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Vážení přátelé, 
 
rok 2013 je za námi a „ My všichni z Benjamínu“ se za ním ohlížíme a hodnotíme, co 
všechno nás v roce 2013 potkalo, co právě prožíváme a co nás v následujících letech 
bude čekat. 
Věříme, že proces transformace, který byl na půdě MSK před lety zahájen a do kterého 
je zapojena o organizace Benjamín, je procesem prospěšným nejen pro děti a mladé 
lidi s postižením, ale pro celou naši společnost tak, abychom měli všichni možnost žít 
důstojný život v běžné společnosti. 
Rok 2013 byl pro uživatele i zaměstnanci Benjamínu ve znamení velkých změn na 
které jsme se pečlivě připravovali. Za významnou událost považujeme přestěhování 
sociální služby do náhradních prostorů v areálu nemocnice v Orlové.  
Stali jsme se těmi, kteří mohou uživatele podporovat v jejich důležitých životních 
rozhodnutích, v jejich seberozhodování, a tuto roli bychom chtěli stále rozvíjet a 
podporovat. 
Věříme, že i následující rok nám umožní realizovat další cíle, které uvítají především 
samotní uživatelé. 
Dovolte mi, abych poděkovala rodičům, opatrovníkům, poručníkům, zaměstnancům, 
všem dárcům, dobrovolníkům, externím spolupracovníkům a zřizovateli za spolupráci. 
Bez vaší pomoci bychom se neobešli. Děkujeme. 
Jsme přesvědčeni, že cesta, kterou jdeme, umožní našim uživatelům být i v jiných 
rolích, které zastáváme v životě my všichni: být sousedem, kamarádem, občanem. 
 
 
 
                                                                                       Mgr. Darja Kuncová 
                                                                                       ředitelka organizace 
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1. Popis zařízení 

 
Po dobu rekonstrukce budovy v Petřvaldě a stavby nového zařízení v Havířově 
využíváme při poskytování služby našim uživatelům náhradní prostory v budově LDN 
v areálu Nemocnice s poliklinikou v Orlové. K dispozici máme druhé a čtvrté patro. 
Na druhém patře žijí uživatelé komunity Domino – lidé s autismem. Dále jsou zde 
kanceláře a sklady. Na čtvrtém patře žijí uživatelé komunit Klubíčko, Čtyřlístek a 
Oáza. 
Po dobu rekonstrukce neprovozujeme vlastní kuchyň, ale spolupracujeme s DS 
Březiny, kde pracují také naši zaměstnanci. Z DS Březiny přivážíme obědy. Další 
stravu připravuje kuchařka nebo pracovníci v sociálních službách (z připravených 
surovin) v kuchyňce ve druhém a čtvrtém patře.  Uživatelé mají možnost se stravovat 
v jídelnách na patrech nebo na pokojích dle přání a potřeb uživatelů. Dodávka 
elektrické energie a vody je zajišťována nemocnicí, která budovu provozuje. V budově 
jsou k dispozici osobní výtahy, máme k dispozici údržbářskou dílnu v suterénu a na 
každém patře je k dispozici pračka. Prádlo je odváženo do prádelny v DS Březiny, se 
kterým spolupracujeme, a nyní zde pracují také zaměstnanci Benjamínu. Před budovou 
máme k dispozici parkoviště. Rodinní příslušníci, spolupracující organizace, lékaři, 
dodavatelé atp. mají zajištěný vjezd do areálu nemocnice. Do areálu je vstup střežen 
službou na vrátnici, která také prochází areál a zajišťuje ochranu majetku. Kolem 
budovy je park, který mají naši uživatelé k dispozici společně s uživateli služeb jiných 
poskytovatelů, kteří v budově LDN také působí. V parku je vytvořen koutek 
s lavičkami, stolem pro naše uživatele. 
Služby uživatelům v rámci  aktivizačních činností jsou poskytovány v  denních 
místnostech, relaxační místnosti a individuálně na pokojích. Uživatelé využívají také 
prostory před výtahy. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Charakteristika poskytované služby   

 
   

                VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
           MOTTO:  „Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme!“ 
                                                    My všichni z Benjamínu 
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Poslání 
Benjamín je domov pro lidi s mentálním postižením, kteří nemohou žít ve svém 
domácím prostředí či se svou rodinou a kteří potřebují celoroční pobytovou službu. 
S respektem a individuálním přístupem ke každému z uživatelů usilujeme o jejich 
začleňování do společnosti a běžného života, rozvíjení jejich schopností a dovedností, 
zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu 
k navazování zdravých mezilidských vztahů.  

 
DLOUHODOBÝ CÍL:   
 

� Podporovat uživatele v samostatnosti a soběstačnosti, tak aby se stávali co 
možná nejvíce nezávislými na naší službě a vytvářet podmínky k tomu, aby se 
život uživatelů u nás co nejvíce blížil životu jejich vrstevníků v běžném životě. 

 
� Intenzivně pokračovat v procesu transformace a humanizace našich služeb 

                                                 
- vytvoření nové služby pro děti v Havířově  
- přestavbou zařízení Benjamín v Petřvaldě vytvoření dvou služeb 
                                      1) pro dospělé uživatelé s poruchou autistického spektra 
                                      2) pro dospělé uživatele s těžkým zdravotním postižením 

 
Cílová skupina:  
 

• Osoby ve věku od 3 let se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním 
postižením a kombinovanými vadami do 64 let. Věk osob při přijetí je v rozmezí 
od 3 let do 6 let 

• V současné době v rámci procesu transformace nové uživatele nepřijímáme. 
 
 
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 
 
 
V současné době poskytujeme službu našim uživatelům v náhradních prostorách 
budovy LDN v areálu Nemocnice v Orlové. 
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Služba nabízí: 
 

• UBYTOVÁNÍ  
� jednolůžkové pokoje s WC a sprchovacím koutem 
� dvoulůžkové pokoje s WC a sprchovacím koutem 
� třílůžkové pokoje s WC a sprchovacím koutem 

                                
• STRAVOVÁNÍ  

� snídaně, oběd, večeře, svačinky 
� zajišťujeme vlastní kuchyní (po dobu rekonstrukce budovy v Petřvaldě 

spolupracujeme s DS Březiny v Petřvaldě, kde pracují i naše kuchařky 
� strava je poskytována dle individuálních potřeb uživatelů 

 
• 24 HODINOVOU PŘÍTOMNOST ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA 

� služby zdravotnických pracovníků v nepřetržitém provozu 
 

• BEZBARIEROVÉ PROSTŘEDÍ 
� bezbariérový vstup do budovy 
� výtahy 
� mezi jednotlivými místnostmi v pobytové části nejsou prahy 

 
• VLASTNÍ PRÁDELNU 

 
• CANISTERAPII 

� spolupráce s občanským sdružením Dogma 
• MUZIKOTERAPII 

� spolupráce s PaedDr. Lubomírem Holzerem 
 

• REHABILITACI 
� zajišťují zaměstnanci zařízení 

 
• AUTOMOBILY PRO 9 A 7 OSOB  

� využívaný k výletům, dopravě do škol apod. 
 

