identifikovány v rámci mapování a vyhodnocování potřeb dítěte.  

Na základě toho byl dětem nastavován, doplňován a upravován jejich individuální 

komunikační systém dle jejich potřeb. Nastavený komunikační systém je součástí  

individuálního plánování daného dítěte. Dle potřeb dětí v oblasti komunikace jsou  

upravovány a vybavovány jednotlivé domácnosti i pokoje dětí např. režimové tabule,  

výběrové tabule, procesuální schémata na konkrétní činnosti atp. Děti při komunikaci  

využívají komunikační pomůcky dle svých potřeb např. prožitkové deníky, speciální  

komunikátory, IPod  atp. Při řešení individuálních potřeb dětí v oblasti komunikace  

je využíván také SKYPE. Mohou se tak operativně konat konzultace pracovníků  

s konzultantem dle aktuálních potřeb a pracovníci nejsou odkázáni pouze na osobní setkání.  

O zkušenosti z oblasti AAK a jejím využití při poskytování péče lidem s vysokou mírou  

podpory se pracovníci podělili s pracovníky jiných organizací v rámci stáží, které ve  

středisku v Havířově proběhly v rámci individuálního projektu kraje „Podpora  

transformace v Moravskoslezském kraji III“, zejména klíčové aktivity č. 4 – Systémové  

podpory organizací nebo spolupráce mezi organizacemi zřizovanými MSK. V rámci  

projektu proběhla stáž pro dva stážisty z jiných organizací v rozsahu osm hodin dne 17. 5. 

2017.   

Dne 1. 3. a 11. 4. 2017 se uskutečnily stáže pro pracovníky organizace Zámek Dolní Životice, 

p. o. Stáží se zúčastnilo celkem 8 pracovníků z této organizace. V průběhu všech  

stáží byli stážisté seznámeni se způsobem využívání AAK při práci s lidmi s vysokou  

mírou podpory, s principy AAK, smyslem této komunikace a důležitostí pro lidi, kteří mají  

v oblasti komunikace určité individuální potřeby. Mohli se seznámit s pomůckami, které 

v Benjamínu p. o. využíváme, přizpůsobením domácností individuálním potřebám dětí 

v oblasti komunikace i s praktickými ukázkami využití AAK při práci s dětmi. Stáže byly  

organizovány tak, aby nedocházelo k porušování práv dětí, které v Benjamínu p. o. žijí. Pokud 

si to dítě nepřálo, nebylo přítomností stážisty rušeno. Stejně tak nebyly děti rušeny při  

jídle. Stážisté nebyli také přítomni při úkonech osobní hygieny atp., byla dodržována     

intimita a právo dětí na soukromí.  

 

 

Zápis dítěte do běžné spádové školy. 

Dne 3. 4. 2017 bylo dítě z DOZP Benjamín, p o. středisko v Havířově u zápisu do 1. třídy ZŠ 

Žákovská v Havířově. Dítě v tu dobu již plnilo povinné předškolní vzdělávání v běžné 

mateřské škole. S dostatečným časovým předstihem byly ve spolupráci s matkou dítěte, 

OSPOD, SPC a ZŠ připraveny všechny potřebné doklady a realizována odborná vyšetření. 

Dítě k zápisu doprovodil sociální pracovník ze střediska v Havířově, který zajišťoval zejména 

komunikaci s pedagogem a vedením školy při vyřizování formálních a organizačních 

záležitostí, které byly se zápisem do 1. třídy spojeny. Dítěti pak dával po celou dobu 

potřebnou podporu pracovník v sociálních službách z domácnosti, kde dítě v Benjamínu žije.  

 

 



 

 

Spolupráce a podpora dětí při odchodu do náhradní rodinné péče. 

