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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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Slovo ředitele 

 

 

Každý rok je pro nás motivací k novým cestám za kvalitou poskytovaných služeb, stále se máme 

možnost učit novým věcem a zároveň čerpáme z nabytých zkušeností, které předáváme svým 

kolegům  z jiných organizací  i resortů, ale také i mezi středisky Benjamínu. Jsme vděčni, že 

prostřednictvím stáží v jiných službách můžeme získat další zkušenosti, které nás obohatí v naší 

práci. 

Prostřednictvím vzdělávání získáváme nové vědomosti, které v praxi uplatňujeme  a jsme 

přesvědčeni, že praktická zkušenost  průběžně doplňována teoretickými znalosti je správná volba. 

Založili jsme v Benjamínu pracovní skupinu pro standardy kvality v organizaci. 

Zvyšujeme své kompetence v podpoře lidí s mentálním a duševním onemocněním, kteří se do 

Benjamínu přistěhovali z organizace Marianum. Daří se nám vnímat potřeby lidí, kteří nám je 

neumějí sami sdělit. Snažíme se dětem i dospělým lidem žijícím v Benjamínu zajistit důstojný život 

založený na partnerství a adekvátní podpoře, abychom tyto cíle mohli naplnit, potřebujeme mít 

jistotu, že všichni, kteří tvoříme pracovní tým, pracujeme v úzkém propojení s etickým chováním, 

morálkou, svědomím a ctíme stejné principy. Tyto hodnoty nemohou být pouhou frází.  

Vše směřujeme k co jak největšímu sociálnímu začlenění klientů do společnosti. 

Na této cestě nám pomáhají a  za to jim patří velké poděkování: rodiče a rodinní příslušníci klientů, 

opatrovníci, dobrovolníci a přátelé, konzultanti a v neposlední řadě donátoři. Zvláštní poděkování 

patří zřizovateli, kterým je Moravskoslezský kraj. 

Děkuji všem zaměstnancům domova Benjamín, p.o. za jejich práci. 

 

 

 

Darja Kuncová 
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      Poslání organizace Benjamín, příspěvkové organizace 

 

      DOZP  

Registrační číslo služby: 4878366 

DZR 

Registrační číslo služby: 8580593 

 

      

Organizace Benjamín, p. o. je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Sídlo 

organizace je v Petřvaldě, Modrá 1705. 

Poskytujeme celoroční pobytové služby v Domovech pro osoby se zdravotním postižením 

v Petřvaldě (pro 24 dospělých uživatelů), v Karviné (pro 18 dospělých uživatelů) a v Havířově (pro 

24 dětí) a Domově se zvláštním režimem v Petřvaldě (pro 8 dospělých uživatelů) lidem s mentálním 

postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, v důsledku které 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 podporujeme jejich začleňování do 

společnosti a běžného života, zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího 

prostředí a navazování zdravých mezilidských vztahů. 

 

 

Poděkování sponzorům: 

Vážení přátelé,  

chtěli bychom vám touto cestou velmi poděkovat za finanční a materiální podporu činnosti 

organizace, moc si toho vážíme a věříme, že budeme mít i nadále možnost zažívat Vaši velkorysost a 

ochotu dál podporovat a pomáhat lidem, kteří v Benjamínu p.o. žijí. 

Jmenovitě pak děkujeme 

 Moravskoslezskému kraji za nepeněžní dar v hodnotě 38 962,- Kč 

 Nadaci AGROFERT za poskytnutí daru na canisterapii ve výši 105 000,- Kč  

 Lékárně Camilla Petřvald za poskytnutí finančního daru 20 000,- Kč 

 Master IT Technologies, a.s. za finanční dar ve výši 10 000,- Kč  

 Statutárnímu městu Havířov za dar z fondu primátora města, za který byly nakoupeny 

vánoční dárky pro děti z DOZP středisko Havířov v hodnotě 9 450,- Kč 

 Distrimed s. r. o. za finanční dar 4470,- Kč a nepeněžní dar v hodnotě 7 989,- Kč 

.  

Dále děkujeme za pomoc a spolupráci organizaci ADRA,  Dobrovolnickému centru ADRA Havířov, 

panu Ing. Jiřímu Tomčalovi (NAM system a.s.), Domovu Jistota p.o., Domovu Březiny p.o., 

organizaci Jonášův spolek z.s., paní Lindě Tekeliové, paní Ivetě Palowské  a paní Pavle 

Chowaniecové, streetworkout skupině Extreme Barz a panu Dr. Černochovi a Fondu pro opuštěné 

handicapované děti a mládež. 

Závěrem děkujeme všem občanům měst Havířov, Karviná a Petřvald, že vnímají uživatele služeb 

naší organizace jako plnohodnotné spoluobčany. 
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Public relations 2019: 

 

https://polar.cz/porady/havirovsky-expres/havirovsky-expres-10-09-2019-16-24 

 

https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/havirov/novinky/id/rozlouceni-s-prazdninami-v-havirovskem-

benjaminu 

https://polar.cz/zpravy/karvinsko/orlova/11000017729/socialni-pracovnici-ziskali-za-svou-

zasluznou-praci-od-radnice-oceneni 

 

Petřvaldské noviny únor 2019 

Radniční listy únor 2019 

Radniční listy duben 2019 

Radniční listy květen 2019 

Radniční listy listopad 2019 

Orlovské noviny č. 18  ze dne 11. 10. 2019 

Orlovské noviny č. 20 ze dne 20.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polar.cz/porady/havirovsky-expres/havirovsky-expres-10-09-2019-16-24
https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/havirov/novinky/id/rozlouceni-s-prazdninami-v-havirovskem-benjaminu
https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/havirov/novinky/id/rozlouceni-s-prazdninami-v-havirovskem-benjaminu
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1. Popis zařízení 

 

DOZP Petřvald 

Zařízení poskytuje svým uživatelům pobytovou sociální službu ve zrekonstruovaných prostorách. 

Uživatelé žijí ve čtyřech samostatných domácnostech a každá z nich je tvořena čtyřmi 

jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým. Kuchyň je propojena s obývacím pokojem, z něhož 

je možno využívat i terasu. Na každé domácnosti jsou dvě koupelny s WC. Vše je uzpůsobeno pro 

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

dvoupodlažní vybavena výtahem v dostatečné velikosti. Společným prostorem celého zařízení je 

atrium, které slouží zejména ke společenským setkáním. Uživatelé mají možnost využívat zahradu, 

která je rozdělena na relaxační a pracovní zónu. 