• VYUŽÍVÁNÍ SPECIÁLNÍCH POMŮCEK PODLE INDIVIDUÁLNÍCH 
POTŘEB UŽIVATELŮ 

� dva hydraulické sprchové vozíky 
� dvě elektrická zvedací zařízení  
� polohovací pomůcky a chodítka  
� speciální kočárky 
� ortézy atd. 

 
• VYUŽITÍ PARKU V OKOLÍ BUDOVY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
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3. Uživatelé služby: 

K 31.12.2013 žilo v Benjamínu 31 osob, z toho 12 dětí  
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2013 – celkem   32 
 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2013 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
POČTY UŽIVATEL Ů Z TOHO NOVĚ 

PŘIJATÝCH ROZDĚLENÍ UŽIVATEL Ů K 31. 12. 2013, POČTY DLE: 
ŽENY MUŽI CELKEM  ŽENY  MUŽI  

 3.3.1 POHLAVÍ 12  19 31  0  0 
rozpětí 9-30 8-35 8-35  0  0  3.3.2 VĚK 
průměr 19,17 17,21  17,97  0  0 
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 t ěžká závislost 0 0 0 0 0 

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

IV úplná závislost 12 19 31 0 0 
lehké 0 0  0  0  0 
střední 0 1  1  0  0 
těžké 10 12  22  0  0 

 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením 

hluboké 2 6  8  0  0 

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

10 17 

 27  0  0 

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

0 0 
 0  0  0 

 3.3.4 TYP                          
 POSTIŽENÍ  

 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 
bez omezení pohybu 2 2  4  0  0 
s částečným omezením  2 6  8  0  0  3.3.6 MOBILITA 
s úplným omezením pohybu 8 11  19  0  0 

 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)  94,48 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

             uživatelé nad 18 let                       uživatelé do 18 let  
 

           
 

 
3.4  počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2013       

11 zájemců o službu 
z toho  - žen     5 

   - mužů  6 
 
 
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu  
V rámci procesu transformace domova Benjamín byla od roku 2009 postupně 
snižována kapacita služby z původních 44 na nynější kapacitu 32 uživatelů. 
Proto nebyli přijímáni noví zájemci o službu. V roce 2013 jsme se přestěhovali 
do náhradních prostor, proto také nebyli přijímáni noví zájemci o službu. 
Žádostem evidovaných zájemců o službu, kteří jsou cílovou skupinou nových 
služeb DOZP (5) a DZR (1), které budou vytvořeny po dokončení celkové 
rekonstrukce budovy v Petřvaldě (dospělí lidé s mentálním postižením a 
kombinovanými vadami; dospělí lidé s mentálním postižením a autismem), bude 
vyhověno v roce 2014 po dokončení projektu „ Rekonstrukce domova pro osoby 
se zdravotním postižením Benjamín“. Další evidované žádosti zájemců o službu 
(5) budou uspokojeny po dokončení projektu „Novostavba domova pro osoby se 
zdravotním postižením v Havířově“. Od roku 2009 jsou evidováni 3 žadatelé, od 
roku 2010 je evidován 1 zájemce o službu, v roce 2011 je evidována 1 žádost, 
od roku 2012 je v evidenci 1 žádost a v roce 2013 bylo zaevidováno 5 žádostí o 
poskytování služby. 
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4 Personál: 
 

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přímá péče 

pedagogičtí 
pracovníci  

pracovníci 
v sociálních 

službách 

zdravotničtí 
pracovníci 

sociální 
pracovníci 

THP ostatní 

1 2 3 4 5 6 

vzdělání  přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2013 

% 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 
vysokoškolské  5,25  13,40  0  0  3  7,66  0  0  1  2,55  1,25  3,19  0  0 
vyšší odborné  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
úplné střední  17,05  43,49  0  0  9  22,96  4,3  10,97  0  0  1,75  4,46  2  5,10 
vyučen  15,9  40,56  0  0  10,8  27,55  0  0  0  0  0  0  5,1  13,01 
základní  1  2,55  0  0  1  2,55  0  0  0  0  0  0  0  0 

celkem  39,2 100  0  0  23,8  60,72  4,3  10,97  1  2,55  3  7,65  7,1  18,11 

 
 
 
 
 
Vývoj počtu uživatelů a zaměstnanců v přímé péči od roku 2009 do roku 2013 
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5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2013 
 

Stěžejním úkolem DOZP Benjamín pro rok 2013 bylo bezpečné přestěhování sociální 
služby do náhradních prostorů. Tomu předcházelo rozsáhlé plánování, jak v oblasti 
příprav uživatelů, tak organizačního zajištění procesu přestěhování (viz plnění úkolů 
organizace za rok 2013). 
I po přestěhování do nových prostorů je prioritou nejen pro vedení domova Benjamín, 
ale rovněž pro všechny zaměstnance zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb. V rámci 
projektu „Transformace organizace Benjamín“ jehož jsme partnerem, jsme absolvovali 
v náhradních prostorách podpůrný audit, jehož výstup byl zaslán zástupci zřizovatele. 
Další významnou událostí nejen pro nás, ale především pro dítě s nařízenou ústavní 
výchovou bylo umístění do náhradní rodinné péče. Intenzivní spoluprací s pěstounkou 
proběhla adaptace dítěte v novém prostředí velice dobře. Jsme přesvědčeni, že je to 
jedna z nejvýznamnějších událostí v domově Benjamín a přejeme si, abychom všem 
dětem s nařízenou ústavní výchovou mohli umožnit odchod do rodiny ať již náhradní 
nebo biologické.  
Během roku 2013 byla zintenzivněna spolupráce s OSPOD v Orlové, jehož výstupem 
bylo aktivní zapojení sociální pracovnice Bc. Aleny Quisové, Dis v procesu 
vyhodnocování potřeb dětí, které pokračovalo i začátkem roku 2014. 
Díky kvalitnímu zpracování dvou projektů jsme mohli během roku 2013 poskytovat 
všem uživatelům pravidelně canisterapii a muzikoterapii. Informováním veřejnosti o 
naší službě jsme získali pozvánku na akci „Vánoční akademie SŠTaS“, jejíž součástí 
byla sbírka studentů a pedagogů a její výtěžek byl věnován Benjamínu. 
V rámci příprav na novou službu pro osoby s MR a autismem jsme využili možnosti 
spolupracovat s odborníky v této oblasti a vyslali jsme na stáž 3 zaměstnance, kteří 
mohli realizovat bezplatně tuto aktivitu v DZR Libčice. 
 