 

DOZP Benjamín, p. o. středisko v Havířově spolupracuje s příslušnými OSPOD v oblasti 

náhradní rodinné péče pro děti, které žijí v Benjamínu již dlouhodobě. Součástí „Poslání“ 

DOZP Benjamín, p. o. středisko v Havířově je mimo jiné i podpora dětí při znovu navazování 

rodinných vazeb a pomoc při návratu do rodinného prostředí.  V lednu 2017 byly Oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí KÚ MSK v Ostravě předány aktuální informace o potřebách dětí 

vhodných pro náhradní rodinnou péči. Dne 18. 1. 2017 proběhlo také sociální šetření, kdy 

některé z dětí navštívila sociální pracovnice z OSPOD KÚ MSK. Byly jí předány další 

potřebné informace a osobně se s dětmi setkala. Pro jedno z těchto dětí se našel vhodný 

pěstoun, se kterým jsme navázali spolupráci na základě oznámení KÚ MSK, Odboru 

sociálních věcí ze dne 9. 5. 2017 Čj.: MSK 59894/2017 o vhodnosti stát se pěstounem, který 

budoucí pěstounku opravňoval navázat kontakt s dítětem a konat další kroky spojené se 

svěřením dítěte do předpěstounské péče. Dítěti (chlapec, v té době ve věku 6 let) byl ihned 

vypracován plán přechodu a to i v alternativní podobě pomocí AAK. Na jeho zpracování se 

podíleli klíčový pracovník, sociální pracovník a také budoucí pěstounka, která dodala 

potřebné fotografie nového prostředí, lidí i zvířat, se kterými bude dítě v kontaktu. Plán byl 

nastaven tak, aby mělo dítě potřebnou podporu i dostatek času na seznámení se s budoucí 

pěstounkou a také, aby pěstounka získala všechny potřebné informace o dítěti. Základem 

bylo, aby byl přechod dítěte do pěstounské rodiny nakrokovaný, plynulý a hlavně pro dítě 

bezpečný. Součástí plánu přechodu byla setkání dítěte (s podporou klíčového pracovníka) 

s pěstounem v Benjamínu, ale hlavně mimo Benjamín při volnočasových aktivitách. Při 

těchto setkáních pěstoun získával průběžně další důležité informace o potřebách dítěte, 

klíčový pracovník zprostředkovával komunikaci mezi dítětem a pěstounem atd. Pěstoun se 

zúčastnil také plánovaných rehabilitací dítěte mimo Benjamín, kde získal potřebné informace, 

aby mohl dále v nastavené rehabilitaci dítěte pokračovat. Vzhledem k tomu, že v rodině již 

žije dítě v pěstounské péči (které v minulosti také žilo v Benjamínu), bylo velice důležité 

věnovat pozornost vzájemnému seznámení obou dětí. I toto bylo zahrnuto do plánu přechodu, 

kdy se děti nejprve setkaly v Havířově, kde trávily čas s pěstounkou a klíčovým pracovníkem 

mimo Benjamín, následně se pak všichni setkali v místě bydliště budoucí pěstounky. Proběhly 

také krátkodobé pobyty dítěte u pěstounky již bez doprovodu klíčového pracovníka na 

základě povolení ředitelky organizace Benjamín, p. o. Po celou dobu probíhala vzájemná 

spolupráce a komunikace mezi pracovníky DOZP Benjamín, p. o. středisko v Havířově a 

budoucí pěstounkou. Vše probíhalo bez komplikací a dítě si na nové prostředí i lidi dobře 

zvykalo. Aby tedy nemuselo v Benjamínu trávit čas až do rozhodnutí soudu o jeho svěření do 

předpěstounské péče, vydala ředitelka organizace Benjamín, p. o. povolení pobytu dítěte 

mimo Benjamín vždy na dobu 14 dní až do doby rozhodnutí soudu. V současné době je již 

soudem rozhodnuto a svěření dítěte do péče pěstounky. Dále udržujeme s dítětem i pěstounem 

kontakt. Naším cílem je dále podporovat vazby dítěte, které si po dobu života v Benjamínu 

vytvořilo k jiným dětem nebo pracovníkům. Proto budou dále probíhat vzájemná setkání při 

aktivitách dětí v Benjamínu nebo při akcích, které se budou konat mimo něj.  

