ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
BENJAMÍN, P. O.
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov se zvláštním režimem

Vážení přátelé,
jsem potěšena Vašim zájmem seznámit se se zprávou o činnosti a hospodaření příspěvkové
organizace Benjamín, jejíž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Zpráva podává mimo jiné také
stručný přehled o tom, jaké plány má organizace do budoucna. Předpokládám, že v této zprávě
naleznete všechny očekávané informace.
Děkujeme zřizovateli za podporu a možnosti, které vytváří lidem s postižením v oblasti rozvoje jejich
kvality života.
Cením si spolupráce s rodinami uživatelů, s opatrovníky, dobrovolníky, přáteli naší organizace,
podporovateli našich služeb, se školami, které navštěvují naši uživatelé a budu se těšit, že
spolupráci a vzájemnou důvěru budeme rozvíjet i v následujících létech. Také děkuji všem sponzorům
a dárcům, kteří nás podpořili v r. 2016.
V roce 2016 jsme využili dalších zkušeností s přechodem lidí a podporou při změně bydlení. V prvním
čtvrtletí uplynulého roku jsme podpořili 16 uživatelů v odchodu z náhradního ubytování do
zrekonstruované budovy v Karviné. Jedná se o celkem tři domácnosti, v každé z nich žije 6 osob.
Nejen nově zrekonstruované prostory jsou měřítkem kvality života. I když neočekávaně, v průběhu
roku jsme byli podrobeni mnoha kontrolám různých institucí, v nichž jsme obstáli velmi dobře, což je
pro nás důležitá zpětná vazba. Všem zaměstnancům děkuji, že dokázali překonat vše, co nám rok
2016 přinesl. Bez jejich pracovního nasazení by nebylo možné zvládnout vše, co jsme prožili jak
v profesní, tak v lidské rovině.
Zaměřili jsme se také na mapování potřeb dětí, které žijí ve středisku v Havířově. Moc rádi je
podpoříme při odchodu do náhradní rodinné péče nebo zpět do biologické rodiny a budeme doufat,
že život v Benjamínu není pro ně konečné řešení.
Děkuji všem, kteří nám zachovali přízeň. Věřím, že rok 2017 bude dobrým a přívětivým rokem pro
všechny z nás.
Darja Kuncová
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ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2016

Benjamín, příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Benjamín, příspěvková organizace

MOTTO: „Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme!“
My všichni z Benjamínu

Modrá 1705
Petřvald
735 41

Moskevská 1588/7a
Havířov-Město
736 01

Vydmuchov 1834/10a
Karviná-Fryštát
733 01

1. Popis zařízení
DOZP Petřvald:
Projekt celkové rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením
příspěvkové organizace Benjamín byl dokončen červenci roku 2014. Pro uživatele
byly vytvořeny čtyři samostatné domácnosti. Každá z těchto domácností je tvořena
čtyřmi jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým, kuchyní propojenou
s obývacím pokojem a dvěma koupelnami s WC. Domácnosti mají také k dispozici
samostatné úložné prostory. Vše je uzpůsobeno pro potřeby uživatelů s těžkým
zdravotním postižením. Celý objekt je bezbariérový, budova je dvoupodlažní,
vybavená výtahem v dostatečné velikosti. Uživatelé mají možnost využívat terasy a
udržovanou zahradu.

Obývací pokoj DOZP Petřvald

Obývací pokoj DOZP Petřvald

DOZP Havířov:
Projekt Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově byl
dokončen v létě roku 2015. Novostavba se nachází na ulici Moskevská 1588 vedle
areálu NsP Havířov. Budova je oddělena plotem od areálu nemocnice a má samostatný
vjezd i svou vlastní zahradu. Budova i zahrada je bezbariérová. K dispozici je také
bezbariérový evakuační výtah, kterým se děti mohou dostat přímo na zahradu, stejně
tak i bočními východy v přízemí. V domově Benjamín jsou tři samostatné domácnosti.
Děti mají na jednotlivých domácnostech k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové
pokoje, koupelny s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem. Domácnosti jsou
zařízené dle potřeb dětí, které zde bydlí. Každá domácnost je vybavena pračkou
k praní osobního prádla dětí. Kuchyňské linky jsou vybaveny varnou deskou,
elektrickou troubou a myčkou. Děti mohou dále využívat prosklené terasy a relaxační
místnost. Budova poskytuje i prostory pro zázemí personálu i technické zajištění
provozu domova. V roce 2016 byl v prostorách zahrady vybudován pro děti dřevěný
altán, který stojí na zpevněné vydlážděné ploše, aby byl zajištěn komfort a bezpečnost
využívání uživateli dětského věku. Rovněž byla upravena zahrada a osázena listnatými
i jehličnatými stromy a keři.

Prosklená terasa DOZP Havířov

Obývací pokoj DOZP Havířov

DOZP Karviná:
V únoru 2016 se přestěhovali uživatelé DOZP z náhradního bydlení do
zrekonstruovaných prostor objektu na ulici Vydmuchov 1834/10a. Celkovou
rekonstrukcí byly vytvořeny pro uživatele tři domácnosti, každá domácnost je
vybavena dle potřeb uživatelů, a to jedním dvoulůžkovým a čtyřmi jednolůžkovými
pokoji, dvěma koupelnami s WC a obývacím pokojem s vybavenou kuchyní. Součástí
domácnosti v přízemí je také venkovní terasa. Uživatelé také mohou využívat
relaxační místnost v přízemí budovy. Celý objekt je bezbariérový a k dispozici je také
výtah. V přízemí budovy je zázemí pro zaměstnance a pracovny pro vedoucí střediska
a sociální pracovnici, zdravotnický personál a koordinátory domácností. Na části
zahrady jsou již vzrostlé stromy a keře. K úpravě zahrady bude docházet průběžně dle
potřeb uživatelů (instalace zahradních lavic a stolů, výsadba okrasných jehličnanů
atd.). V roce 2017 bude pozemek, který byl zřizovatelem organizaci Benjamín p. o.
svěřen k hospodaření oplocen tak, aby byl oddělen od sousedních institucí (dětský
domov a škola).