Součástí budovy je také zázemí pro zaměstnance a technické zajištění provozu. Tyto prostory jsou 

mimo domácnosti. 

 

 

 

 

Obývací pokoje 
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DOZP Havířov: 

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

1588/7a poskytuje celoroční pobytovou službu sociální péče dětem a mladým lidem s mentálním a 

kombinovaným postižením. Tato služba byla vytvořena díky realizaci projektu Novostavba domova 

pro osoby se zdravotním postižením v Havířově, který byl dokončen v létě roku 2015. Budova 

střediska v Havířově je moderní a zcela bezbariérová, stejně tak jako jeho zahrada a plně odpovídá 

potřebám bydlení osob se zdravotním postižením. K dispozici je zde bezbariérový evakuační výtah, 

ze kterého mohou uživatelé vyjít přímo na zahradu, která je osázena listnatými a jehličnatými stromy 

a keři. Děti mají k dispozici záhonky pro pěstování bylinek. V roce 2016 byl na zahradě postaven 

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

využívání uživateli se zdravotním postižením. Od roku 2017 mají děti k dispozici také dvoumístnou 

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

jejím využívání zajištěna jejich bezpečnost. Venkovní nábytek a další sezónní vybavení a pomůcky 

budou uloženy v zahradním domku, jehož stavba byla zahájena v roce 2019. Areál domova je 

oddělen plotem od pozemku NsP Havířov, se kterým sousedí, a uživatelé tak mají v dosahu 

odbornou lékařskou péči na ambulancích případně lůžkových odděleních, pokud jejich zdravotní stav 

vyžaduje hospitalizaci. Přístup do areálu domova je zajištěn vlastní příjezdovou cestou a vstupní 

bránou. Budova má vlastní kotelnu s elektrickým kotlem k ohřevu vody a nehrozí tak přerušení 

dodávky teplé vody z důvodu odstávek plánovaných dodavatelem. Vytápění je zajištěno topnými 

tělesy včetně regulačních ventilů, aby teplota na domácnostech i v dalších částech budovy mohla být 

regulována dle potřeb a nedocházelo tak ke zbytečnému vytápění prostor zařízení a ztrátám. Na 

domácnosti v přízemí, kde žijí převáženě imobilní uživatelé, je podlahové topení, což zvyšuje 

komfort jejich bydlení. Běžný komunální odpad je pravidelně odvážen příslušnou firmou.  Plasty, 

papír a sklo pracovníci s uživateli třídí a odnáší do příslušných kontejnerů na nedalekém sídlišti. 

Další odpad odvážíme k ekologické likvidaci do sběrných dvorů v Havířově.  

Děti a mladí lidé v Domově Benjamín, p. o. žijí ve třech samostatných domácnostech, kde mají 

k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny dle jejich potřeb. Svůj pokoj si 

mohou vybavit svým nábytkem a věcmi, které mají rádi. Na každé domácnosti jsou koupelny s WC a 

na jedné z domácností jsou 2 pokoje, které mají své vlastní WC a sprchovací kout. Součástí každé 

domácnosti jsou obývací pokoje a plně vybavené kuchyňské kouty s varnou deskou, elektrickou 

troubou, myčkou, kombinovanou ledničkou a dalšími kuchyňskými spotřebiči. Ke hře, odpočinku či 

relaxaci mohou využívat i další prostory např. prosklené terasy. Všechny domácnosti jsou zařízeny a 

vybaveny tak, aby to odpovídalo potřebám dětí a mladých lidí, kteří zde žijí. Děti a mladí lidé se dle 

svých možností zapojují do chodu domácnosti. Praní jejich osobního i ložního prádla zajišťují 

pracovníci přímé péče v pračkách na jednotlivých domácnostech a oni se s jejich podporou aktivně 

zapojují nebo účastní (např. svou přítomností, pozorováním) praní, sušení či žehlení tak, jako je to 

běžné v rodině. V případě potřeby lze prádlo vyprat také v prádelně organizace Benjamín v 

Petřvaldě. V části budovy, která není určena k bydlení, mají uživatelé k dispozici snoezelen místnost. 

Další prostory v této části jsou využívány jako zázemí pro personál a k technickému zajištění 

provozu domova.  
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Budova DOZP Havířov 

 
 

Místnost snoezelen Havířov 

 



 

10 

 

DOZP Karviná 

V pobytové sociální službě v Karviné žijí lidé ve třech domácnostech, v každé z nich jsou čtyři 

jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový, dvě koupelny s WC a obývací pokoj, jehož součástí je i 

kuchyňský kout. V domácnosti v přízemí je také venkovní terasa. Celý objekt je bezbariérový a 

k dispozici je výtah, který není evakuační. Volný čas mohou uživatelé trávit na zahradě, která je 

stíněna vzrostlými stromy a keři. V průběhu roku 2020 bude celý areál domova oplocen.  

Součástí budovy je také zázemí pro zaměstnance a technické zajištění provozu. Tyto prostory se 

nacházejí mimo pobytovou část domova. 

 

 

 

Kuchyňský kout, který je součástí obývacího pokoje 
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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.  
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     Cílová skupina 
     Osoby ve věku od osmnácti do šedesáti čtyř let, se středně těžkým, těžkým až hlubokým  

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

     prostředí, a které potřebují celoroční pobytovou službu. 