Viz příloha č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOZP Karviná 

 

Vytvoření a individualizace AAK všem uživatelům střediska v Karviné. 

 

Ve středisku Karviná má každý z uživatelů nastaven individuální cíl v oblasti komunikace, 

který je průběžně vyhodnocován a přizpůsobován aktuální situaci. Cca 35-40% uživatelů 

DOZP Karviná využívá AAK ve funkční rovině, ostatní doposud v pasivní rovině ve smyslu -

-podpory informovanosti uživatelů 

-naplňování základních specifických potřeb uživatelů 

-porozumění využívání komunikačních pomůcek 

-využívání dalších metod, například manuálních znaků při podpoře orientace a samostatnosti 

uživatelů 

konzultace:  

-zaměřené na proces individuálního plánování v oblasti AAK 

-spolupráce s klíčovými pracovníky, sociálním pracovníkem a vedoucí střediska 

metodické podpory: 

-zaměřené na praktické vedení PSS při používání AAK (včetně písemných výstupů) 

-na individuální zaškolování nových zaměstnanců 

-na praktickou přípravu pomůcek 

týmová setkání: 

-zaměřená na sjednocení praktických postupů, výměnu zkušeností atd. 

 

   

 

Uchopení a pochopení AAK všemi zaměstnanci podporujícími neverbálně komunikující 

uživatele 

 

95% personálu DOZP Karviná je informováno o AAK a individuálně podporováno k realizaci 

v praxi. Formy spolupráce DOZP  Karviná s konzultantem 

- zaměření na proces individuálního plánování v oblasti komunikace s využitím metod AAK 

ve spolupráci s klíčovými pracovníky, sociálním pracovníkem a vedoucí střediska. 

metodické podpory  

týmová setkání 

systematická podpora se zaměřením na používání metod AAK a TEACCH programu 

proškolování personálu v oblasti AAK (teorie zaměřená na získání základních informací o 

AAK, možnostech využívání v praxi, na výměnu praktických zkušeností, nácvik základních 

manuálních znaků – gest). 

Viz příloha č. 5 

 

 

 

DZR v Petřvaldě 

 

Prohlubování alternativní komunikace pro všechny uživatele služby vzhledem k rozvoji a 

upevnění funkční komunikace s uživateli. 

 

Domov se zvláštním režimem spolupracuje v oblasti upevňování a rozvoje funkčního 

používání augmentativní a alternativní komunikace (dále také AAK) s externí konzultantkou 

Mgr. K. Staňkovou. Spolupráce se týká nejen AAK, ale rovněž souvisejících oblastí, jako jsou 

např. strukturalizace a vizualizace prostředí, práce se strukturou v rámci pracovních aj. 



 

 

činností. Jedná se o osvědčené metody, které pomáhají zvláště lidem s autismem a s dalšími 

potížemi, např. mentálními, aby se lépe orientovali v běžných každodenních situacích. 

Metoda zasahuje do možností rozšíření výběru, vede k větší samostatnosti, učí novým 

dovednostem, napomáhá smysluplně naplnit pracovní i volný čas. Protože nikdo ze 

zaměstnanců neabsolvoval výcvik zaměřený na tuto metodu, Mgr. Staňková zajistila ve 

spolupráci s vedením organizace školení pro všechny zaměstnance DZR „Struktura a 

vizualizace“.  

Jelikož většina uživatelů služby DZR nekomunikuje verbálně, a pokud komunikuje, není 

jejich komunikace zcela funkční, je velmi důležité, aby byli soustavně podporováni v 

používání metod augmentativní a alternativní komunikace. Aby si sami pomocí individuálně 

zvolených a zpracovaných pomůcek dokázali říct, co by si přáli, aby adekvátně mohli vyjádřit 

své pocity, spokojenost, že je něco bolí, co jim vadí apod.  