Kuchyň – součást obývacího pokoje DOZP Karviná

Obývací pokoj DOZP Karviná

2. Charakteristika poskytované služby

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSKYTOVANÉ SLUŽBY
MOTTO: „Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme!“
My všichni z Benjamínu
DOZP Petřvald
Poslání
Posláním služby domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín je pomoci lidem
s mentálním a kombinovaným postižením žít zajímavý a rozmanitý život. S respektem
a individuálním přístupem ke každému z nich usilujeme o jejich začleňování do
společnosti, rozvíjení jejich schopností a dovedností, provázení v rizikových situacích,
zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu
k navazování zdravých mezilidských vztahů.
Cílová skupina
dospělí lidé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným
postižením do 64 let

Službu neposkytujeme
osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zdravotnické přístroje a zařízení a stálou
lékařskou péči
osobám, jejichž projevy a chování v souvislosti s duševním onemocněním narušuje nebo
znemožňuje soužití v kolektivu
lidem s poruchami autistického spektra

DOZP Havířov
Poslání
Posláním služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín středisko v
Havířově je poskytnout odpovídající, bezpečné zázemí dětem se zdravotním postižením,
které prozatím nemohou žít v rodinném prostředí. Prostřednictvím cílených aktivit děti
podporujeme při znovunavázání rodinných vazeb a pomáháme jim při návratu do
rodinného prostředí. S respektem k jejich potřebám usilujeme o začleňování dětí do
společnosti a zapojení do aktivit, které prožívají jejich vrstevníci.
Cílová skupina
Děti a mladí lidé se zdravotním postižením, kteří prozatím nemohou vyrůstat v běžné
rodině. Konkrétně se jedná o děti od tří let do ukončení povinné školní docházky (a to
nejdéle do 26 let věku), které mají:
středně těžké, těžké, hluboké mentální postižení, případně kombinované postižení, tzn.
mentální postižení v kombinaci s tělesným, smyslovým postižením, nebo poruchami
autistického spektra, prioritně přijímáme děti: ve věku od tří do desíti let s nařízenou
ústavní výchovou, s rodinnou vazbou v Moravskoslezském kraji.
Službu neposkytujeme
Dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje využívání speciálních
zdravotnických přístrojů a zařízení a nepřetržitou lékařskou péči.
DOZP Karviná
Poslání
Benjamín p.o v Karviné je domov pro lidi s mentálním postižením, kteří nemohou žít ve
svém domácím prostředí či se svou rodinou, a kteří potřebují celoroční pobytovou sociální
službu. S respektem a individuálním přístupem ke každému z uživatelů usilujeme o jejich
začleňování do společnosti a běžného života, rozvíjení jejich schopností a dovedností,
zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu
k navazování zdravých mezilidských vztahů.
Cílová skupina
Osoby ve věku od osmnácti do šedesáti čtyř let, se středně těžkým, těžkým až hlubokým
mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří nemohou žít ve svém domácím
prostředí, a kteří potřebují celoroční pobytovou službu.
Službu neposkytujeme
Osobám bez mentálního postižení
osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zdravotnické přístroje a zařízení a stálou
lékařskou péči
osobám, jejichž projevy a chování v souvislosti s duševním onemocněním narušuje nebo
znemožňuje soužití v kolektivu.
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Uživatelé služby DOZP – středisko Petřvald
3.1

schválená kapacita zařízení pro rok 2016 – celkem - 24

3.2

celkový počet uživatelů k 31. 12. 2016 a jejich rozdělení (viz tabulka):
Počty uživatelů

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2016, počty dle:

Ženy
3.3.1 Pohlaví
3.3.2 Věk

3.3.3 Stupeň závislosti

3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
těžké

3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 Mobilita
s úplným omezením
pohybu

Muži Celkem Ženy

Muži

12

24

23-43
34
0
0
0
2
10
0
1

21-43
33,3
0
0
0
3
21
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
43
43
0
0
0
1
0
0
0

7
3

18
5

0
0

1
0

6

15

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
5
1

0
6
0

0
11
1

0
0
0

0
1
0

6

6

12

0

0

12
21-59
32,6
0
0
0
1
11
0
0
11

hluboké
2
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
9
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným)
a s psychiatrickou diagnózou
0
0
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

3.3.4 Typ
postižení

Z toho nově
přijatých

Grafické znázornění počtu uživatelů, průměrný věk a stupeň závislosti

3.3
3.4

obložnost v uplynulém roce - 98,95 %
počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2016
z toho - 6 žen
- 14 mužů

3.5

průměrná čekací doba zájemců o službu - 21 měsíců

- 20

Uživatelé služby DOZP – středisko Havířov
3.1

schválená kapacita zařízení pro rok 2016 – celkem - 24

3.2

celkový počet uživatelů k 31. 12. 2016 a jejich rozdělení (viz tabulka):
Počty uživatelů

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2016, počty dle:

Ženy
3.3.1 Pohlaví
3.3.2 Věk

3.3.3 Stupeň závislosti

3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
těžké

3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 Mobilita
s úplným omezením
pohybu

Muži Celkem Ženy

Muži

18

23

5-18
11,8
0
0
0
2
16
0
5

5-18
11,8
0
0
0
3
20
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
5-13
8,3
0
0
0
2
5
0
3

10
3

12
5

0
0

4
0

18

23

0

7

0
0

0

0

0

0

0

0

0
2
0

0
4
7

0
6
7

0
0
0

0
3
2

3

7

10

0

2

5
9-15
11,8
0
0
0
1
4
0
1
2

hluboké
2
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
5
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným)
a s psychiatrickou diagnózou
0
0
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

3.3.4 Typ
postižení

Z toho nově
přijatých

Grafické znázornění počtu uživatelů, průměrný věk a stupeň závislosti

DOZP Havířov

20
15
10
5
0

chlapci
dívky
počet

průměrný
stupeň
stupeň
stupeň
věk
závislosti I závislosti II závislosti
III
dívky

3.3
3.4
3.5

stupeň
závislosti
IV

chlapci

obložnost v uplynulém roce - 83,3 %
počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2016 - 3
z toho - 1 dívka
- 2 chlapci
průměrná čekací doba zájemců o službu - 6 měsíců

doba se odvíjí od doby, potřebné pro plánovaný přechod dítěte, dle jeho potřeb, v případě dítěte
s nařízenou ústavní výchovou doba závisí na rozhodnutí příslušného soudu o „Přemístění dítěte do
DOZP Benjamín, p.o.