6 Sociální podmínky uživatelů  

 
6.1 Náhradní prostory domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, se 
nachází v areálu NsP Karviná, pracoviště Orlová (se sídlem Vydmuchov  399/5, 
Karviná-Ráj, zastoupená Ing. Petrem Kovaříkem). 
Využívány jsou prostory ve třetím a pátém nadzemním podlaží, navzájem propojené 
čtyřmi výtahy a dvěma schodišti. Celá budova je bezbariérová. Rovněž i spojení 
s nemocnicí je realizováno bezbariérově. 
Ve třetím NP je prostor pro administrativní zázemí – kanceláře ředitelky, ekonoma, 
provozní a sociální pracovnice (u kanceláří je zvlášť WC a koupelna, na patře je dále 
samostatné WC pro ostatní zaměstnance), zázemí pro práci zaměstnanců v přímé péči, 
šatny a sprchy zaměstnanců (šatny pracovníků v sociálních službách, uklízeček, 
kuchařek a pradlen), multifunkční místnost, kuchyňka pro výdej obědů a přípravu 
ostatních jídel, sklad potravin, sklad čisticích prostředků, sklad prádla a ostatních 
osobních ochranných pomůcek. 
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Na tomto podlaží žije 7 uživatelů v šesti pokojích s WC a koupelnou. K dispozici mají 
jídelnu, relaxační a společenskou místnost, koupelnu s vanou.  V samostatném 
prostoru hygienického zázemí je umístěna pračka.  
V pátém NP je místnost pro sestry „ošetřovna“, dvě denní místnosti pro zaměstnance 
komunit. 
Na tomto podlaží je 11 pokojů pro 24 uživatelů, z nichž 16 je imobilních – jedno, 
dvou, a třílůžkové pokoje. K dispozici mají 2 denní místnosti.  
Uživatelé domova Benjamín mají k dispozici ve třetím a pátém nadzemním podlaží  
5 jednolůžkových pokojů, 10 dvoulůžkových pokojů a 3 třílůžkové pokoje 
V suterénu budovy je zázemí pro údržbáře a řidiče včetně WC a sociálního zařízení. 
 
6.2 Zájmem jak vedení domova Benjamín tak i uživatelů je trávení volného času 
uživatelů mimo pobytovou službu využíváním všech veřejných dostupných služeb 
(knihovna, kadeřník, nákupní centra, dětská hřiště, DDM, kino, divadlo, krytý bazén, 
squash, restaurace, cukrárny, lesopark, trhy atd.) 

 
 

7 Stavebně - technický stav objektu  
Budova domova Benjamín v Petřvaldě prochází v současné době celkovou 
rekonstrukcí – viz foto. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je první polovina 
roku 2014. 
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Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově je v současné 
době v realizaci, předpokládaná doba ukončení je v prvním čtvrtletí roku 2015 – viz 
foto. 
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8 Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2013 
 

1)Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti 
preferovat přímé zaměstnávání před jinými formami pln ění. V případě 
naplňování povinného podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním 
uvést zdůvodnění. 

Povinný podíl osob se ZP činí pro domov Benjamín pro rok 2013 celkem 1,60 osob, 
z čehož organizace zaměstnává 0,88 osob se zdravotním postižením. Do povinného 
podílu chybí 0,72 osob a organizace v roce 2013 splnila povinnost odběrem výrobků 
za 0,67 osob. Celkem tedy splnila povinnost za 1,55 osob, což je 96 % plnění. 

 
 
     2) Udržet spolupráci s dobrovolníky tak, aby celkový počet realizovaných    
     dobrovolnických hodin v organizaci činil alespoň 100 ročně. 

Od listopadu 2012 spolupracuje domov Benjamín v rámci dobrovolnické činnosti 
s organizací ADRA, dobrovolnickým centrem v Havířově, jehož vedoucí je Mgr. Hana 
Čadová. V roce 2013 působilo v domově Benjamín 13 dobrovolníků.  Z toho tři 
dobrovolníci ukončili svou činnost během 1. pololetí 2013. Během roku 2013 
dobrovolníci strávili s uživateli, které navštěvují, celkem 501 hodin ve 275 
dobrovolnických dnech. Dobrovolníci navštěvují uživatele v Benjamínu, tráví s nimi 
volný čas, věnují se činnostem, které uživatele zajímají a baví je. Ve spolupráci se 
zákonnými zástupci uživatelů jsme se s některými dobrovolníky dohodli, že mohou 
trávit čas s uživatelem, kterého navštěvují, i mimo Benjamín bez doprovodu 
pracovníka domova Benjamín. Uživatelé tak mají větší možnost trávit svůj volný čas 
mimo Benjamín se svým dobrovolníkem v běžném prostředí. Dobrovolníci s námi 
spolupracují také při různých akcích, které se konají mimo prostory domova např. 
návštěva ZOO v Ostravě.  Akce „Děti dětem“ v Dolním Benešově se mohlo, díky 
dobrovolníkům, zúčastnit i více uživatelů s vysokou mírou podpory, protože 
spolupráce pracovníků a dobrovolníků je velice dobrá, vzájemná a ve prospěch 
uživatelů. S dobrovolníky spolupracuje za domov Benjamín kontaktní osoba 
dobrovolníků paní Bc. Taťána Chmielová, která také spolupracuje s koordinátorem 
z organizace ADRA paní Mgr. Hanou Čadovou. Dne 12. 12. 2013 proběhlo závěrečné 
hodnocení dobrovolnické činnosti dobrovolníků ADRY v Domově Vesna v Orlové. 
Paní Chmielová zde také prezentovala domov Benjamín a dobrovolnickou činnost 
našich dobrovolníků. O tom byly zveřejněny reportáže v Orlovském expresu v televizi 
Polar v srpnu a prosinci 2013.  
Příloha č. 1 – fotografie s dobrovolníky, dobrovolníci z Benjamínu 
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3) Výroční zprávu za rok 2013 zpracovat dle instrukcí odvětvového odboru a 
následně ji zveřejnit na webových stránkách organizace, a to do března 2014. 