Jeden uživatel si sám zaznamenává činnosti do svého týdenního kalendáře a sám si uspořádá 

naplánované činnosti nebo svá přání na „větný proužek“ umístěný na komunikační tabuli, 

která je v obývací místnosti. Další uživatel si začal plánovat a zapisovat aktivity dne do zvlášť 

za tím účelem zavedeného sešitu.   

 

 

Vytvoření pracovní příležitosti pro jednoho uživatele k využití jeho pracovního potenciálu. 

 

Pracovní náplní jednoho uživatele je pravidelné skartování vyřazených papírů - skartuje 

čtyřikrát týdně. Dvakrát týdně skartuje v Petřvaldě, kde bydlí a dvakrát týdně skartuje v jiném 

zařízení organizace v Havířově. Protože tento uživatel musí mít předem dáno, jak dlouho 

činnost bude trvat, skartuje vždy s minutníkem, který je nastavený na 30 minut. Jednou týdně 

jezdí do Havířova městskou hromadnou dopravou.  

Jiná uživatelka se začala učit pravidelně, jednou týdně s podporou pracovníka, péct chléb, a 

také se pravidelně učí samostatně vyrábět mýdlo a svíčky. 

Naše vize je, abychom postupně spolu s uživateli téměř všem našli či vytvořili pracovní 

uplatnění vně i mimo DZR. Jedná se o dlouhodobý proces: je nutné vyhledávat možnosti 

individuálně k potenciálu a motivaci uživatel. Je nezbytné do tohoto procesu zainteresovat 

další občany, získat dobrovolníky, vyškolit je, vyjednávat a šířit osvětu.  

Viz příloha č. 6 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 k úkolu č. 4  – Označení všech automobilů organizace Benjamín p.o., označení 

budov a písemných materiálů. 

 

                                                          Označení všech vozidel 

 
 

 

 

 

 

                                              Označení písemných materiálů 

 

 

                      
 

 
                 Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705,  Petřvald  735 41 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tel.: 596 541 149                                                           Bankovní spojení:.  Unicreditbank    č.ú.2112515147/2700 

                                                                                 

 

 



 

 

DOZP Havířov 

 
 

 

 DOZP Karviná                                                                                                                    

 

 

 
DOZP Petřvald 

 
 

 



 

 

Příloha č.  3  k úkolu č. 8 – DOZP Petřvald  - Prohlubování a individualizace AAK  

                                                         Práce s komunikačním deníkem 

               
 

                                                            Jídelní lístek v AAK 

 

              



 

 

                               Klíčenka AAK – pro využití návštěvy divadla 

 

          

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Realizace individuálních rekreačních pobytů uživatelů (nejvýše současně 3 uživatelé) –         

                                                    Švagrov srpen 2017 

            
          

 



 

 

Příloha č.  4  k úkolu č.  8  DOZP Havířov    -  Prohlubování a individualizace AAK  

 

                                     Označení schránky – stížnosti – pro děti 

                          
                                            Komunikační kniha – pro děti 

      
 



 

 

 

                    Režimové tabule s využitím konkrétních předmětů – pro děti 

                         

 
     

 

 

  



 

 

                                                     Jídelníček v AAK – pro děti 

                              
                                                                    

 

                                          Komunikační deník – pro děti 

           



 

 

                                          Zápis dítěte do běžné základní školy 

                               
 

 

                        

 



 

 

               Spolupráce a podpora dítěte při odchodu do náhradní rodinné péče. 