     Službu neposkytujeme 

     Osobám bez mentálního postižení a osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální  

     zdravotnické přístroje a zařízení a stálou lékařskou péči. 
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3. Uživatelé služby DOZP v Petřvaldě 
 

3.1. schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem 24 

                       3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, 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 24-62 19-45 19-62 0 19 

průměr 38 35 36 0 19 

 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 2 0 2 0 0 

těžké 8 8 16 0 0 

hluboké 3 3 6 0 1 

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

 
7 
 

 
8 
 15 0 1 

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

 
0 

 
1 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 6 4 10 0 0 

s částečným omezením  1 2 3 0 1 

s úplným omezením 
pohybu 

 
5 

 
6 11 0 0 

 
                           

                                       

                             
 

3.3         obložnost v uplynulém roce  - 99,8% 

3.4         počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019 - 31 
                                z toho 15 žen  

16 mužů 
3.5         průměrná čekací doba zájemců o službu – 33,2 měsíc 
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3. Uživatelé služby DOZP v Havířově 
 

3.2.  schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – 24 uživatelů 
 

3.3. celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

                          Rozdělení uživatelů k 31.12.2019 počty dle : 
Počty uživatelů 

Z toho nově 

přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  8 16 24 1  0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 7-18 8-19 7-19 9 0 

průměr 12,1 14,4 13,7 9 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 1 2 3 0 0 

IV úplná závislost 7 14 21 1 0 

 3.3.4 Typ 

postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 

postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 2 4 6 0 0 

těžké 4 9 13 1 0 

hluboké 2 3 5 0 0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 

(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 

diagnózy 

5 14 

19 1 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 2 4 6 0 0 

s částečným omezením  1 6 7 0 0 

s úplným omezením 

pohybu 

5 6 

11 1 0 

 

                         
 

 

3.3  obložnost v uplynulém roce  - 98,93 % 
             3.4       počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019 celkem 12 

       toho   5  žen   
7 mužů 

3.5.   čekací doba zájemců o službu  - 22 měsíců 
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3.  Uživatelé služby DOZP v Karviné 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem 18 uživatelů 

                  3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: Počty uživatelů 
Z toho 
nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  6 12 18 0 0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 23-47 34-45 23-47 0  0 

průměr 35 39,8 38,1  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 1 3 4 0 0 

IV úplná závislost 5 9 14 0 0 

 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 6 9 15  0  0  

hluboké 0 2 2  0  0  

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

 
 
2 

 
 
4 6  0  0  

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

 
4 

 
8 12   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 8 13 0 0 

s částečným omezením  1 4 5 0  0  

s úplným omezením 
pohybu 

 
0 

 
0 0  0  0  

 

 

                 
 

           3.3            obložnost v uplynulém roce  - 100 % 
           3.4            počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019 - 6 

          z toho   2  ženy  

                                   4   muži 
3.4     průměrná čekací doba zájemců o službu  - 24 měsíců 
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4. Personál DOZP Petřvald, Havířov a Karviná celkem 

 

 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 
dni 31. 12. 

2019 

% 

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  12,97 11,82 1 0,91  7 6,38 1,25 1,14 1,93 1,76  1,79 1,63 0 0  

Vyšší odborné 6,5 5,92 0 0 3,5 3,19 2 1,82 1  0,91 0 0 0 0 

Úplné střední 38,27  34,88 0 0 26,5 24,15 8,25 7,52 0 0 3,52 3,21 0 0 

Vyučen  42,22  38,48 0 0 29,25 26,66 0 0 0 0 0 0 12,97 11,82 

Základní  9,77 8,90 0  0 6 5,47 0  0 0 0 0 0 3,77 3,43 

Celkem  109,73 100 1 0,91 72,25 65,85  11,5 10,48 2,93 2,67 5,31 4,84 16,74 15,25 

 

 

 

 

 

 

 

5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019 

 

 

DOZP Petřvald 

Zaměstnanci DOZP v Petřvaldě jsou průběžně vzděláváni v oblastech potřebných pro podporu lidí 

s těžkým zdravotním postižením v kontextu běžného života. Ke zkvalitnění jejich práce vedly také 

supervize, pod vedením zkušeného supervizora.  

V oblasti rozvoje alternativní komunikace zaměstnanci pravidelně využívají spolupráce s odborným 

konzultantem na pracovních schůzkách. O své znalosti se mohli také podělit na opakovaných 

školeních a společných workshopech s pracovníky jiných středisek. 

Uživatelé jsou podporováni v alternativní komunikaci a možnosti používat své osobní komunikační 

deníky, prožitkové knihy, případně komunikátory.  

Podporujeme uživatele v samostatném rozhodování mimo jiné i v tom, jak bude jejich bydlení 

vypadat. 

Uživatelé mají možnost být v kontaktu se zvířaty a to s kočkami, andulkami a akvarijními rybami, 

zároveň o ně pečovat. Kontakt se zvířetem je realizován také terapeuticky a to na základě pravidelné 

canisterapie. 

Ke zpříjemnění bydlení slouží uživatelům zahrada s jezírkem, vodními rostlinami a rybkami, které 

mají uživatelé možnost krmit. Zahrada je vybavena lavičkami, zastřešeným bazénem a altánem, 

takže uživatelé takto mohou trávit aktivně a smysluplně čas během celého roku. V letním období 

jsou každodenně využívány terasy, které jsou osázeny kvetoucími rostlinami, o nichž uživatelé 

pečují. 

Klientka s těžkým zdravotním postižením, která k pohybu využívá zdravotní kočár, navštěvovala 

pravidelně Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě, zejména operní představení.  

Ostatní obyvatelé domova využívají všech dostupných služeb a kulturních akcí v blízkém okolí,  

K cestování mají možnost využívat nízkopodlažní autobusy, kterých z Petřvaldu do Ostravy a 

přilehlých měst jezdí dostatek. Uživatelé žijící v Petřvaldě se aktivně zapojují do činnosti 
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volnočasového klubu „Kudy kam“ v Orlové. Pro uživatele DOZP Petřvald jsou v pravidelných 

intervalech pořádány muzikoterapie.  

Dvěma klientkám se zrakovým a kombinovaným postižením je poskytována podpora společností  

Kafira, která pomáhá těmto ženám v prostorové orientaci a personálu metodickým vedením. 

Dvě uživatelky navštěvovaly v doprovodu pracovnic opakovaně krytý bazén v nedalekém Havířově. 

Ve Vernířovicích se na jaře rekreovaly dvě uživatelky, součástí rekreace byla i možnost účasti na 

muzikoterapiích. 

Lidé, žijící v pobytové službě v Petřvaldě, se pravidelně setkávají se svými blízkými a známými na 

společných akcích a setkáních s tematickým zaměřením (společenský ples, letní stanování, 

muzikoterapie či pálení čarodějnic). Na tyto akce konané na zahradě jsou zváni opatrovníci, rodinní 

příslušníci a přátelé uživatelů. 

V závěru roku bylo realizováno setkání s uživateli jiné pobytové služby, kteří v Benjamínu p.o. žili 

v dětství a měli tak možnost se setkat se svými bývalými spolubydlícími.. 