Výroční zpráva za rok 2013 byla zpracována dle instrukcí odvětvového odboru a jako 
každoročně bude zveřejněna na webových stránkách  
www.domovpromladezpetrvald.cz  v příslušné záložce (výroční zprávy). 
Při zpracování výroční zprávy bylo vycházeno ze „Zásad vztahů orgánů kraje 
k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny 
zvláštním zákonem“. 

 
 

4) Provést revizi prostředí poskytování sociální služby s cílem odstranění 
ústavních prvků a posílit prvky komunitní péče. 

Po přestěhování do náhradních prostor – dvou pater (Orlová, Školní 1286  - budova 
bývalé léčebny dlouhodobě nemocných) a zabydlení se v náhradních prostorách 
probíhal v rámci projektu „ Transformace organizace Benjamín“ audit sociální služby. 
Závěry tohoto auditu (hodnocení sociální služby) nám byly nápomocny při 
odstraňování ústavních prvků: 
- odstranění cedulek s evidenčními čísly a ostatními evidenčními údaji na vstupních 
dveřích všech místností (např. cedulky kyslík, sesterna, pokoj pacientů, místnost pro 
zemřelé, sklad pomůcek atd.) 
- rozdělení společných prostorů pro děti a dospělé osoby a rovněž soukromých 
prostorů k bydlení  
- změna způsobu podávání stravy – dle potřeb a volby uživatelů 
- možnost pro uživatele vyprat si v pračce pouze své prádlo  
- prostory, ve kterých žijí děti a mladí lidé jsou vybaveny tak, jak ho mají jejich 
vrstevníci v domácím prostředí  
- v domově nemáme nastaveny „ režimy dne“ a jiná nelogická „režimová“ opatření 
prvky komunitní péče 
již dlouhodobě (cca pátým rokem) využíváme možnosti co jak nejširšího začlenění 
uživatelů do běžné společnosti. Tyto možnosti se znásobily přestěhováním se do 
náhradních prostor, které se nachází v centru města Orlové. 
Využíváme všech veřejně dostupných služeb i pro osoby s nejtěžším zdravotním 
postižením (kadeřník, obchodní domy, nákupní střediska, restaurace a kavárny, 
knihovna, squash, krytý bazén v Orlové a veřejné koupaliště v Doubravě, kulturní a 
společenské akce pořádané městem Orlová, pošta, úřad, využívání městské hromadné 
dopravy, návštěvy parků a dětských koutků atd..) a to tak, že kontakt uživatele se 
společenským prostředím je individuální s ohledem na jeho potřeby a zájmy. Snažíme 
se individuálně dodržovat rozložení činností v době pracovního týdne (plnění povinné 
školní docházky) víkendy (samostatná volba trávení volného času), prázdniny a 
svátky. 
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5) Zapojit se do procesu plánování sociálních služeb ve Statutárním městě 
Havířov. 

V červenci 2013 kontaktovala sociální pracovnice domova Benjamín Bc. Taťána 
Chmielová paní Mgr. Renátu Ondříškovou z Magistrátu města Havířova ve věci 
zapojení domova Benjamín do komunitního plánování města Havířov. Na základě 
předchozího jednání podala paní Chmielová přihlášku do pracovní skupiny v rámci 
komunitního plánování sociálních služeb ve městě Havířově Dne 20. listopadu 2013 se 
paní Chmielová zúčastnila jednání pracovní skupiny „Občané se zdravotním 
postižením“. Na tomto setkání informovala členy skupiny o domově Benjamín a o 
procesu transformace, kterou domov prochází, a o nové službě pro děti, kterou v rámci 
procesu transformace v městě Havířově vytvoříme. Dne 4. prosince 2013 se paní 
Chmielová zúčastnila závěrečného pracovního setkání pracovní skupiny „Občané se 
zdravotním postižením“, kde se hodnotily úkoly, které si skupina stanovila. Domov 
Benjamín je aktivním členem komunitního plánování ve městech Orlová a Havířov. 
Do komunitního plánování města Havířova jsme se zapojili, přestože zatím nejsme 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb ve městě Havířov.  
Příloha č.2 - zápis z 3/2013 jednání pracovní skupiny „Občané se zdravotním   

                     postižením“ 
 
 
 
6) V úzké spolupráci s odvětvovým odborem se podílet na realizaci 
individuálního projektu Podpora transformace pobytových sociálních 
služeb v MSK II. 

Hlavním cílem projektu je přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových 
sociálních služeb MSK a přispět formou inkluze lidí s postižením ke zlepšení kvality 
jejich života. O všech aktivitách tohoto projektu jsme byli průběžně informováni 
zřizovatelem na těchto schůzkách: 
 25.10.2013 proběhla schůzka pracovní skupiny organizací zapojených do 
transformačního procesu, informace byly předávány i na skupině pro transformaci 
zařízení pro děti a také na poradách ředitelů. Tyto informace byly do zařízení zaslány i 
v elektronické podobě formou prezentace projektu. Dne 30. 1. 2014 v rámci 
individuálních projektů Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb 
v MSK II. a Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II. bude 
realizována konference zaměřená na stručné představení projektů, dále zazní odborný 
příspěvek mezinárodní expertky na otázky deinstitucionalizace Julie Beadle – Brown, 
která představí deinstitucionalizaci v kontextu EU. Této konference se zúčastní 
ředitelka organizace. 
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     7) Aktivně využívat nabídky vzdělávacích aktivit v rámci individuálního    
      projektu Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II . 

Organizace Benjamín je připravena a velmi uvítá využití aktivit z tohoto projektu 
v rámci vzdělávacích potřeb zaměstnanců domova Benjamín, které nebudou 
realizovány souběžně s jinými projekty tak, aby nedocházelo k duálnímu vzdělávání 
různých projektů v téže oblasti. 

 
 
8) Zaměřit se na vztahy s veřejností, na dobrý obraz organizace, tzn. 
techniky a nástroje, pomocí kterých instituce buduje a udržuje vztahy se 
svým okolím a s veřejností, zvýšit povědomí veřejnosti o organizaci a jejích 
aktivitách, propagovat úspěchy organizace a pravidelně aktualizovat 
webové stránky. 