                    

 
 

  

                     

 
 



 

 

Příloha č. 5 k úkolu č. 8 - Vytvoření a individualizace AAK všem uživatelům střediska 

v Karviné, uchopení a pochopení AAK všemi zaměstnanci podporujícími neverbálně 

komunikující uživatele 

 

                                                         Procesuální schéma vaření kávy 

 

 
 

 

                                                        Procesuální schéma provádění hygieny 

 

 
 

 



 

 

                                                        Komunikační deník 

 

 
 

 

 

 

                                           Piktogramy, fotografie, lineární obrázky 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.  6  k úkolu č. 8 – DZR 

 Vytvoření pracovní příležitosti pro jednoho uživatele k využití jeho pracovního potenciálu 

 

        
 

                                                                          



 

 

 

 

9 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018 a vize do dalších let  

  

- DOZP Petřvald 

Realizace rekreačního pobytu dvou až třech uživatelů 

Vytvoření pracovních podmínek pro jednoho uživatele v areálu střediska 

 

 

- DOZP Havířov 

Spolupráce a podpora dětí při odchodu do náhradní rodinné péče  

Podpora dítěte při zápisu do první třídy spádové základní školy 

Zařazení dítěte předškolního věku do běžné mateřské školy 

Podpora uživatele při přechodu do Praktické školy 

 

 

- DOZP Karviná 

    Rozvoj dobrovolnické činnosti, získání dalšího dobrovolníka 

    Podpora vzdělávání personálu v oblasti tvorby a realizace krizových plánů u osob  

    s mentálním a duševním onemocněním   



 

 

 
   
  

                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2017 
 
                                  Benjamín, příspěvková organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Domov se zvláštním režimem 
 
         Petřvald 
                                
                                
 
                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

1. Popis zařízení  

 

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

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

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

dokončena v červenci roku 2014. Uživatelé využívající službu DZR žijí v domácnosti o 

kapacitě 8 osob. Domácnost je celkově bezbariérová, součástí domácnosti jsou dvě terasy. Na 

domácnosti jsou lidem k dispozici jednolůžkové pokoje, koupelny s WC, kuchyň propojená 

s obývacím pokojem a úložné prostory. 

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

nejsou součástí domácnosti DZR. 

 

 

 

Obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem 

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pokoj uživatele            

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Charakteristika poskytované služby     
 

Poslání DZR v Petřvaldě : 

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

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

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

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

vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu v navazování mezilidských vztahů. 

Cílová skupina : 

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

kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, do 64 let. 

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

lékařskou péči 

 

 

 
 



 

 

3. Uživatelé služby 

5.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2017 – celkem 

5.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2017, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  1 6 7  0 0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 22 18-42 18-42 0 0 

průměr 22 26,6 26 0 0 

 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 0 

IV úplná závislost 1 5 6 0 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 1 3 4 0 0 

těžké 0 3 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 

 
 
0 0 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 6 7 0 0 

s částečným omezením  0 0 0 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

 
0 

 
0 0 0 0 

 
 

 
 
 

3.3 obložnost v uplynulém roce  - 96,8 % 
 

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017 - 5 
z toho  - žen    - 0 

 - mužů - 5 

           3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu  - 18 měsíců  

0
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ženy muži celkem
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6 7 

22 

26,6 26 

Porovnání pohlaví a věkového průměru uživatelů DZR  
v Petřvaldě 

pohlaví věkový  průměr



 

 

 

4 Personál: 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 

dni 
31.12.2017 

% 

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  3,37  24,12  0  0  2,65  18,97  0,25  1,79 0,25  1,79  0,22 1,57   0  0 

Vyšší odborné  0  0  0  0  0  0 0   0  0  0  0  0  0  0 

Úplné střední  5,86  41,99  0  0  5,50  39,40  0  0  0  0  0,36  2,59  0  0 

Vyučen  2,77  19,84  0  0  2,00  14,33  0  0  0  0  0  0  0,77  5,51 

Základní  1,96  14,05  0  0  1,00  7,16  0  0  0  0  0  0  0,96  6,89 

Celkem  13,96 100  0  0  11,15  79,86  0,25  1,79  0,25  1,79  0,58  4,16  1,73  12,4 

Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2017 
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5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2017 

V roce 2017 došlo k výraznému úbytku problémového chování ve službě DZR. Tým 

pracovníků této služby se stabilizoval, mnozí z nich dokážou předcházet problémovému 

chování, vhodně reagovat v případě vzniku incidentu. Pracovníci prošli dvoudenním kurzem 

terapie problémového chování, proběhlo první část školení „Struktura a vizualizace“ pro 

všechny pracovníky služby. Velmi se osvědčily případové schůzky k jednotlivým uživatelům. 