3

Uživatelé služby DOZP – středisko Karviná
3.1

schválená kapacita zařízení pro rok 2016 – celkem 18

3.2.

celkový počet uživatelů k 31. 12. 2016 a jejich rozdělení (viz tabulka):
Počty uživatelů

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2016, počty dle:

Ženy
3.3.1 Pohlaví
3.3.2 Věk

3.3.3 Stupeň závislosti

3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
těžké

3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 Mobilita
s úplným omezením
pohybu

Muži Celkem Ženy
17

32-43
37,80
0
0
0
3
8
0
0

21-45
36,05
0
0
1
3
13
0
0

1
21
21
0
0
0
0
1
0
0

1
43
43
0
0
0
0
1
0
0

8
3

14
3

1
0

1
0

5

6

0

1

0
0

0

0

0

0

0

0

0
5
1

0
6
5

0
11
6

1
0

0
0
1

0

0

0

0

0

6
21-45
32,83
0
0
1
0
5
0
0
6

Grafické znázornění počtu uživatelů, průměrný věk a stupeň závislosti

DOZP Karviná

40
30
20
10
0

muži
ženy
počet

průměrný
stupeň
stupeň
věk
závislosti I závislosti II

ženy

Muži

11

hluboké
0
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
1
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným)
a s psychiatrickou diagnózou
0
0
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

3.3.4 Typ
postižení

Z toho nově
přijatých

stupeň
závislosti
III

stupeň
závislosti
IV

muži

3.3
3.4

obložnost v uplynulém roce - 93,93 %
počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2016
z toho - 5 žen
- 6 mužů

3.5

průměrná čekací doba zájemců o službu - 1 měsíc

- 11

3 Personál:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni 31. 12.
2016

%

Pedagogičtí
pracovníci

Pracovníci
v sociálních
službách

1

Zdravotničtí
pracovníci

2

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

Vysokoškolské

13,2

12,83

0

0

7

6,8

1,82

1,77

2,6

2,53

1,78

1,73

0

0

Vyšší odborné

6,53

6,35

0

0

5,62

5,47

0,91

0,88

0

0

0

0

0

0

Úplné střední

47,055

45,73

0

0

35,56 34,56 7,27

7,07

0

0

3,34

3,24

0,885

0,86

Vyučen

28,5

27,69

0

0

18,33 17,81 0

0

0

0

0

0

10,17

9,88

Základní

7,61

7,4

0

0

4,62

0

0

0

0

0

2,99

2,9

9,72

2,6

2,53

5,12

4,97

14,045

13,64

4,5

0

Celkem
102,895
100 0
0
71,13 69,14 10
Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2016
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Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2016

Firma Kompakt, spol. s.r.o. Poděbrady, zastoupená jednatelem PaeDr. Miroslavem
Káninským propůjčila na dobu šesti let automobil DACIA DOKKER, který je financován
pomocí nosičů reklamy umístěných na automobilu.

DOZP Petřvald

V roce 2016 probíhalo prohlubování samostatnosti uživatelů při používání alternativní a
augmentativní komunikace (AAK), zejména práce s procesuálními schématy nebo používání
komunikátorů s hlasovým výstupem. Pokračuje úzká spolupráce se společností „Kafira“, byl
zahájen kurz multismyslové stimulace dvou uživatelek s kombinovaným postižením
(mentální a smyslové postižení). Jedna z uživatelek s těžkým zdravotním postižením
využívala zapůjčené PC se zařízením na oční navádění, které se poměrně úspěšně snažila
ovládat, a díky tomu zahájila komunikaci s nejbližšími přes Skype. V zařízení probíhala
školení zaměstnanců, které je nezbytné pro kvalitní podporu uživatelů, např. bazální
stimulace. Pravidelné aktivity mimo domov Benjamín (klub Kudy kam ve Spirále v Orlové,
rekreace šesti uživatelů v několika termínech ve welnes hotelu).

Středisko, kde uživatelé trávili rekreaci

DOZP Havířov

V DOZP Havířov došlo v průběhu roku ke zpracování nových pravidel pro cílovou skupinu
dětí, které jsou nyní funkčně nastaveny tak, aby docházelo k poskytování sociální služby pro
děti v náležité kvalitě již od jednání se zájemcem o službu. V průběhu roku 2016 byla
navázána spolupráce s Olomouckým krajem a s rodinou dítěte, kterému jsme začali
poskytovat službu v důsledku neexistující vhodné pobytové sociální služby v místě jeho
bydliště. Benjamín byl osloven zástupcem šéfredaktora časopisu „Respekt“ Petrem
Třešňákem ke spolupráci na projektu „Naděje pro děti úplňku“, v rámci kterého vznikne
krátký dokumentární film o rodinách s dětmi s těžkým autismem a web, který na jejich
náročnou situaci upozornil (https://www.hithit.com/cs/search/author/2491). Podařilo se
kvalitně zpracovat projekty canisterapie, muzikoterapie a získání vánočních dárků pro děti.
Po konzultacích s odborníky na Dětské klinice v Brně byla pětiletému chlapci
s tracheostomickou kanylou, který se do Benjamínu p.o. přestěhoval v červenci 2016,
provedena dekanylace a díky doprovodu a podpoře PSS po celou dobu hospitalizace vše
proběhlo bez dalších komplikací, což chlapci umožnilo jeho další sociální rozvoj v běžném
dětském kolektivu (MŠ) a zvyšuje to tak jeho šanci na odchod do pěstounské péče.

Canisterapie DOZP Havířov

Canisterapie DOZP Havířov

Canisterapie DOZP Havířov

Muzikoterapie DOZP Havířov

DOZP Karviná
Zpracování přechodových plánů, přestěhování z náhradního ubytování v NsP Karviná do
zrekonstruované budovy v Karviné. Získání a výběr personálu a sestavení pracovních týmů
pro jednotlivé domácnosti dle potřeb uživatelů.
V červnu 2016 se konalo slavnostní otevření nového střediska domova Benjamín
p.o. v Karviné (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/416231100030630-udalosti-v-regionech/ ).
Proběhlo mnoho návštěv různých institucí za účelem kontroly kvality poskytované služby
(kontrola zřizovatele – sociální odbor, zdravotní odbor, kontrola KHS Ostrava, inspekce
kvality z MPSV). Tyto kontroly byly prováděny opakovaně, kontrolní orgány nezjistily
žádné porušování práv uživatelů a platné legislativy.

Slavnostní otevření DOZP Karviná
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Sociální podmínky uživatelů
DOZP Petřvald
Uživatelé DOZP v Petřvaldě žijí ve čtyřech domácnostech, v každé z nich jsou čtyři
jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový. Na každé domácnosti žije 6 uživatelů.
K dispozici mají dvě koupelny s WC, vanou a sprchovacím koutem, případně
sprchovacím lůžkem, obývací pokoj, kuchyň a terasu. Domácnosti jsou vybaveny
domácími spotřebiči (pračka, sušička, myčka, sporák, trouba, mikrovlnná trouba, varná
konvice atd.). Strava je dodávána externě. Na domácnostech společně s uživateli žijí
andulky a akvarijní ryby.
V objektu DOZP v Petřvaldě je přiměřeně velké atrium, které je využíváno k setkáním jak
s opatrovníky, tak spolubydlícími z jiných domácností a ke společným setkáním. V atriu
je umístěn klavír. V areálu je možnost využití velké zahrady s altánem a ohništěm.
V průběhu roku 2016 byly realizovány úpravy zahrady (zahradní krb, zahradní jezírko,
výsadba okrasných stromů a keřů).
V posledním čtvrtletí roku 2016 byl opraven plot v okolí celého areálu.