Již v době působení domova Benjamín ve městě Petřvald jsme pravidelně informovali 
veřejnost prostřednictvím místního tisku o činnosti naší organizace a k získávání 
nových dobrovolníků. Po přestěhování do náhradních prostorů jsme prostřednictvím 
televizí Polar a Prima informovali veřejnost o změně místa působení naší služby a o 
životě našich uživatelů v novém prostředí.  Při příležitosti varhanního koncertu, 
pořádaného Sborem Církve adventistů sedmého dne v Ostravě-Radvanicích jsme 
uspořádali výstavu fotografií ze života obyvatel domova Benjamín a získali tak i 
finanční dar od členů „sboru“ i návštěvníků koncertu. O této akci jsme informovali v 
Radvanických novinách v červnu 2013 a vyjádřili jsme i své poděkování. V rámci 
komunitního plánování města Orlová se uživatelé společně se zaměstnanci domova 
Benjamín účastnili akce „Korálky sociálních služeb“. Součástí této akce byla 
prezentace naší služby (fotografie, informace o Benjamínu a výtvarné práce uživatelů) 
a uživatelé se také zapojili do soutěže, ve které jednotlivé organizace soutěžily o 
výrobu nejlepšího moučníku. Benjamín se se svým moučníkem „Vodník“ umístil na 
druhém místě a tím byla oceněna snaha a aktivní spolupráce uživatelů a zaměstnanců 
při pečení.  Příloha č. 3 – Moučník „Vodník“ 
Organizace vytvořila informační materiály pro zájemce o dobrovolnictví, studenty a 
veřejnost, zajímající se o naši službu. Na regionální televizi Polar (Orlovský expres) 
proběhlo několik reportáží ze života v Benjamínu a o dobrovolnické činnosti a na 
soukromé televizi Prima (Zprávy FTV Prima) šot z návštěvy „Klaunů z Balónkova“, 
se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Veřejnost byla dále informována o domově 
Benjamín a jeho uživatelích prostřednictvím webových stránek občanského sdružení 
„Dobrý skutek“ a díky tomu jsme získali finanční prostředky na úhradu pomůcek pro 
uživatele. Na webových stránkách domova Benjamín 
(www.domovpromladezpetrvald.cz) veřejnost pravidelně informujeme o dění 
v Benjamínu, procesu transformace a realizaci projektů „Rekonstrukce domova pro 
osoby se zdravotním postižením Benjamín“ a „Novostavba domova pro osoby se 
zdravotním postižením v Havířově“.  
Seznam tisku, ve kterých jsou publikovány informace o Benjamínu: 
- Petřvaldské noviny 
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- Orlovské noviny 
- Radvanické noviny 
odkazy na televizní šoty: 
- Orlová ocenila své dobrovolníky 
- Zařízení Benjamín se stará o děti i dospělé 
- Benjamín připravil pro své uživatele příjemné odpoledne 

 
 
9) V úzké spolupráci s odvětvovým odborem realizovat projekty „ 
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín“ a 
„Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově“. 

Po realizaci projektové dokumentace jsme od počátku zahájení rekonstrukce a 
novostavby intenzivně spolupracovali jak s odvětvovým odborem, tak i s odbory 
investičním a majetkovým, odborem evropských projektů a dalšími subjekty, které 
vyžadovaly aktuální spolupráci.  
Dne 17. 6. 2013 jsme byli účastni předání staveniště k realizaci projektu „Novostavba 
domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově. 
Dne 8. 7. 2013 jsme předali budovu domova Benjamín k celkové rekonstrukci v akci 
„Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín“. 
Od prvního dne předání obou projektů se pravidelně jednou týdně účastníme 
kontrolních dnů. Tyto se konají: 
Havířov – pondělí od 9:00 hodin 
Petřvald – středa od 11:30 hodin 
Kontrolních dnů se účastní ředitelka organizace a zástupce ředitele. Z každého 
kontrolního dne je pořizován zápis, který zasílá technický dozor stavebníka všem 
přítomným a ostatním zainteresovaným subjektům elektronicky.  Již několikrát se 
uskutečnily plánované návštěvy rekonstruované budovy, při které měli uživatelé 
možnost sledovat stavební změny, které tam již proběhly. 
Příloha č. 4 – fota novostavby Havířov a domova Benjamín v Petřvaldě 

 
 
10) V rámci realizace investičních akcí uvedených v bodě č. 9 zajistit 
přestěhování uživatelů do náhradních prostor. 

Stěhování do náhradních prostorů ve dvou patrech budovy bývalé léčebny dlouhodobě 
nemocných v Orlové předcházely schůzky s vedením nemocnice Karviná – Ráj, 
organizační schůzky personálu, rodičů a zákonných zástupců. Cílem těchto schůzek 
bylo efektivně a bezpečně zajistit přestěhování všech uživatelů tak, abychom předešli 
možným rizikům, která by mohla při stěhování nastat.  Výběrovým řízením byla 
vybrána stěhovací firma, která byla schopna splnit naše zadané požadavky. Také jsme 
se nechali inspirovat zkušenostmi ředitelky a zaměstnanců domova Sírius v Opavě, 
kteří se s námi podělili o zkušenosti se stěhováním do náhradních prostorů a bydlení 
v nich, za což jim děkujeme. Schůzka proběhla dne 10. 4. 2013. 
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Největší důraz jsme však kladli na kvalitní přípravu uživatelů na změnu, která je 
čekala. Probíhaly přípravy přechodových plánů, které byly zpracovány v alternativní 
podobě viz příloha č. 5, dále se realizovaly cílené návštěvy města Orlová a v poslední 
fázi i návštěvy náhradních prostorů. 
Jsme přesvědčeni, že při stěhování jsme využili vhodné, předem promyšlené postupy, 
které vyeliminovaly veškerá rizika, která mohla při stěhování nastat. 
Do stěhování se zapojili všichni zaměstnanci, podpořili nás také rodiče a zákonní 
zástupci uživatelů, kteří se aktivně zapojili do stěhování a také velmi pomohli tím, že 
si své blízké vzali po dobu stěhování do domácí péče. Všem tímto děkujeme za 
výbornou spolupráci. Samotné přestěhování proběhlo v době od 20. 5. 2013 do 24. 5. 
2013. 
Příloha č. 5 – přechodové plány v alternativní podobě 

 
 
11) V návaznosti na plánované zahájení poskytování nových sociálních 
služeb posílit zaměstnance a poskytnout jim takovou podporu, která jim 
umožní poskytovat službu s ohledem na potřeby uživatelů v rámci nového 
charakteru služby, včetně zahájení přípravy specifických vnitřních pravidel 
nové sociální služby. 