Podařilo se vytvořit smysluplné pracovní činnosti u dvou uživatelů.  

 

 

                Vítáme Nový rok 

                 
 

 

 

 



 

 

Příprava na Vánoce 

 
 

                                                                              

                                                                      Vánoční  trhy                                                                                                                                             

                                                                       



 

 

 

6 Sociální podmínky uživatelů  
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytovou sociální službu osmi uživatelům, žijících 

v samostatných jednolůžkových pokojích. Vždy dva uživatelé mají společnou koupelnu 

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

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

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

dvě terasy a zahradu domova Benjamín p.o. Na všech oknech jsou průhledné folie, 

zabraňující zranění uživatele v případě rozbití oken. V co jak nejvyšší míře se snažíme o 

trávení času uživatelů mimo domácnost a areál organizace. 

Domov Benjamín p.o. poskytuje uživatelům : 

- celodenní stravu, která je dodávána externím dodavatelem 

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

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

- přepravu osobním automobilem organizace (škola, volnočasové aktivity) 

- pomoc při vyřizování osobních záležitostí uživatelů 

- pomoc zdravotnického personálu v akutních případech 

 

        Návštěva ZOO 

         
 

       Návštěva ZOO 

        



 

 

7  Stavebně - technický stav objektu 

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

zdravotním postižením v Petřvaldě“ a rekonstrukce byla ukončena v roce 2014 

V objektu jsou realizovány odděleně dvě služby, a to DOZP a DZR. Celý objekt je zcela 

bezbariérový. Organizace upravila terasy dle potřeb osob s PAS a provedla další nutné úpravy 

na zahradě. 

Budova je vytápěna plynovými kotli a energetický štítek budovy je C – vyhovující. 

 

 

 

 

8  Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2017 

Viz bod 8 u zprávy o činnosti DOZP. 

 

 

 

9  Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018 a vize do dalších let 
Proškolení všech zaměstnanců v oblasti struktury a vizualizace, v krizových scénářích a 

fyzických úchopech. 

Individuální rekreace jednoho až dvou uživatelů. 

Stále se snažíme o zkvalitňování realizovaných služeb jak v DOZP tak v DZR i přes 

náročnost klientely, která v Benjamínu p.o. žije, usilujeme o co jak nejmenší závislost klientů 

na poskytované službě. Je v našem zájmu pomoci lidem v našich službách je provést 

bezpečně jejich problémovým či stresovým chováním, které jsou pro ně náročné a mnohdy 

vyvolávají incidenty, které je potřeba zvládnout bez toho, že budou nuceni opustit sociální 

službu a být hospitalizováni v psychiatrických nemocnicích. Mnoho těchto situací je 

způsobeno účastí v běžných životních rolích, které jsou pro ně obtížné bez adekvátní podpory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 10 Ekonomické údaje - souhrn za organizaci 
 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 (tis. Kč) 
 

Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 53 271,65 53 271,65 0 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 53 271,65 53 271,65 0 

 

 
 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2017 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

5,87 5,87 0 

 
 

 

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2017 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 

Domov pro osoby se zdrav. postižením 46 921,88            46 840,00 +81,88 

Domov se zvláštním režimem 6 349,77 6 431,65 -81,88 

Celkem 0 0 0 

 
 
 

Závazné ukazatele na r. 2017 (Kč)*  

Závazný ukazatel na rok 2017 Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017 
25 723,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 
                                                                     