 

 

 

 

 

Canisterapie 
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Relax na zahradě 

 
 

 

V cukrárně 
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V obchodě s obuví 

 
 

 

Stanování na zahradě 
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DOZP Havířov 

V dubnu 2019 byla DOZP Benjamín, p. o. středisko v Havířově uděleno Ocenění primátora 

Statutárního města Havířova za rok 2018 v sociální a zdravotní oblasti v kategorii Kolektiv v sociální 

nebo zdravotní oblasti za mimořádně lidský přístup a zajištění plnohodnotného života dětem se 

zdravotním postižením, které na slavnostním předávání převzala od zástupců Statutárního města 

Havířova ředitelka organizace Benjamín, p. o. Ve spolupráci s konzultantem pro kvalitu byly 

provedeny revize dalších pravidel služby zejména Standardu č. 10 Profesní rozvoj zaměstnanců 

včetně příloh a souvisejících dokumentů. Pracovníci v přímé péči byli průběžně vzděláváni např. 

v oblasti AAK, individuálního plánování, zvládání krizových situací a projevů stresového chování 

uživatelů včetně výcviku v šetrných úchopech atp. Měli možnost využívat v průběhu roku supervize 

týmové, individuální i případové. Pracovníkům v sociálních službách na domácnosti Domino, kde 

žijí děti a mladí lidé s autismem byla poskytována také metodická podpora v oblasti problematiky 

autismu. V listopadu 2019 se v DOZP Benjamín, p. o. středisko v Havířově realizovaly také dvě 

stáže pro pracovníky Psychiatrické nemocnice v Opavě. Stáží se zúčastnili celkem 4 zdravotničtí 

pracovníci. Stáž byla zaměřena na předání zkušeností a dobré praxe při poskytování celoroční 

pobytové služby zejména dětem a mladým lidem s projevy atypického chování s důrazem na 

respektování jejich potřeb stejně jako u jejich vrstevníků bez zdravotního postižení a využívání 

forem alternativního způsobu komunikace dle individuálních potřeb uživatele. V průběhu roku 2019 

jsme spolupracovali s celkem 18 dobrovolníky z organizace ADRA v Havířově, kteří přicházeli za 

uživateli a pomáhali jim trávit smysluplně jejich volný čas v domově Benjamín i mimo něj. Pro 

dobrovolníky jsme připravili vzdělávání zaměřené na problematiku AAK a také projevů chování a 

prožívání dětí a mladých lidí z domova Benjamín. V srpnu jsme zorganizovali společné setkání 

uživatelů a dobrovolníků na akci „Loučení s létem“ jako poděkování dobrovolníkům za jejich 

činnost. Podařilo se opět získat finanční prostředky na realizaci canisterapie v průběhu celého roku 

2019 díky projektu, který byl podpořen Nadací Agrofert v částce 105 000,- Kč. Také v tomto roce se 

nám podařilo díky spolupráci s Hypermarketem Globus v Havířově zapojit do charitativní akce – 

Strom splněných přání, díky které našli všichni uživatelé pod vánočním stromečkem dárek, který si 

přáli. Dále jsme získali dar z fondu primátora města Havířova, za který byly nakoupeny vánoční 

dárky pro děti a mladé lidi v hodnotě 9450,- Kč. Díky členům streetworkout skupiny Extreme Barz a 

jejich výkonu v akci „Světový den shybů“, jsme získali částku 10 000,- Kč od firmy Master IT 

Technologies, a.s. Pokračovala spolupráce s Olomouckým krajem při zajištění služby sociální péče 

pro dítě s PAS, která není dostupná v místě jeho bydliště. Organizace obdržela v roce 2019 

individuální dotaci na „Zajištění podpory dítěti s poruchou PAS“ v celkové částce 480 000, - Kč. 

Další dotace byly získány na základě žádosti také od Statutárního města Havířova, Statutárního 

města Karviné a Statutárního města Opavy. Pro děti a mladé lidi byly zajištěny dva rekreační pobyty 

ve Švagrově. Na jednom z těchto pobytů měli uživatelé možnost využít také muzikoterapeutický 

program. Muzikoterapii měli děti a mladí lidé možnost pravidelně využívat v Benjamínu i v průběhu 

celého roku 2019. Podařilo se podpořit 2 děti v přechodu z MŠ do ZŠ a mladého muže při přechodu 

na Praktickou školu. Jedno dítě plní povinnou školní docházku již v 2. ročníku běžné základní školy. 

Toto dítě využívá také stravování ve školní jídelně a družinu. Ve spolupráci s různými organizacemi 

v Havířově navštěvují 4 uživatelé volnočasové kroužky mimo domov Benjamín. Ve spolupráci 

z OSPOD bylo další dítě vřazeno do evidence dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči. Jedno dítě 

využívá pravidelně hostitelskou péči. Podporujeme uživatele v udržování kontaktu s kamarády mimo 

zařízení Benjamín. Čtyři uživatelé si s podporou pracovníků Benjamínu nebo rodiny vyřídili na 

úřadě svůj první občanský průkaz. U dvou uživatelů se podařilo dosáhnout toho, že jim byl stanoven 

opatrovník bez omezení ve svéprávnosti. Děti a mladí lidé trávili svůj volný čas aktivitami mimo 

Benjamín, využívali služeb v Havířově, navštěvovali akce na území města Havířova i v okolních 

městech.  
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Odhrnování sněhu 

 
 

Domácí práce 
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Canisterapie 

 
 

 

 

Rekreace na horách 
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Na farmě 

 
 

 

V cukrárně 
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Příprava na Velikonoce 

 
 

 

 

Dinopark 
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DOZP Karviná 

V průběhu roku 2019 došlo k personálním změnám ve vedení střediska. Značně limitující je však pro 

toto středisko nedostatek zaměstnanců v přímé péči. Vzhledem k náročnosti cílové skupiny je 

nezbytné, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů i personálu v přímé péči a také posílení v oblasti 

sociální práce. 

Ve spolupráci s podporovatelkou došlo k revizi a aktualizaci pravidel pro DOZP Karviná SQ : č. 

3,4,5,7,14).  

Na podzim byla vytvořena pracovní skupina pro standardy v organizaci Benjamín, p.o., které se 

účastnila i vedoucí a sociální pracovnice střediska Karviná. V následujícím roce se v této činnosti 

bude pokračovat za podpory externích metodiků. Pro zaměstnance bude v této oblasti probíhat 

vzdělávání.  