Vzhledem k průběžnému snižování kapacity a zachování stávajícího počtu personálu 
mají pracovníci v přímé péči možnost poskytovat uživatelům službu dle jejich 
individuálních potřeb.  Za tuto možnost zřizovateli děkujeme, protože nám tímto 
pomáhá individualizovat službu „ uživatelů na míru“. Pracovní smlouvy zaměstnanců 
jsou sepisovány tak, aby vyhovovaly potřebám uživatelů domova. V přímé péči jsou 
využívány i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ ). 
Zaměstnanci byli v průběhu roku vzděláváni v oblastech sexuality osob s mentálním 
postižením, jehož výstupem je „Protokol o sexualitě a prevenci zneužívání“, který 
pracovníci využívají při práci s jednotlivými cílovými skupinami uživatelů s ohledem 
na jejich věk a potřebnou míru podpory. Zaměstnanci, vytvářející podporu lidem 
s autismem byli průběžně vzděláváni Ing. Miroslavou Jelínkovou, CSc., která je 
externí spolupracovnicí transformačního týmu domova Benjamín. Tři zaměstnanci 
absolvovali třídenní stáž v Domově se zvláštním režimem Libčice, jehož cílovou 
skupinou jsou lidé s autismem a agresivním chováním, pět zaměstnanců absolvovalo 
kurz s názvem „Základy vzdělávání a péče o občany s autismem“, který byl realizován 
v Praze společností Autistik. Na žádost zaměstnanců přímé péče byla realizována 
případová supervize s PhDr. Hynkem Jůnem, PhD. S tímto terapeutem spolupracujeme 
již několik let a zaměřujeme se na oblast problémového chování lidí s autismem. 
V prosinci 2013 k „Týdnu na podporu práv osob s autismem“ se zaměstnanci 
zúčastnili konference pořádané občanským sdružením Autistik a vzdělávací agenturou 
Aldea. Hosty této konference, která se konala v Praze, byli odborníci Dr. Hilde De 
Clercq a Dr. Theo Peeters. Další konferencí, které se zaměstnanci jako každoročně 
zúčastnili, byla konference „Pro změnu: život v komunitě“, kterou pořádal Quip – 
společnost Pro změnu. Zaměstnanci nejsou vzděláváni pouze s ohledem na dovednosti 
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v přímé péči, ale také s ohledem na jejich celkovou orientaci a vnímání potřeb změn 
spojených s poskytováním pobytových služeb, např. seminář na téma „ Co je domov, 
co je ústav“, dále workshop na téma „Bydlíme v paneláku“, semináře k přípravě na 
změny v novém Občanském zákoníku a dalších legislativních změn spojených 
s poskytováním sociálních služeb. Jako samozřejmost vnímáme potřebu samostatných 
konzultací v oblasti AAK, která vždy vychází z potřeb a možností uživatele. Tyto 
konzultace jsou vedeny externím odborníkem v pravidelných setkáních. Průběžně 
zaměstnanci upevňují své dovednosti používání Makatonu při práci s uživateli. Tyto 
schůzky rovněž vede externí odborník. Průběžně byly revidovány pravidla pro 
poskytování služby lidem s autismem tak, aby byla zachována individualita těchto 
osob s co jak nejmenší potřebou restriktivních opatření. V důsledku dodržování těchto 
pravidel a pravidelného proškolování personálu a vysoce individualizovaného 
přístupu, který respektuje specifické projevy chování v celé jeho šíři, došlo 
k výraznému snížení počtu restriktivních opatření. V rámci aktualizace pravidel byla 
vytvořena alternativní podoba „Protokolu sexuality“, rovněž tak Standard č. 5 – 
Plánování průběhu služby, jehož součástí jsou plány přechodu v alternativní podobě. 
Zahájili jsme přípravu změn v personálních standardech, především u poskytování 
služby dětem (profil a kompetence pracovníka v sociálních službách), které budou 
využívány při přijímání nových zaměstnanců do nově vytvořených služeb. Při úpravě a 
vytváření nových pravidel reagujeme a budeme i nadále vycházet z hodnocení služby, 
které bylo realizováno v rámci projektu „Transformace organizace Benjamín“, 
registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/87.00020. 

 
 

12) Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti 
stanovila jako stěžejní cíle k realizaci v roce 2013, a které jsou vždy 
v souladu se schválenými strategickými dokumenty zřizovatele: Koncepce 
kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace 
pobytových sociálních služeb), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014, Moravskoslezský krajský 
plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2009-
2013. 
 
 
12.1 - zajistit bydlení pro přechodnou dobu v náhradních prostorách bývalé 
LDN Orlová tak, aby plně odpovídalo potřebám uživatelů, zejména 
specifickým potřebám uživatelů s autismem. 

Zajistili jsme po dohodě s vedením NsP Karviná-Ráj náhradní ubytování uživatelů 
domova Benjamín ve dvou patrech budovy bývalé LDN. Uživatelé s autismem mají 
samostatné prostory na druhém patře, v nichž se nemusí podřizovat potřebám jiných 
cílových skupin uživatelů. Tato volba se projevila jako velmi dobrá a funkční. 
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12.2 – vypracovat přechodové plány pro uživatele. 
Uživatelé na jednotlivých komunitách měli vypracovány plány přechodu a to i 
v alternativní podobě dle jejich individuálních potřeb. 

 
 
12.3 – zajistit bezpečné přestěhování do náhradních prostor. 

Byl zpracován plán pro bezpečné přestěhování uživatelů jednotlivých komunit do 
náhradních prostorů tak, aby byly pro uživatele co nejvíce eliminovány negativní 
dopady spojené se stěhováním. Stěhování bylo naplánováno do jednotlivých dnů, kdy 
se postupně přestěhovali uživatelé jednotlivých komunit. Stěhování probíhalo tak, aby 
uživatelé přicházeli do upravených a zařízených prostorů tak, jak je znali z Petřvaldu. 

 
12. 4. – vytvořit podmínky pro dobrou adaptaci a kvalitní život uživatelů po 
dobu pobytu v náhradních prostorách. 