Grilování DOZP a DZR
Petřvald

Akce uživatelů DOZP a DZR Petřvald

Akce „stanování“ a využití zahrady

Úpravy zahrady – budování zahradního jezírka

DOZP Havířov
Uživatelé
DOZP v Havířově mají k dispozici 14 jednolůžkových pokojů a 5
dvoulůžkových. Na jednotlivých domácnostech jsou koupelny s WC v takovém počtu, aby
to odpovídalo potřebám dětí. V prvním podlaží jsou pro 7 dětí dvě koupelny, vybavené
sprchovacím lůžkem, v druhém NP jsou rovněž pro 9 dětí dvě koupelny s WC a v třetím
NP jsou čtyři koupelny s WC, které také slouží pro 8 dětí.
Na každé domácnosti je prostorný obývací pokoj a děti mohou využívat také prosklené
terasy. Tyto terasy byly dovybaveny v roce 2016 nábytkem a pomůckami k trávení
volného času dětí (trampolína, houpačka, sedací pytle.) V prvním NP mají děti k dispozici
relaxační místnost. Děti využívají oplocenou zahradu, ale především tráví čas mimo areál
domova.
Osobní prádlo dětí je práno přímo na domácnostech, každá domácnost má svoji
vybavenou kuchyňku, ve které si děti mohou připravovat, nebo být účastny přípravě
jednoduchých jídel. Celodenní strava je dodávána externě. Děti pravidelně využívají
služeb, které nabízí město Havířov (obchody, kadeřnictví, restaurace, cukrárny, dětské
koutky atd.).

Pokoj dívky DOZP Havířov

Pokoj chlapce DOZP Havířov

Návštěva ZOO

DOZP Karviná
Uživatelé DOZP v Karviné mají k dispozici dvanáct jednolůžkových a tři dvoulůžkové
pokoje, v domově jsou vytvořeny tři domácnosti, v každé žije šest osob – žen i mužů. V každé
domácnosti jsou dvě koupelny s WC. Na každé domácnosti je prostorný obývací pokoj
s vybaveným kuchyňským koutem. V přízemí budovy je relaxační místnost, součástí domova
je i zahrada, ale uživatelé tráví čas hlavně mimo areál domova. Obyvatelé DOZP Karviná
využívají v co jak nejširší míře služeb města Karviná (obchody, parky, restaurace, cukrárny,
náměstí, nemocnice).
Pokoj uživatele DOZP Karviná

Grafické znázornění sociálních podmínek uživatelů DOZP Petřvald, Havířov a Karviná
– jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje

22%
jednolůžkové pokoje

78%

dvoulůžkové pokoje

7 Stavebně - technický stav objektu
DOZP Petřvald
Objekt byl celkově rekonstruován v rámci projektu „ Rekonstrukce domova pro osoby se
zdravotním postižením v Petřvaldě“.
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/24.01365
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj
Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko.
Vznikly tak čtyři zcela bezbariérové domácnosti pro 24 osob, pobytová část budovy je
oddělená atriem od provozní části, kde jsou kanceláře, údržbářská dílna, prádelna a
multifunkční místnost pro zaměstnance. Budova je vytápěna plynovými kotli a
energetický štítek budovy je C – vyhovující.
DOZP Havířov
Domov pro děti v Havířově vznikl na základě projektu „Novostavba domova pro osoby se
zdravotním postižením v Havířově“
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/24.01364
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj
Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko.
Budova je rozdělena do dvou částí, které na sebe navazují. Pobytové sociální služby jsou
poskytovány v hlavní části budovy, která je rozčleněna na přízemí a dvě patra. Do
pobytové části se vstupuje přes přízemní budovu, ve které jsou umístěny administrativní a
technické místnosti. V pobytové části budovy jsou také bezbariérové boční vchody, které
mohou uživatelé využívat a nemusí tak procházet přes administrativní a technickou část
budovy. Z pobytové části lze v přízemí také vyjít zadními dveřmi bezbariérového výtahu
přímo na zahradu.
V budově, v níž se poskytují služby DOZP, jsou tři domácnosti, ve kterých je vždy
obývací pokoj, kuchyňka, prosklené terasy a úložné prostory.
Okna v pobytové i správní části budovy jsou opatřena vnitřními nebo venkovními
žaluziemi, které byly pořízeny z prostředků organizace Benjamín p.o.
Na zahradě byly provedeny úpravy a to: zatravnění a osázení okrasnými keři a stromy.
Energetický štítek budovy je B - úsporná
DOZP Karviná
V rámci projektu „4 etapa transformace organizace Marianum“
Registrační číslo : CZ.1.10/2.1.00/28.01516
Žadatel projektu : Moravskoslezský kraj
Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko 2007-2013.
Byla zrekonstruována budova objektu na adrese Vydmuchov 1835 v Karviné na Domov
pro osoby se zdravotním postižením. Celková rekonstrukce budovy a přestavba
dvoupodlažní budovy byla provedena v souladu s potřebami budoucích uživatelů,
k objektu byla provedena přístavba (schodiště a bezbariérový výtah), vznikla terasa a
parkoviště s šesti parkovacími místy pro parkování osob s omezenou možností pohybu.
Budova je vytápěna plynem a energetický štítek budovy je C – úsporná.

8 Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2016

Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, Petřvald 735 41

Plnění úkolů, stanovených Radou kraje
usnesením č. 102/7883

DOZP a DZR
Modrá 1705
Petřvald
735 41

DOZP
Moskevská 1588/7a
Havířov – Město
736 01

DOZP
Vydmuchov 1834/10a
Karviná – Fryštát
733 01

1. Nadále udržet minimálně 0,5 pracovního úvazku pro osoby s mentálním
postižením z řad uživatelů poskytovaných nebo jiných sociálních služeb nebo pro
osoby s duševním onemocněním.
Zaměstnanec, pracující na pozici „údržbář“ má v organizaci Benjamín, p. o. úvazek 0,375.
Tento zaměstnanec je bývalým uživatelem domova Benjamín p.o. v minulých letech a
v současné době je nejen zaměstnancem, na částečný úvazek ale také dobrovolníkem
v organizaci Benjamín, p.o. středisko Havířov. Další část úvazku bude doplněna budoucím
zaměstnancem, který se v současné době pro tuto roli připravuje již od května 2016, avšak
jeho pracovní kompetence ještě neumožňují uzavření pracovní smlouvy či jiného pracovněprávního vztahu.