Průběžně spolupracujeme s Praktickou školou, kam pravidelně dochází jedna uživatelka. 

Podporujeme uživatele ve využívání návazné sociální služby: Sociálně terapeutická dílna EFFATHA 

Středisko v Karviné spolupracovalo s dobrovolnickou organizací ADRA, díky které docházel do 

střediska jeden dobrovolník po dobu 8 měsíců. 

V oblasti vzdělávání AAK se snažíme průběžně zkompetentňovat zaměstnance i uživatele v této 

oblasti, zaměstnanci využívají podpory konzultantky Mgr. Bohdany Herzánové. 

Zaměstnanci se vzdělávají i v oblasti individuální podpory uživatelů s náročným chováním, průběžně 

byly vytvářeny krizové plány a nastavena individuální podpora uživatelů s pomocí konzultantky  

Bc. Kateřiny Balické. 

Pracovníci byli seznámeni s metodickým rámcem pro práci s osobami s atypickým chováním 

v pobytových sociálních službách, na jehož tvorbě se podílela ředitelka organizace v rámci pracovní 

skupiny MSK. 

Nadále dle pravidel služby podporujeme setkávání rodinných příslušníků a opatrovníků s našimi 

uživateli. V průběhu roku organizujeme společná setkání opatrovníků, rodinných příslušníků a přátel  

uživatelů, při této příležitosti mají všichni možnost trávit příjemný čas proložený posezením na 

zahradě grilováním, zdobením vánočních perníčků a jiných příjemně strávených chvil. 

Stejně jako ve střediscích v Havířově a v Petřvaldě se uživatelé střediska Karviná mohli účastnit 

terapeutických setkání v oblasti muzikoterapie a canisterapie. 

Tři uživatelé se zúčastnili rekreačního pobytu. 

V uplynulém roce jsme obyvatele tohoto střediska podporovali v rámci seberozhodování, snahy o 

smysluplné trávení volného času, v podpoře soběstačnosti, nabízeli jsme možnosti účasti na 

kulturních akcích města Karviné. Podporujeme uživatele k využívání běžně dostupných služeb: 

návštěvy bazénu, kaváren, nákupy v nákupních centrech, návštěvy kadeřníka, pedikúry, knihovny 

apod. Našim společným cílem je, aby uživatelé střediska v Karviné byli vnímáni jako plnohodnotní 

občané toho města. 
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Práce na zahradě 

 
 

 

 

Vánoční trhy 
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Vaření 

 
 

 

Pečení vánočního cukroví 
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Úklid 

 
 

Práce na zahradě 
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6. Sociální podmínky uživatelů  

 

DOZP Petřvald 

V DOZP v Petřvaldě mají uživatelé k dispozici čtyři domácnosti. Na každé z nich žije šest uživatelů 

a využívají čtyři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj. Každá domácnost má dvě koupelny 

s WC, vanou a sprchovacím koutem, případně sprchovacím lůžkem. Je zde také obývací pokoj, 

kuchyň a terasa. Kuchyně na domácnostech jsou vybaveny domácími spotřebiči (lednice 

s mrazákem, myčka, mikrovlnná trouba, varná konvice, sporák atd.). Osobní prádlo si uživatelé 

mohou prát v pračkách, k dispozici jsou také sušičky. K různým setkáním a společenským akcím 

využívají uživatelé atrium, kde je umístěn také klavír. Budova je obklopena velkou oplocenou 

zahradou s dřevěným altánem, ohništěm, grilem a jezírkem. Část zahrady je využívána k pěstování 

ovoce, zeleniny a bylinek.  

 

 

 

Dvoulůžkový pokoj 

 
 

 

DOZP Havířov 

V DOZP Havířov mají děti a mladí lidé k dispozici celkem 14 jednolůžkových a 5 dvoulůžkových 

pokojů na třech samostatných domácnostech. Každá z domácností je vybavena koupelnami s WC. 

Na domácnosti v prvním NP jsou 2 koupelny s WC, které využívá celkem 9 uživatelů. Tyto 

koupelny jsou vybaveny sprchovacími lůžky. V druhém NP je domácnost s 2 koupelnami s WC, 
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které slouží 7 uživatelům. Na domácnosti v druhém NP má 8 uživatelů k dispozici celkem 4 

koupelny s WC. Jedna z nich je vybavena sprchovacím lůžkem. Součástí každé domácnosti je 

prostorný obývací pokoj. Na domácnosti, kde žijí děti a mladí lidé s autismem, je obývací pokoj 

rozčleněn do jednotlivých částí tak, aby zde měli nastrukturovaný prostor pro jednotlivé aktivity, 

které v nich dělají. Každá domácnost má vybavenou kuchyňskou linku se všemi běžnými domácími 

spotřebiči, kde se uživatelé učí vařit si jednoduchá jídla, připravovat si to, co jim chutná k jídlu a pití. 

Celodenní stravu nebo suroviny k její přípravě mají zajištěnou od externího dodavatele. Na každé 

domácnosti jsou k dispozici automatické pračky se sušičkou, kde si uživatelé s pomocí pracovníků 

perou své prádlo. K relaxaci a odpočinku nebo naopak ke hře a k pohybovým aktivitám mohou 

využít prosklené terasy, které jsou na každé domácnosti, a které jsou vybavené podle potřeb 

uživatelů nábytkem nebo pomůckami např. sedacími vaky, houpačkami, trampolínou atp. V přízemí 

mimo pobytovou část domova mají uživatelé k dispozici snoezelen místnost, která neslouží jen pro 

relaxaci, ale zejména pro poznávání světa kolem a učení se novým věcem v bezpečném prostředí a se 

zapojením všech smyslů. Kolem budovy je zahrada, kde se děti a mladí lidé mohou věnovat 

pohybovým aktivitám (např. jezdit na koloběžce, skákat na trampolíně, házet si s míčem nebo do něj 

kopat a vzájemně si ho přihrávat), hrát si, houpat se na houpačce, odpočívat v altánu, v létě se osvěžit 

v bazénech nebo pěstovat bylinky či drobné ovoce a zeleninu. Volný čas však uživatelé s podporou 

pracovníků nebo dobrovolníků tráví primárně mimo areál domova Benjamín. Chodí nakupovat, do 

cukráren nebo restaurací, využívají služby kadeřnictví, knihovny nebo solné jeskyně. Navštěvují 

kroužky. Hrají si na hřištích nebo dětských koutcích. Účastní se trhů a dalších akcí v Havířově i 

okolních městech. 