V rámci přípravy na stěhování uživatelé měli několikrát možnost navštívit své budoucí 
bydlení a podílet se na zařizování svých pokojů tak, aby se v nich cítili co nejlépe. 
Personální zajištění bylo aktuálně posíleno tak, aby bylo možno uživatele individuálně 
podporovat v orientaci v novém prostředí, při seznamování s okolím, a s možnými 
riziky, které nové bydlení přináší (výtahy, požární schodiště, spojovací chodba 
s nemocnicí a soužití s uživateli jiných služeb v jedné budově). Uživatelé mají 
zajištěno bydlení v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích a maximálně 
třílůžkových pokojích. Vždy dva pokoje mají k dispozici toaletu a koupelnu. Město 
Orlová uživatelům poskytuje výbornou místní a časovou dostupnost služeb. Budova 
samotná je bezbariérová, což je zcela vyhovující pro naši cílovou skupinu. 

 
12.5 – podpořit rodinu uživatele v dětském věku během jeho hospitalizace 
v souvislosti s náročným operačním zákrokem 

Podporu uživatele během jeho hospitalizace ze strany domova nebylo potřeba 
vzhledem k tomu, že pobyt v nemocnici byl zkrácen pouze na dobu nezbytně nutnou, 
kterou si zajistili rodinní příslušníci uživatele. Benjamín se podílel na zajištění 
následní rekonvalescence a rehabilitace v úzké spolupráci s rodinou. 

 
12.6 – rozvíjet spolupráci s dobrovolníky i po dobu pobytu v náhradním 
bydlení 

Žádný z dobrovolníků nepřerušil spolupráci s domovem Benjamín a dále navštěvují 
uživatele i v náhradním bydlení. Po přestěhování jsme naopak získali dva 
dobrovolníky. 

 
12.7 – zajistit rekreaci pro dva uživatele s těžkým zdravotním postižením. 

I v tomto roce se nám podařilo zprostředkovat dvěma uživatelkám podzimní pobyt 
v hotelu DUO v Horní Bečvě, kde je doprovázely po celou dobu pobytu dvě 
zaměstnankyně domova Benjamín. Příloha č.6 – rekreace dvou uživatelek. 
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12.8 – zajistit pobyt pro nejméně tři uživatele s dětské léčebně pohybových 
poruch v Boskovicích 

V průběhu celého roku se podařilo zajistit pobyt v dětské léčebně v Boskovicích 
celkem devíti uživatelům dětského věku. 

 
12.9  - spolupracovat s externími konzultanty v oblasti AAK a autismu 

V rámci oblasti AAK jsme intenzivně spolupracovali s Mgr. Bohdanou Herzánovou a 
Mgr. Lenkou Gwóźdźovou, DiS., které nám pomáhaly v individuálních konzultacích 
v oblasti AAK a vzdělávání personálu v oblasti Makatonu. 
Průběžně využíváme podpory a vzdělávání Ing. Miroslavy Jelínkové CSc. 
Díky výborné spolupráci s DZR Libčice jsme měli možnost využít bezplatné stáže 
našich zaměstnanců v této službě (tyto stáže jsou jinak zpoplatněny). 

 
12.10 – zpracovat projekt do výzvy nadačního fondu EVRAZ. 

Vzhledem k tomu, že podzimní výzva se v roce 2013 vzhledem k úsporným opatřením 
Nadačního fondu EVRAZ neuskutečnila, byl zpracován projekt do výzvy Nadačního 
fondu Albert, jehož výsledky dosud nejsou známy a Nadačního fondu  Kolowrátek, 
který nás bude o případné podpoře projektu informovat. Sbírkou pedagogů a studentů 
Střední školy techniky a služeb Karviná-Nové Město byl podpořen náš projekt na 
nákup komunikátorů. 
 
Příloha č. 1 -  dobrovolníci z Benjamínu, fotky uživatelů s dobrovolníky 
Příloha č.2 -  zápis z 3/2013 jednání pracovní skupiny „Občané se zdravotním   

           postižením“ 
Příloha č.3 -   moučník „Vodník“ 
Příloha č.4 -  fota novostavby Havířov a domova Benjamín v Petřvaldě 
Příloha č. 5 -  2 přechodové plány v alternativní podobě  
Příloha č.6 -  rekreace dvou uživatelek 

 
 

 
9 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize do dalších let  

 
1) zrealizovat registraci nové sociální služby – DZR k 1.7.2014 
2) vypracovat přechodové plány pro dospělé uživatele 
3) připravit a zrealizovat bezpečné přestěhování dospělých uživatelů do  
    zrekonstruované budovy domova Benjamín v Petřvaldě (DOZP a DZR) 
4) vést jednání s novými zájemci o službu a zajistit bezpečný přechod uživatelů do   
    nové pobytové služby dle platné metodiky 
5) zajistit dostatečný počet kvalifikovaného personálu, odpovídající potřebám  
    uživatelů obou služeb 
6) rozšiřovat spolupráci s externími konzultanty v oblasti AAK a autismu 
7) pokračovat v realizaci projektu „Transformace organizace Benjamín“  
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10 Ekonomické údaje 
 
NÁKLADY ORGANIZACE ZA ROK 2013 v tis. 
Spotřeba materiálu  
-potraviny, prádlo, zdravotnický materiál, knihy, PHM, 
čistící prostředky, kancelářské potřeby atd. 

  
 
  1 407,7 

Spotřeba energií   1 323,0 
Opravy a udržování majetku        89,2 
Cestovné        34,1 
Reprezentace          2,6 
Služby 
-poštovné, telekomunikace, nájemné, konzultace a 
poradenství, zpracování dat, přepravné, likvidace odpadu, 
revize, terapie atd. 

 
 
 
  1 243,2 

Mzdové náklady 
-platy, náhrady za DPN, dohody o provedení práce, dohody 
o pracovní činnosti 

 
 
  9 015,1 

Sociální a zdravotní pojištění, sociální náklady   3 159,0 
Poplatky          9,5 
Odpisy dlouhodobého majetku      413,2 
Ostatní náklady      158,9 
Náklady celkem 16 855,5 
 
 
VÝNOSY ORGANIZACE ZA ROK 2013 v tis. 
Výnosy z prodej služeb 
-stravné, bydlení, příspěvek na péči, přídavky na děti, 
stravné zaměstnanci 

 
 
  5 850,0 

Příjmy od zdravotních pojišťoven   1 347,5 
Dotace MPSV   7 947,0 
Dotace od zřizovatele   1 300,0 
Ostatní dotace – projekt      108,3 
Tržby z prodeje matriálu           1,6 
Úroky přijaté         17,4 
Čerpání darů       174,1 
Ostatní výnosy      109,6 
Výnosy celkem 16 855,5 
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Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné 
zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického 
pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které 
byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. 
 