2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat
přímé zaměstnání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného
podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění.
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2016 celkem 111,92 zaměstnanců,
z toho osob se zdravotním postižením 2,45 a osob s těžkým zdravotním postižením 0,37 osob.
Celkem bylo plněno 3,56 osob se zdravotním postižením. Povinný podíl osob se zdravotním
postižením činil 4,47 osob a do povinného podílu tedy chybí 0,91 osob (61 425,- Kč případný
odvod do státního rozpočtu) což organizace splnila a překročila odběrem výrobků v celkové
částce 313 655,- Kč. Organizace Benjamín, p.o. realizuje nákupy především od firem, které
poskytují náhradní plnění.

3. V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje“
zabezpečit naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského
kraje, jehož prostřednictvím jsou realizovány nákupy v rozsahu veřejné zakázky
malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Jako důležitý nástroj efektivního korporátního řízení jsou rozvíjeny sdílené služby, jejichž
možnosti využívá i organizace Benjamín p.o.
Naše organizace nakupovala průběžně během roku 2016 prostřednictvím „Nákupního
portálu“ především čistící, dezinfekční, toaletní a hygienické potřeby a další úklidový
materiál, kancelářské potřeby a také osobní ochranné pracovní pomůcky (obuv, trička,
kalhoty). Potraviny organizace prostřednictvím portálu nenakupuje, strava uživatelům i
personálu je zajišťována smluvně. V případě osobních ochranných pracovních pomůcek byl
nákup přes „Nákupní portál“ realizován v 82% a ostatní nákupy 96% veškerých výše
uvedených nákupů organizace. Také nákup s možností náhradního plnění je pro organizaci
velmi výhodný, zhruba 50 % dodavatelů, od kterých organizace nakupuje, poskytuje náhradní
plnění.
K efektivnímu využití Nákupního portálu bylo proškoleno celkem 9 zaměstnanců organizace
Benjamín p. o., Na základě využití Nákupního portálu dochází k výrazným úsporám nákladů
organizace.

4. Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně
propagovat korporaci MSK v souladu s materiálem jednotného vizuálního stylu
Moravskoslezského kraje.
Dodržování pravidel a pokynů jednotného vizuálního stylu je závazné i pro organizaci
Benjamín p. o, což si plně uvědomujeme, jelikož jsme součástí korporace MSK. Tento prvek
chápeme jako posílení společné identity kraje a jím zřízených a založených organizací.
Jednotný vizuální styl prezentujeme:
- na všech propagačních tiskovinách a jiných písemných materiálech
- označením vozového parku
- označení budov
- elektronická prezentace včetně webových stránek
Tato pravidla ctíme a dodržujeme i přesto, že jsou z hlediska poskytování sociální služby
shledána inspekcí kvality MPSV jako stigmatizující (označení automobilů, které
k přepravě využívají uživatelé služeb).

5. Aktivně se zapojit do realizace individuálního projektu kraje „Podpora
transformace v Moravskoslezském kraji III“, zejména do klíčové aktivity č. 4 –
Systémové podpory organizací.
Projekt se zaměřuje na podporu organizací v procesu transformace v MSK a to podpořením
kvality nově vzniklých služeb, podporou pracovníků v těchto zařízeních, nabídkou
metodického vedení a konzultací s externím odborníkem, ale také se zaměřuje na zvýšení
povědomí široké veřejnosti o problematice života osob se zdravotním postižením a probíhající
transformaci sociálních služeb.
Hlavním cílem projektu je podpora procesu transformace sociálních služeb v MSK a přispět
k začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života.
V Projektu je celkem 6 klíčových aktivit.
Benjamín p.o. je aktivně zapojen do projektu „Podpora transformace MSK III“. Do klíčové
aktivity č. 4 – Systémová podpora organizací, jsme se zapojili od počátku realizace této
aktivity:
Dne 26. 9. 2016 proběhla schůzka na půdě zřizovatele, které se zúčastnila ředitelka
organizace a obdržela konkrétní informace k systémové podpoře. Dne 17. 10. 2016 proběhla
v Benjamínu p.o. informativní schůzka pro všechna střediska a služby, kdy byly využity
zaslané materiály k systémové podpoře. Všichni vedoucí zaměstnanci a koordinátoři byli
informováni o realizaci projektu a součástí schůzky bylo i představení konzultantky Mgr.
Karin Bednarzové, byly dohodnuty termíny následujících schůzek, kterých se mohou účastnit
i vedoucí jednotlivých středisek. Primárně je však podpora určena pro službu DZR, která
napomůže dalšímu zkvalitnění služby.
21. 11. 2016 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny organizací v procesu transformace,
kterého se účastnil zástupce Benjamínu p.o.. Na tomto setkání byly předány informace o
projektu „Podpora transformace v MSK III“ a možnosti zapojení do tohoto projektu, byly
diskutovány témata a možnosti stáží a na základě toho byla v prosinci 2016 zpracována a
odeslána tabulka s tématy a možnostmi, jak se může organizace Benjamín p.o. zapojit do
využívání stáží v jiných organizacích a umožnění stáží pracovníků jiných organizací
v Benjamínu p.o.

9. 12. 2016 proběhlo poslední setkání Pracovní skupiny pro transformaci péče o děti v roce
2016. Tato pracovní skupina je rovněž součástí výše zmíněného projektu a členkou této
skupiny je ředitelka organizace Benjamín p.o.
Benjamín p.o. se bude aktivně účastnit všech doporučených aktivit tohoto projektu.