                                           700,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 7 500,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 203 – účelově určený na podporu dítěti 

s poruchou autistického spektra 
340,00 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 – na akci 

nákup motorového vozidla s pohonem CNG 
                                           300,00 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 
                                                                
                                            15,49 

Výsledek hospodaření  
vyrovnané případně mírně 

přebytkové hospodaření za rok 2017  

 

 



 

 

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro r. 2017 - UZ 13305  

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Výše (tis. Kč) 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  

 IS 4878366 
 

21  863,00 

Domovy se zvláštním režimem 

 IS 8580593 
 

 
IS 8580593 

3 860,00 

Celkem 25 723,00 

 

 

Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2017 k 31. 12. 2017 

Fond investic 5 132,37 5 943,96 

FKSP                                      494,59 855,94 

Rezervní fond                                      445,17 494,64 

Fond odměn 235,33 235,33 

 

 

Investiční akce v r. 2017 

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

Vlastní zdroje Zabezpečovací zařízení Petřvald 147,14 

Vlastní zdroje Zvedací zařízení  191,77 

Vlastní zdroje Zvedací zařízení  200,10 

Vlastní zdroje Ochrana stěn materiálem ACROVYN 89,58 

Vlastní zdroje  

Zřizovatel – MSK 

 

Nákup automobilu s pohonem CNG                                 463,28            

Celkem                              1 091,87 

 

Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Canisterapie 100 100 0 0 0 

Muzikoterapie 30 30 0 0 0 

Účelové finanční dary 80 80 0 0 0 

Neúčelové finanční dary              20 20 0 0 0 

Celkem 230 230 0 0 0 



 

 

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní MSK ISPROFIN dary 
jiné 

(jaké) 

Zabezpečovací zařízení  147,14 147,14 0 0 0 0 

Zvedací zařízení 191,77 191,77 0 0 0 0 

Zvedací zařízení 200,10 200,10 0 0 0 0 

Ochrana stěn materiálem 

ACROVYN 
89,58 89,58 0 0 0 0 

Nákup automobilu 

s pohonem CNG 
463,28 103,28 300,00 0 0 

60,00 

Státní fond 
ŽPČR 

Celkem 1091,87 731,87 300,00 0 0 60,00 

 

 

 

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2017 (tis. Kč)  

Druh/účel 
Celková 
hodnota 

Zdroje  

zřizovatel vlastní dary jiné 

 0 0                 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 

 

 

 

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

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 

pojišťovny 

                                                                 0 0 0 

Celkem 0 0 

 

 

 

Organizace Benjamín, p.o  nerealizovala v roce 2017 žádné zahraniční služební 
cesty. 
 
 
 
Čerpání účelových dotací v r. 2017 (tis. Kč) 

Poskytovatel účelové dotace 
Účetní 

znak 

Poskytnutá 

dotace 
Použito 

Vratka 

dotace 

Státní fond Životního prostředí 

ČR 
 60,00 60,00 0 

Celkem  60,00 60,00 0 

 



 

 

 
Průměrné % nemocnosti za rok 2017  - 8,59 % 
 
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti. 
 
Závazky : 
Organizace Benjamín p.o. nemá závazky po lhůtě splatnosti. 

 

Pohledávky : 

 

94 951,30 – pohledávka za uživatelkou  DOZP v Karviné. 

V  závěru roku 2017 byla mezi Benjamínem p.o. a veřejným opatrovníkem 

uživatelky,  Statutárním městem Karviná sepsána tzv. ,,Dohoda o splátkách“, která byla po 

odsouhlasení obou zúčastněných stran podána v lednu 2018 veřejným opatrovníkem ke 

schválení o právním jednání k Okresnímu soudu v Karviné. Dle ,,Dohody o splátkách“ má 

uživatelka splatit dluh ve výši 94 951,30 Kč, a to po měsíčních splátkách 500,-Kč. Soud bude 

probíhat 21.2.2018  na Okresním soudě v Karviné.  Uživatelka se do dluhu dostala vinou 

opatrovníka, který neplnil své povinnosti a na kterého bylo podáno trestní oznámení. 