Tabulka č. 1) Základní ukazatele 
Tabulka č. 2) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální  
                               oblasti 
Tabulka č. 3) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální  
                              oblasti 
Tabulka č. 4) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 
Tabulka č. 5) Upravený výsledek hospodaření 
Tabulka č. 6) Příspěvky a dotace na provoz 
Tabulka č. 7) Zdroje financování investic 
Tabulka č. 8) Majetek 
Tabulka č. 10) Hospodaření s peněžními fondy 
Tabulka č. 12) Přípustný objem prostředků na platy 
Tabulka č. 13) Nemocnost 
 
10.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (tis. Kč) 

 náklady 
(tis. Kč) 

výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 
(tis. Kč) 

Hlavní činnost 16 855,5 16 855,5 0 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 16 855,5 16 855,5 0 

 
10.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

z toho Výsledek hospodaření 
za rok 2013 převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

10,28 10,28 0 

 
10.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2013 
 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb náklady 
(tis. Kč) 

výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 
(tis. Kč) 

DOZP 16 855,5 16 855,5 0

Celkem 16 855,5 16 855,5 0
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10.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2013 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Dotace MPSV* na podporu sociálních 
služeb v r. 2013 (tis. Kč) 

DOZP 7 947,0

Celkem 7 947,0

 
 
 
10.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

finanční věcný finanční věcný 
Druh/účel celkem 

rezervní fond investiční fond 

Dar neúčelový 
 

42,8 42,8 0 0 0

Terapie, kroužky 31 31 0 0 0

DVD, rádio 2 0 2 0 0

Zdravotnické pomůcky 37 0 37 0 0

Mikulášská nadílka 3 0 3 0 0

Celkem 115,8 73,8 42 0 0

 
 
Sponzoři a dárci DOZP Benjamin v roce 2013 

• Démos trade, a.s. Ostrava-Kunčičky  
• kolektiv pedagogů a studentů Střední školy techniky a služeb Karviná-Nové  

    Město  
• Lékárna Camilla v Petřvaldě  
• Městský úřad v Orlové, OSPOD  
• Občanské sdružení Dobrý skutek  
• Sbor Církve adventistů sedmého dne Ostrava-Radvanice  
• PENAM  
• Mgr. Luděk Bednář  
• Mgr. Karin Vráblová  
• Mgr. Šárka Hlisnikovská  
• Karel Pliska  
• Libor Sladkovský  
• Jarmila Pařízková  
• Kateřina Kubienová  
• pan Novotný  
• manželé Švihálkovi  



 

24 
 

• manželé Gulecovi  
• Barbars Gasior  
• Nina Tresterová  
• Marie Kupcová  
• Miloslava Svobodová  
• Marcela Bajtková  
• zaměstnanci DOZP Benjamín  

Za finanční i věcné dary všem moc děkujeme 

 
10.6 Investiční akce v r. 2013 (tis. Kč) 

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

Odpadá  0 

Celkem  

 
 
10.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) 

stav (v tis. Kč) 
Název fondu 

k 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013 

investiční fond 4 664,02 5 077,22 

FKSP 123,03 145,94 

rezervní fond 653,72 553,46 

fond odměn 485,33 485,33 

 
10.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) 

zdroje (tis. Kč) 
Název akce 

celkem vlastní MSK ISPROFIN dary jiné 
(jaké) 

Odpadá 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 0 

 
 
10.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2013 (tis. Kč)  

zdroje (tis. Kč) Druh/účel celková 
hodnota zřizovatel vlastní dary jiné 

odpadá 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 
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10.10 Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2013 
(Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2013 (uveďte účel)  

Příspěvek na provoz 9 247 000,- 

Výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 0,- 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 20,9 

 
 
 
10.11 Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. K č) 

Pojistná událost celková výše škody 
výše náhrady od 

pojišťovny 

odpadá 0 0 

Celkem 0 0 

 
 
 
 
10.12 Zahraniční služební cesty 

Místo účel cesty od - do počet 
zaměstnanců 

odpadá    

 
 
 

10.13 Průměrné % nemocnosti za rok 2013    - 5,65 % 
      
      
 
10.14 Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 
 

- organizace eviduje jednu pohledávku po době splatnosti v celkové částce  
18 198,- Kč. S povinnou osobou je uzavřen splátkový kalendář, dle kterého je 
tato pohledávka postupně splácena. 
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10.15 Kontroly – opatření  
 
- veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2012,  
  realizována v lednu 2013 zřizovatelem – organizace použila poskytnutou dotaci  
  z kapitoly 313- MPSV státního rozpočtu na rok 2012 v souladu se stanovenými   
  podmínkami 
- audit nezávislého auditora – z hlediska věcné správnosti a účelovosti použitých  
  prostředků nebylo shledáno závad 
-OSSZ – plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při  
 odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku   
 zaměstnanosti, kontrola realizována v listopadu 2013 – opatření k nápravě nebylo  
 uloženo 
-kontrola podmínek stanovených pro registraci sociální služby, provedena  
 zřizovatelem v měsíci prosinci 2013 
 
Přílohy 
 
K pln ění úkolů za rok 2013 
Příloha č.1 -   dobrovolníci z Benjamínu, fotky uživatelů s dobrovolníky 
Příloha č.2 -  zápis z 3/2013 jednání pracovní skupiny „Občané se zdravotním   

            postižením“ 
Příloha č.3 -   moučník „Vodník“ 
Příloha č.4 -  fota novostavby Havířov a domova Benjamín v Petřvaldě 
Příloha č. 5 -  2 přechodové plány v alternativní podobě  
Příloha č.6 -  rekreace dvou uživatelek 
Ostatní přílohy 
Příloha č.7 -   procesní schema - nákup v automatu 
Příloha č.8 -   procesní schema - vaření kávy 
Příloha č.9 -   procesní schema - masáže 
Příloha č.10 - procesní schema - výroba palačinek 
Příloha č.11 - procesní schema - nákup ingrediencí k pečení jablečného štrůdlu 
Příloha č.12 - procesní schema - mytí auta 
Příloha č.13 – práce dobrovolníka v oblasti propagační činnosti 
 
 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 
jméno: Mgr.Darja Kuncová, Dagmar Procházková 
datum: 27.2.2014 
telefon: 596 511 235 

e-mail: benjamin.kuncova@seznam.cz 
 