6. Optimalizovat personální strukturu pracovníků služeb, stabilizovat pracovní
týmy.
V průběhu roku 2016 došlo ke značné migraci zaměstnanců, především pracovníků
v sociálních službách, ale také zaměstnanců provozu. Proto probíhala výběrová řízení na
jednotlivé pracovní pozice, při tomto organizace úzce spolupracovala s Úřadem práce
v Karviné, kdy byla zorganizována dvě výběrová řízení přímo na půdě střediska v Karviné.
Výběrových řízení se účastnily osoby, které dostaly příležitost se rekvalifikovat na pozici
pracovníka v sociálních službách v době evidence na Úřadu práce.
I přes značnou podporu vedení organizace a supervizí se nepodařilo zcela týmy střediska
DOZP v Karviné stabilizovat z důvodu velké psychické zátěže personálu, který byl neustále
vystavován mnoha stresovým situacím, vznikající na základě neoprávněných stížností,
opakovaných udání a s tím souvisejících kontrol různých institucí (Krajská hygienická
stanice, KÚ MSK odbor sociální, zdravotní, inspekce MPSV ČR) šetření PČR a přestupková
řízení magistrátu města Karviná. Celá situace je zapříčiněna na základě stížností, podání a
jiných písemných sdělení osoby blízké jednoho z uživatelů.
V prvním pololetí roku 2016 došlo i přes počáteční problémy se získáním pracovníků
v sociálních službách, kteří by odpovídali stanoveným kritériím při výběrových řízeních, ke
stabilizaci týmu DOZP v Petřvaldě.
V roce 2016 se částečně stabilizoval i tým pracovníků, podporující dospělé osoby
s problémovým (atypickým) chováním – DZR. Jsme si vědomi, že v tak náročné službě, jako
je služba DZR Benjamín p.o. bude docházet k částečné migraci personálu z důvodu vysoce
psychicky i fyzicky náročné práce, která některé zaměstnance v této oblasti limituje.
V středisku v Havířově došlo v druhé polovině roku k odchodu pracovníků v sociálních
službách, zejména z domácnosti, kde žijí děti s mentálním postižením a autismem. Do konce
roku 2016 se podařilo v rámci výběrových řízení získat nové zaměstnance pro tuto
domácnost, čímž se situace na této domácnosti v oblasti personálního zajištění opět
stabilizovala. Podařilo se získat pracovníky v sociálních službách i pro další dvě domácnosti
pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Strukturu personálu se podařilo
optimalizovat dle potřeb dětí v souladu s cíli, posláním a se zásadami standardu č. 1 a
v souladu s projektem „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v
Havířově“. Ke stabilizaci personálního zajištění přispěla podpora novým pracovníkům ze
strany členů týmu dané domácnosti v rámci předávání informací a zkušeností v průběhu jejich
zácviku a to často s vysokým osobním nasazením osob, které nové pracovníky metodicky
vedou a podporují.
Velice důležitou oblastí v optimalizaci a stabilizaci týmu celé organizace je i péče o
zaměstnance, kteří poskytují podporu a pomoc uživatelům velice náročných cílových skupin:
děti s mentálním a kombinovaným postižením, dospělé osoby s kombinovaným postižením a
s mentálním postižením a poruchou autistického spektra. Součástí péče o pracovní týmy je
nutnost pravidelných supervizí (případové, individuální a týmové) a adekvátní vzdělávání,
které rozšíří spektrum vědomostí, dovedností a pracovních kompetencí zaměstnanců.

7. Aktivně rozvíjet spolupráci s dobrovolníky a širší veřejností v komunitě.
V průběhu roku 2016 pokračovala spolupráce s organizací ADRA, středisko Havířov v rámci
rozvíjení dobrovolnické činnosti v DOZP v Havířově. Díky této spolupráci působilo v tomto
středisku v roce 2016 celkem 17 dobrovolníků, kteří věnovali organizaci Benjamín,
příspěvková organizace 332 hodin, během 267 návštěv dětí. K 31. 12. 2016 působilo v tomto
středisku 11 dobrovolníků. Dobrovolníci v naší organizaci nenahrazují zaměstnance, ale
pomáhají dětem smysluplně trávit jejich volný čas, dělají společně to, co je baví, a co jim
přináší radost. Dobrovolníci také pomáhají při zajišťování doprovodu dětí na různé akce a
prožívají tak s dětmi příjemné chvíle i mimo zařízení. Také naše organizace se pro své
dobrovolníky snaží vytvořit dobré podmínky pro jejich působení v domově v Havířově, aby
se zde cítili příjemně a rádi se vraceli. Každý dobrovolník má k dispozici uzamykatelnou
skříňku, do které si může po dobu návštěvy dítěte uložit své soukromé věci, pracovníci se
snaží dobrovolníkům pomáhat při navazování kontaktů s dítětem, v komunikaci, nebo při
řešení problémů, se kterým se dobrovolník může setkat. Pro dobrovolníky probíhají
pravidelné supervize, které zajišťuje organizace ADRA a kterých se zúčastňuje také kontaktní
osoba ze střediska v Havířově. Abychom dobrovolníkům vyjádřili poděkování za to, že věnují
dětem z Benjamínu p.o svůj čas a energii, zorganizovali jsme pro ně dne 30. 8. 2016 akci
„Rozloučení s prázdninami“, na které byli dobrovolníci i se svými dětmi našimi hosty, i když
sami dobrovolníci i na této akci sami aktivně poskytovali podporu dětem, které navštěvují.
Nechybělo bohaté občerstvení s grilováním a o zábavu se postarali klauni z Balónkova. Tuto
akci jsme využili také k setkání s dětmi, které již v Benjamín p.o. nežijí, protože mají svoji
pěstounskou rodinu. O akci jsme informovali také veřejnost prostřednictvím webových
stránek organizace ADRA a v místním tisku města Havířov (Radniční listy). Děti měly pro
dobrovolníky nachystána přáníčka s poděkováním, na jejichž výrobě se vlastnoručně také
podílely.
Děti z Benjamínu p.o. se v rámci svých aktivit mimo domov setkávají s veřejností v Havířově
i v okolních městech, potkávají se s dětmi na dětských hřištích nebo akcích pro děti. O
prázdninách se některé děti účastnily příměstských táborů v Havířově a dvě děti byly na
rekreačním pobytu v Beskydech, jeden chlapec pravidelně navštěvuje kroužek v organizaci
Don Bosko v Havířově. Občané města Havířova a okolí darovali prostřednictvím akce „Strom
splněných přání“, který organizovala firma Globus v Havířově vánoční dárky. Stejně tak se
veřejnost zapojila do zajištění vánočních dárků pro děti v rámci projektu nadačního fondu
Albert.
V roce 2016 probíhala i nadále spolupráce s organizací ADRA, která pro Benjamín, p.o.
zastřešuje práci s dobrovolníky. Na začátku roku jsme získali novou dobrovolnici a ke konci
roku poté další, obě pravidelně docházejí do zařízení. I nadále k nám dochází i třetí
dobrovolnice, která s námi spolupracuje již několik let (bohužel nechodí příliš často – studuje
vysokou školu v jiném městě). V průběhu roku proběhlo setkání s dvěma dobrovolnicemi,
paní Čadovou z ADRY a supervizorkou v Petřvaldě, na kterém byla spolupráce zhodnocena.
Ke konci roku jako vždy proběhl slavnostní večer pro dobrovolníky a pracovníky pořádaný
ADROU. Za Benjamín se zúčastnily sociální pracovnice z Karviné a Petřvaldu a pracovnice
přímé péče z Karviné. Bohužel, do služby DZR se nám stále nedaří dobrovolníky získat.
V průběhu roku sociální pracovnice v případě potřeby doprovázela dobrovolnice na
domácnosti, poskytla základní informace o uživatelích a práci s nimi. Byla také kontaktována
za strany zaměstnanců v případě jejich dotazů nebo připomínek týkajících se dobrovolníků
Spolupráci s dobrovolníky a dobrovolnickým centrem ADRA započalo středisko v Karviné
v měsíci říjnu. Školení dobrovolníků proběhlo ve dvou termínech (18. 10. a 1. 12.), kdy byli
dobrovolníci proškoleni a seznámeni s domovem a krátce také s klienty domova v Karviné.