Obývací pokoj pro děti s autismem 
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Kuchyňka 

 
 

 

Pokoj uživatele 
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DOZP Karviná 

V domově v Karviné žijí uživatelé ve třech domácnostech. V každé z nich jsou čtyři jednolůžkové 

pokoje a jeden dvoulůžkový, dvě koupelny se sociálním zařízením. V každé domácnosti žijí muži i 

ženy, součástí domácnosti je obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. K domovu přináleží i 

prostorná zahrada, která bude v roce 2020 oplocena, rovněž i zahradní posezení a altán budou 

vybudovány, jakmile bude ukončena výstavba oplocení areálu. 

 

 

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, jídelna pro 

zaměstnance a multifunkční místnost. Budova je vytápěna plynovými kotli a  

 energetický štítek budovy je C. 

 

 

DOZP Havířov 

Domov pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v Havířově vznikl na základě 

realizace projektu „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově“. Stavba 

objektu byla dokončena v roce 2015. Budova je rozdělena do dvou částí, které na sebe navazují. 

Pobytové služby sociální péče 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, zázemí pro personál a místnost snoezelen pro uživatele. 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 evakuačního výtahu přímo na zahradu. V budově, v níž se poskytují služby 

DOZP, jsou tři samostatné domácnosti. Na každé z nich jsou pokoje uživatelů, 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. 

Zahrada je zatravněná a osázená okrasnými keři a stromy.  

Budova je zabezpečena proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a má elektronický protipožární 

systém.  Energetický štítek budovy je B. 

 

 

DOZP Karviná 

V rámci projektu „4. etapa transformace organizace Marianum“ byla ukončena kompletní 

rekonstrukce budovy na adrese Vydmuchov 1834/10a v Karviné. Celková 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. 
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8. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let 

 

 

 

DOZP Petřvald 

- Vytvořit jednotný a morálně pevný tým se zaměřením na podporu lidské důstojnosti, lidských 

práv a mezilidských vztahů. 

- Navázat spolupráci s „Centrem denních služeb Start “ a zprostředkovat pravidelné docházky 

jedné klientky do tohoto centra. 

- Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA získat jednoho dobrovolníka. 

- Prohlubovat vědomosti a dovednosti zaměstnanců v oblasti AAK ve vztahu k potřebám 

uživatelů. 

 

 

 

DOZP Havířov 

- Navázat spolupráci s další organizací či jiným subjektem k možnosti trávení volného času 

uživatelů mimo domov Benjamín (sportovní aktivity, kulturní akce atp.). 

- Zajistit pro děti a mladé lidi aktivity, které je podpoří v rozvoji jejich sebeurčení (hájit svá 

práva a respektovat práva druhých), v ochraně svého zdraví a bezpečnosti. 

- Ve spolupráci s organizací ADRA v Havířově získat minimálně jednoho nového 

dobrovolníka. 

- Ve spolupráci se zákonnými zástupci případně opatrovníky uživatelů, školami a dalšími 

subjekty podporovat uživatele ve vzdělávání a pravidelné docházce do škol. 

 

 

 

 

DOZP Karviná 

      -    Využívat metodický rámec pro práci s osobami s atypickým chováním v pobytových   

           sociálních službách. 

      -     Ve  spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA  navázat spolupráci alespoň s jednou   

            osobou zajišťující dobrovolnickou činnost. 

- Podporovat uživatele při návštěvě sociálně terapeutických dílen. 

- Zrevidovat pravidla DOZP střediska Karviná 
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PETŘVALD 

 

 

1. Popis zařízení 

 

Domov se zvláštním režimem (DZR) je součástí jedné budovy společně se službou Domov pro 

osoby se zdravotním postižením v Petřvaldě. Služba DZR byla vytvořena díky celkové rekonstrukci 

objektu v roce 2014, kdy zde vznikly dvě samostatné služby. Služba DZR má kapacitu 8 uživatelů, 

kteří mají k dispozici bezbariérovou domácnost se dvěma terasami. Domácnost je tvořena 

jednolůžkovými pokoji, koupelnami s WC a obývacím pokojem s vybaveným kuchyňským koutem. 

Součástí budovy je také zázemí pro zaměstnance a technické zajištění provozu. Tyto prostory jsou 

mimo domácnost. 

 

 

Koupelna DZR 
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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. 
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3. Uživatelé služby DZR v Petřvaldě 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem 

            3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 1  7 8 0 0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 24 18-44 18-44 0 0 

průměr 24 27 26,7 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 1 1 0 0 

III těžká závislost 0 1 1 0 0 

IV úplná závislost 1 5 6 0 1 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 0 5 5 0 0 

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 

 
 
0 0 0 0 

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

 
1 

 
7 8 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 7 8  0 0 

s částečným omezením  0 0 0 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

 
0 

 
0 0 0 0 

 

 

                           
 

3.2 obložnost v uplynulém roce (v %) – 100 % 

3.3 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019 - 18 
        z toho  1  žen  

                                      17 mužů 

3.4 průměrná čekací doba zájemců o službu  - 30,6 měsíců 
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4. Personál 

 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 
dni 31. 12. 

2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské  2,78 17,16 0 0 2,25 13,87 0 0 0,31 1,93 0,22 1,36 0  0 

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

Úplné střední 4,17  25,71 0 0 3,5 21,58 0,25 1,54 0 0 0,42 2,59 0 0 

Vyučen  7,16  44,12 0 0 5 30,83 0 0 0 0 0 0 2,16 13,29 

Základní  2,11 13,01 0  0 2 12,33 0  0 0 0 0 0 0,11 0,68 

Celkem  16,22 100 0 0 12,75 78,61  0,25  1,54 0,31 1,93 0,64 3,95 2,27 13,97 

 

 

 

5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019 

 

Služba Domov se zvláštním režimem se zaměřuje na používání metod augmentativní a alternativní 

komunikace (dále také AAK). Za tím účelem byla již dříve navázána spolupráce s externí 

konzultantkou, která pokračovala i v průběhu roku 2019. 