 

 

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 

 

Duben 2017 –  VZP – kontrola plateb a dodržování ostatních povinností plátce. 

                             Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Červen 2017 – HZS MSK – dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 

                             Ve druhém podlaží 12 osob neschopných pohybu, může být max. 8     

                       skutečnost : 8 imobilních osob, 4 osoby mobilní s podporou. 

 

Říjen 2017 – AUDIT – zpráva nezávislého auditora o použití finančních prostředků za rok 

2016 z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu. 

                      Nebylo shledáno závad 

 

Prosinec 2017 – Inspektorát práce – dodržování povinností na úsecích dovolené, odměňování 

zaměstnanců, pracovní doby, pracovního poměru a dohod o provedení práce a pracovní 

činnosti.              Zjištěné nedostatky byly odstraněny ihned a po ukončení kontroly byl   

                            realizován audit pracovní doby. 

 

 

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

znění pozdějších předpisů 

 

Průměrný roční počet zaměstnanců v roce 2017 činil 121,84 zaměstnanců. Povinný podíl osob 

se zdravotním postižením byl dle zákona č. 435/2004 Sb. 4,87 osob. Organizace splnila 

povinnost zaměstnáváním 3,34 osob a odebráním výrobků 1,45 osob (výrobky byly odebírány 

nákupem prostřednictvím nákupního portálu). Odvod do státního rozpočtu byl za rok 2017 za 

0,08 osob a částka odvodu činila 5 753,- Kč. 

 

 



 

 

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

ve znění pozdějších předpisů : 

Organizace Benjamín, p.o. byla v roce 2017 požádána o poskytnutí informací podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v jednom 

případě. Dotaz se týkal informací o kapacitě zařízení DOZP v Havířově a naplnění této 

kapacity za určitá období v roce 2017. Na tuto žádost byla obratem zpracována odpověď a 

odeslána dotazovateli datovou schránkou.  

 

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se 

zprávou o činnosti  

Zaměstnanci organizace budou seznámeni se zprávou o činnosti organizace na pracovních 

schůzkách na jednotlivých střediscích (Petřvald, Havířov, Karviná) nejpozději do 15. 4. 2018. 

 

 

Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím 

Děkujeme dárcům za podporu finanční či hmotnou, kterou poskytli uživatelům domova 

Benjamín, p.o. v roce 2017. Moc si toho vážíme a věříme, že budeme mít i nadále možnost 

zažívat jejich velkorysost a ochotu dál podporovat a pomáhat lidem, kteří v Benjamínu p.o. 

žijí. Jmenovitě pak Nadace Agrofert, Nadační fond TESCO,  NAM SYSTÉM a.s.,  Mgr. L 

Bednarz, PharmDr. K. Danačíková, GLOBUS ČR, k.s., Hypermarket GLOBUS Havířov, 

společnost Weloveyou s.r.o. 

 

 

Zpráva o „public relations“ – přehled článků o organizaci 

- Radniční listy (informační měsíčník pro občany statutárního města Havířova) – červen 

2017 

- Moravskoslezský deník – 27. 5. 2017 

- Webové stránky https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/havirov/novinky/id/mile-setkani-

v-havirovskem-benjaminu -Stránky organizace ADRA 

- Petřvaldské noviny – listopad 2017 

- Orlovské noviny č. 20/17 z října 2017 

- TV POLAR –  

- Dokumentární film „Děti úplňku“ https://www.respekt.cz/deti-uplnku/sasa-daleko-od-

domova 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

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

datum: 28. února 2018 

telefon: 596541149 

e-mail: darja.kuncova©nas-benjamin.cz 

 

 
 

 

https://www.respekt.cz/deti-uplnku/sasa-daleko-od-domova
https://www.respekt.cz/deti-uplnku/sasa-daleko-od-domova


 

 

 