Středisko v Karviné takto získalo dobrovolníka, se kterým je dohodnuta první návštěva
domova. Středisko Karviná je také zapojeno do komunitního plánování města Karviná.

8. Při individuální podpoře uživatelů upřednostňovat aktivity v komunitě (mimo
zařízení sociálních služeb) oproti aktivitám v zařízení.
V organizaci Benjamín, p.o. chceme, aby děti i dospělí, kterým zde poskytujeme službu
využívali všechny možnosti, které se jim ve městě, kde dané středisko sídlí, nabízí a jejich
život se co nejvíce podobal běžnému životu jejich vrstevník. Vycházíme při tom z cílů a
poslání dané služby. Snažíme, se, aby kontakt s vrstevníky běžné populace byl co jak
nejčastější a aby lidé, kteří v Benjamínu p.o. žijí, využívali běžně dostupné veřejné služby
v daném městě a okolí (obchody, kadeřnictví, knihovny, kulturní a sportovní střediska, parky,
zdravotní střediska, trhy atd..). Účast na kulturních a společenských akcích daného města je
běžnou součástí měsíčních plánů a aktivit uživatelů dané služby či střediska. Samozřejmostí je
vzdělávání uživatelů, plnících povinnou školní docházku nebo docházku do praktické školy
mimo prostory Benjamínu p.o. Především u dětí klademe důraz na možnost využití
příměstských táborů a kroužků, kde se stýkají s dětmi bez postižení a mohou navázat nové
kamarádské vztahy a dostávají se do nových sociálních rolí.
V roce 2016 se jedna uživatelka DOZP v Petřvaldě účastnila pravidelných návštěv Divadla A.
Dvořáka. Shlédla 8 oper a 1 balet díky sponzorskému daru Ing. Tomáše Kotyzy. Uživatelé
navštívili divadelní představení v Petřvaldském Kulturním domě a opakovaně vystoupení
pěveckého sboru. V předem dohodnutých termínech a rekreačních střediscích se realizovaly
individuální rekreace uživatelů. Předem byly dohodnuty možnosti aktivit, ubytování a
stravování dle potřeb rekreantů (uživatelů). Jak děti, tak dospělé osoby, i ty, které jsou
upoutány na lůžko měly možnost zažít novou roli – rekreant. Celkem využilo rekreaci šest
dospělých uživatelů a dvě děti v různých podzimních termínech.
Jednou týdně navštěvuje devět uživatelů střediska DOZP v Petřvaldě a dva uživatelé DZR
klub Kudy kam, který působí ve městě Orlová. K dopravě je využíván jak vícemístný
automobil, tak autobusová doprava. V klubu mohou rozvíjet své pracovní dovednosti, učit se
pracovním návykům a realizovat předem plánované aktivity související s rozvojem
individuálních zájmů. Osoby, žijící domově se zvláštním režimem (s poruchou autistického
spektra) využívají v rámci svých možností aktivity nabízené městem Petřvald a okolím. I přes
náročnost plánování těchto akcí (problémové a atypické chování uživatelů v různých
sociálních situacích) měli možnost se zúčastnit: návštěvy ZOO, Petřvaldské pouti,
Petřvaldského a Orlovského muzea, navštívili Korálky sociálních služeb, Colours of Ostrava,
Olympijský park, Slezskoostravský hrad vánoční akce (trhy, rozsvícení stromu) a cestují
MHD. Podobně tráví čas i děti s poruchou autistického spektra, které žijí v DOZP, středisku
v Havířově (např. utkání v ledním hokeji na zimním stadionu v Havířově, který si děti mohly
bezprostředně před utkáním prohlédnout a seznámit se pro ně s neznámými prostory a proto
se po zahájení sportovního utkání u nich neprojevilo stresové chování, demonstrující se
sebepoškozováním nebo incidenty vůči okolí. Děti navštívily také Havířovskou pouť, kde si
užily různé atrakce a díky pečlivé přípravě a poskytnuté podpoře si užily nejen kolotoče, ale
zvládly také přítomnost velkého počtu lidí a různých zvuků a pro ně neznámých podnětů).
Děti i dospělé osoby s PAS nakupují v místních obchůdcích s pultovým prodejem, kde byla
navázána spolupráce s prodejci a to jim velice usnadňuje komunikaci při nákupu, výběr zboží
(předcházení problémovému chování).

Aby i uživatelé s PAS mohli upřednostňovat trávení času mimo sociální službu je nutná velmi
kvalitní příprava jak personálu, tak samotných uživatelů, kteří se dostávají do pro ně
náročných situací, i když pro jejich vrstevníky jsou to situace běžné. Struktura času, prostoru,
předvídatelnost a informovanost je základním pravidlem pro úspěšnost celé akce, aby daná
aktivita byla pro uživatele přínosem, a ne ohrožením a umožnila jim začlenit se do společnosti
a předcházet sociální izolaci.
9. Za každou poskytovanou službu:
- Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby
- Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby
z jiných než kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody
neposkytnutí sociální služby.
- Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících
uživatelů služby, vč. Žádostí v řízení a žádostí o navýšení výše přiznaného
příspěvku na péči.
Přehledy zpracovat k 30. 6. a k 31. 12. a do 15 kalendářního dne následujícího
měsíce zaslat na e-mailovou adresu hana.ctverackova©msk.cz.
Za každou registrovanou službu byly zpracované podklady odeslány ve dnech 7. 7.
2016 a 12. 1. 2017 na výše uvedenou e-mailovou adresu. Podklady byly zpracovány
za službu Domova se zvláštním režimem a službu Domov pro osoby se zdravotním
postižením, střediska Petřvald, Havířov a Karviná zvlášť.