Oblast praktikování metod AAK  

- jednomu uživateli byl nově zavedený Komunikační deník (KD)  

- stávající KD jsou průběžně aktualizovány  

- byla vytvořena nová procesuální schémata – vizualizované pracovní postupy pro pracovní činnosti 

uživatelů 

- pracovníci jsou metodicky vedeni při používání vizualizovaných denních programů zohledňující 

specifika jednotlivých uživatelů 

- u dvou uživatelů byly nově zavedeny strukturované aktivity. Do práce s vytvářením struktury jsou 

zaškolováni určení pracovníci (především klíčoví, ale i další). Skrze tyto cílené činnosti jsou 

uživatelé podporováni v samostatnosti. Kromě toho, že se učí nové praktické dovednosti, rozvíjí a 

posilují se u nich také pracovní a zájmové aktivity.  

-  pravidelně 1x měsíčně probíhají týmové schůzky pracovníků, na kterých jsou diskutovány a řešeny 

individuální potřeby uživatelů. Na týmových schůzkách jsou rovněž ujasňovány metodické postupy 

tak, aby bylo sjednoceno používání metod AAK a práce se strukturou.  

- byl zpracován metodický materiál, který se týká přístupu pracovníků s ohledem na potřeby člověka 

s autismem aj. přidruženými potížemi. Obsahem metodického materiálu je i kapitola k používání 

metod AAK. Jedná se o přehlednou praktickou pracovní pomůcku, která je určena všem 

pracovníkům, ale především slouží pro zaškolování nových pracovníků. 

 

Vzdělávání pracovníků 

Organizace klade důraz na vzdělávání pracovníků. Témata jsou důsledně volena tak, aby pracovníci 

zvládali potřebné dovednosti s ohledem na potřeby uživatelů.  

V rámci zkvalitnění poskytované služby DZR proběhla následující školení:  
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- Kurzy „Terapie problémového chování“ včetně školení v úchopech a „Základy AAK“ byly 

realizovány pro pracovníky, kteří ještě v těchto oblastech nebyli proškoleni.  

- V oblasti AAK průběžně probíhaly workshopy, kterých se zúčastnili téměř všichni pracovníci 

v sociálních službách. Měli možnost prezentovat, jak konkrétně používají metody AAK. Cenná byla 

zpětná vazba, kterou získali nejen od lektorů, ale i od svých kolegů z jiných služeb organizace.    

- Všichni pracovníci služby byli proškoleni v oblastech „Asertivní komunikace“, „Obtížné situace“ a 

polovina pracovníků  na téma „Zvládání stresu“.  

- Poslední vzdělávací akce byla zaměřena na psychohygienu pracovníků. 

Spolupráce s návaznými službami s důrazem na sociální začleňování 

- V rámci vzájemné spolupráce organizace a školy bylo zajištěno pokračování uživatele ve studiu na 

Praktické škole v Karviné ve školním roce 2019/2020. Uživatel jezdí do školy s doprovodem 

pracovníka veřejnou hromadnou dopravou. Přestože v průběhu šk. roku došlo k personálním 

změnám ve škole (změna asistenta pedagoga), uživatel tuto situaci zvládl bez obtíží i díky velmi 

dobré spolupráci se školou, kdy byl na změnu připravován.  

Dobrá spolupráce se školou se projevila také v situaci, když měl tento uživatel zlomenou nohu. 

Aktivním přístupem vedoucí služby DZR se podařilo s ředitelkou školy vyjednat zajištění 

optimálního průběhu výuky. 

Pozitivní přínos vzdělávání v Praktické škole je jak společenský – uživatel je pravidelně v kontaktu 

se svými vrstevníky a o spolužácích často mluví, ale i v oblasti rozvoje dovedností, jako je např. 

jemná motorika.  

Jeden uživatel s podporou pracovníka třídí a odváží papír do nedaleké sběrny.  

- Uživatelé se účastnili krásného divadelního představení Jedna noc na Karlštejně v Českém Těšíně, 

představení na ledě Fire on ice v Ostravě, adventního posezení v Benešově.  

- Pravidelně navštěvuje bazén v Orlové jedna uživatelka, do Orlové jezdí uživatelé navštěvovat 

knihovnu, v průběhu roku  navštívili akce města Petřvaldu jako např. pouť v Petřvaldě, Den tradic 

nebo byli také při rozsvícení vánočního stromu.  

- Ke smysluplnému trávení volného času využívají běžně dostupné služby v okolí, navštěvují veřejné 

parky, sportoviště, restaurace atd. 

 

Návštěva kadeřnictví 
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Rozšíření pracovních aktivit 

Záhon, který byl zavedený v předcházejícím roce, jsme dvojnásobně rozšířili. Největší radost měli 

uživatelé ze sklízení plodů. Vypěstovaly se jahody, rajčata, hlávkový salát, mrkev, ředkvičky, 

řeřicha, máta, meduňka a petržel. Čtyři uživatelé na políčku pravidelně pracovali -  zalévali, pleli, 

okopávali. 

 

Práce na zahradě 
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6.  Sociální podmínky uživatelů 

 

V DZR žije osm uživatelů, kteří mají k dispozici osm jednolůžkových pokojů. Převážně mají dva 

sousedící pokoje společnou koupelnu s WC a sprchovacím koutem. Na domácnosti je obývací pokoj, 

spojený s kuchyňským koutem, který je plně vybavený všemi potřebnými spotřebiči, např. lednice 

s mrazákem, sporák, mikrovlnná trouba, myčka a další domácí spotřebiče. K domácnosti náleží dvě 

terasy a uživatelé mohou trávit čas na zahradě, která je vybavena houpačkou, trampolínou a 

lavičkami, uživatelé využívají také bazén, který je umístěn na zahradě služby DOZP. Celodenní 

strava je dodávána externím dodavatelem (příspěvková organizace kraje), uživatelé mají možnost si 

pomocí alternativní komunikace vybrat ze tří druhů obědů, a po odhlášení stravy mají možnost si ji 

připravit s podporou pracovníka na domácnosti. Praní prádla osobního i provozního je zajištěno 

vlastní prádelnou, uživatelé do prádelny s podporou pracovníka docházejí a prádlo si vyzvedávají a 

následně ukládají do svých skříní. K přepravě do školy nebo za volnočasovými aktivitami mají 

uživatelé k dispozici osobní automobil organizace, využívají také MHD i příměstské autobusy a další 

dopravní prostředky. Při zajištění kontaktu se společenským prostředím nebo při vyřizování osobních 

záležitostí uživatelů mají uživatelé zajištěný doprovod a podporu ze strany personálu. Součástí 

pracovního týmu je i zdravotní sestra.  

Uživatelé tráví v nejvyšší možné míře čas mimo domácnosti i areál domova. Uživatelé využívají 

služby ve městě Petřvald i v okolních městech, kam mohou cestovat MHD nebo automobilem 

organizace. 

 

Příprava kávy 
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Příprava dezertu 

 
 

 

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. 

Objekt je zcela bezbariérový. Organizace upravila terasy dle potřeb osob s PAS a provedla další 

nutné úpravy na zahradě. Na všech oknech jsou průhledné folie, zabraňující zranění uživatele 

v případě jejich rozbití. 

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

 

 

 

 

 

8. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let  
 

-  Realizace návazného školení všech pracovníků DZR v oblasti psychohygieny.  

-  Podpora vzdělávání uživatelů v Praktické škole s využitím cestování MHD. 

-  Spolupracovat s Centrem denních služeb Start v Ostravě. 

-  Vytvářet v DZR potřebné podmínky pro spolupráci se dvěma dobrovolníky.  
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EKONOMICKÉ ÚDAJE – SOUHRN ZA ORGANIZACI 

 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (tis. Kč) 

 
Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 67 556,88 67 556,88 0 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 67 556,88 67 556,88 0 

 

 

 

 

           Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 

za rok 2019 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

0  0 0 

 

 

 

 

 

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2019 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy 
Výsledek hospodaření 

DZR –   IS -  8580593 8 512,88 8 512,88 0 

DOZP – IS -  4878366 59 044,00 59 044,00 0 

Celkem 67 556,88 67 556,88 0 
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   Závazné ukazatele na r. 2019 (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2019 Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek 
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb pro r. 2019 

35 769 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 760 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní 

činnosti 
8 760 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 203 – účelově určený na 
zajištění podpory dítěti s PAS (Olomoucký kraj) 

480 000 

% podíl mimotarifních složek platu  - skutečnost                                               8,89 

Výsledek hospodaření  
vyrovnané případně mírně 

přebytkové hospodaření za rok 2019  

 

 

 

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro r. 2019 - UZ 13305  

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Výše (tis. Kč) 

Domov se zvláštním režimem  

IS – 8580593 
 

4 659 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
IS - 4878366 

31 110  

Celkem 35 769 

 

 

 

Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 

Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 

Fond investic 3 865,35 5 206,04 

FKSP 1 149,93 1 260,43 

Rezervní fond 402,28 395,12 

Fond odměn 235,33 235,33 
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Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Canisterapie 105 105 0 0 0 

Dárky dětem 48,41 0            48,41 0 0 

Neúčelové dary 30                30 0 0 0 

Účelové dary         21,11              6,06                   15,05 0 0 

Celkem 204,52          141,06           63,46 

 
0 0 

 

 

 

Investiční akce v roce 2019 (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Koupě průmyslové 

sušičky 
118,45 118,45 0 0 0 0 

Koupě vozidla 
s alternativním 

pohonem CNG 

666,11 266,11 400 0 0 0 

Celkem 784,56 384,56 400 0 0 0 

 

 

 

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2019  

Organizace v roce 2019 nerealizovala významné opravy majetku. 

 
 

 

 

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

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 

pojišťovny 

Poškození vozidla DACIA LOGAN 20 489                             19 489 

Celkem 20 489 19 489 
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Organizace Benjamín, p. o. nerealizovala v roce 2019 žádné zahraniční služební 

cesty. 

 

 
 

V roce 2019 organizace Benjamín, p. o. nečerpala účelové dotace. 
 

 
 

Průměrné % nemocnosti za rok 2019 – 9,47 % 
            
 

 

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 

 

Organizace Benjamín, p.o. nemá závazky po lhůtě splatnosti 

 

 

Pohledávky po lhůtě splatnosti : 

Dluh v celkové částce 26 733,- Kč – uživatel Domova se zvláštním režimem. 

Matka uživatele jako zvláštní příjemce od října 2019 neuhradila úhradu za stravu a pobyt. Byla 

opakovaně k úhradě dluhu vyzývána, avšak korespondenci nepřebírala. Byl ustanoven veřejný 

opatrovník, který problém řeší soudní cestou. 

 

 

 

Kontroly – opatření 

 

6/2019 – Profitax AUDIT s.r.o. 

Použití finančních prostředků poskytnutých na financování běžných výdajů souvisejících 

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního programu 

na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

Nebylo shledáno závad. 

 

6/2019 – MSK 

V rámci činnosti odboru sociálních věcí – kontrola zveřejňování smluv do Registru smluv 

Zjištěno pochybení – nedodržení termínů zaregistrování smluv do registru 

Náprava provedena ihned. 

 

7/2019 – MSK 

Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v kontrolovaném období 2018-2019 

Zjištěny nedostatky v oblasti inventarizace majetku a závazků a v v oblasti tvorby fondu investic 

Náprava provedena ihned. 

 

8/2019 – KHS 

Místo kontroly Karviná – měření teplot jídel, kalibrace teploměru 

Nedostatky nebyly zjištěny 
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11/2019 – KHS 

Místo kontroly Petřvald – měření teplot jídel, kalibrace teploměru 

Nedostatky nebyly zjištěny 

 

  

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

pozdějších předpisů. 

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2019 činil 131,61 zaměstnanců. Povinný podíl 

osob se zdravotním postižením byl dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění 5,26 

osob. Organizace splnila povinnost zaměstnáváním 4,66 osob, z toho dvě osoby ve třetím stupni 

invalidity a 7 osob v prvním a druhém stupni invalidity. Odebráním výrobků (výrobky byly 

odebírány nákupem prostřednictvím nákupního portálu) splnila organizace Benjamín p. o. plnění 

povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením celkem za 1,146 osob. Organizace 

Benjamín p. o. nemá za rok 2019 povinnost odvádět žádné finanční prostředky.  

 

 

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

znění pozdějších předpisů. 

V roce 2019 nebyla organizace Benjamín, p. o. požádána o poskytnutí informací dle zákona č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 

 

 

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců organizace se zprávou o činnosti 

 

Zaměstnanci organizace budou seznámeni se zprávou o činnosti organizace nejpozději do   

15. 4. 2020. 

 

 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Darja Kuncová a kolektiv 

datum: 10.3.2020 

telefon: 596541149 

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

 

 