10. Volná pracovní místa v organizaci hlásit zřizovateli prostřednictvím aplikace
FormFlow Server.
Veškerá volná pracovní místa na různé pracovní pozice jsou hlášeny prostřednictvím aplikace
FormFlow Server zřizovateli. V organizaci Benjamín, p. o. tuto činnost vykonává osoba
pověřená pro všechny služby a střediska.

11. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako
stěžejní cíle k realizaci v roce 2016 a které jsou v souladu se strategickými
dokumenty Moravskoslezského kraje.

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2016 a vize do dalších let
Organizace Benjamín p.o. si stanovuje tyto stěžejní cíle na jednotlivých střediscích a
pro zkvalitnění informovanosti o celé organizaci Benjamín, p.o. si stanovíme úkol
zrekonstruovat webové stránky.
Během roku 2016 byly vytvořeny zcela nové webové stránky. Byly zpracovány potřebné
informace a materiály, které se posléze staly obsahem těchto stránek. Stránky byly

konstruovány tak, aby byly přehledné a veřejnost na nich našla všechny potřebné informace,
které se vztahují jak k organizaci Benjamín, p.o., jako takové, tak i k jednotlivým
poskytovaným službám a střediskům včetně fotografií, případně informací v alternativní
komunikaci pro potřeby zájemců o službu. Stránky jsou i nadále průběžně aktualizovány a
doplňovány.
Týmy jednotlivých středisek, určené pro zpracování standardů a metodik se setkávaly na
předem dohodnutých společných schůzkách k realizaci a revizi aktuálních pravidel daných
středisek.
DOZP a DZR Petřvald
Zrevidovat pravidla služby
Ukotvit personální zajištění služby
V průběhu roku 2016 se pracovní týmy jak DOZP tak DZR setkávaly s konzultanty pro dané
služby a výsledkem jejich práce bylo vytvoření funkčních pravidel a revize stávajících.
V roce 2016 byl ve službě DZR realizován audit zřizovatele, který shledal nastavená pravidla
jako funkční a doporučení, vyplývající ze závěrů auditu byla zapracována do pravidel služby.
Ve službě DZR využíváme a jsme zapojeni do projektu MSK „Podpora transformace
v Moravskoslezském kraji III“, zejména klíčová aktivita č. 4.
V souvislosti s vytvářením pravidel a vyhodnocováním potřeb uživatelů je úzce spjato i
personální zajištění služby. Tato oblast je podrobně zpracována v úkolu č. 5 a 6.
DOZP Havířov
Získat 3 další dobrovolníky, kteří budou pomáhat dětem vyplňovat jejich volný čas a to
zejména mimo domov Benjamín
Vytvořit smysluplná a kvalitní pravidla pro službu DOZP Havířov
V průběhu roku 2016 působilo v domově v Havířově celkem 17 dobrovolníků. Ve spolupráci
s organizací ADRA se nám podařilo získat 7 nových dobrovolníků, kteří posílili náš
dobrovolnický tým. I když nás v průběhu tohoto roku několik dobrovolníků opustilo, přesto si
jejich pomoci a času moc vážíme, protože jejich činnost v Benjamínu, p.o. je pro děti velice
přínosná a víme, že i pro tyto dobrovolníky hodně náročná. Díky vzájemné spolupráci i ke
konci roku 2016 stále za dětmi pravidelně přicházelo 11 dobrovolníků, kteří s dětmi tráví
mimo jiné volný čas i mimo zařízení, chodí spolu na dětská hřiště, různé akce ve městě
Havířov i v jiných městech.
Ve spolupráci s odborným konzultantem se během roku 2016 pravidelně setkával tým
pracovníků, který systematicky zpracovával pravidla tak, aby plně odpovídala potřebám
cílové skupiny uživatelů, to znamená dětí, kterým je v Havířově poskytována pobytová
sociální celoroční služba. Zejména byla věnována pozornost standardům č. 1,2 a 3, dále 5 a 15
včetně příslušných metodik tak, aby byla smysluplná, kvalitní a srozumitelná pro
zaměstnance, kteří poskytují dětem tuto službu. Zaměstnanci byli s vytvořenými pravidly
seznámeni a mají je k dispozici na jednotlivých domácnostech v písemné podobě. Jednotlivá
pravidla jsou dle potřeb se zaměstnanci prodiskutovávány tak, aby jim vše bylo jasné,
srozumitelné a dokázali je v praxi realizovat.

DOZP Karviná
Vytvořit smysluplná a kvalitní pravidla pro službu
Zajistit bezpečné přestěhování uživatelů z náhradního bydlení do zrekonstruované
budovy DOZP v Karviné
Zajistit funkční pracovní tým, který bude náležitou podporou a pomocí pro uživatele
dané služby.
V roce 2016 se přestěhovali uživatelé DOZP Karviná z náhradního ubytování do nově
zrekonstruovaných prostor a byla vytvořena funkční pravidla pro realizaci služby. V průběhu
roku jsme měli možnost vytvořená pravidla revidovat a ověřovat jejich funkčnost i na
základě provedené inspekce poskytování sociálních služeb MPSV, která byla provedena na
základě písemného pověření č. 2016/0391, vystaveného Mgr. Davidem Pospíšilem,
ředitelem odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a
sociálních věcí. Kontrolu provedli Mgr.Iva Válková, vedoucí kontrolní skupiny, Mgr. Martin
Schindler, člen kontrolní skupiny. Mgr. Hana Mazalová, členka kontrolní skupiny – přizvaná
osoba, PaedDr. Petr Matuška – Ph.D., člen kontrolní skupiny – přizvaná osoba. Závěry
provedené inspekce nás utvrdily ve správnosti vytváření pravidel a jejich funkčnosti.
Zapracované připomínky se projevily v revizi pravidel.
Uživatelé, kteří se přestěhovali v říjnu 2015 do náhradního ubytování v Karviné z DOZP
Marianum se z budovy, se v únoru 2016 přestěhovali do budovy, zrekonstruované v rámci
projektu „IV etapa transformace organizace Marianum“. Vzhledem k tomu, že stěhování
uživatelů probíhalo v relativně krátkém časovém úseku za sebou, byla nutná kvalitní
příprava uživatelů i personálu tak, aby stěhování bylo bezpečné. Součástí přípravy bylo
vytvoření přechodových plánů, které měli uživatelé zpracovány individuálně také
v alternativní podobě.
Uživatelé v podporou zaměstnanců v rámci plánu přechodu navštěvovali novou budovu, a
seznamovali s prostředím, kde budou žít. Uživatelé měli možnost si své nové bydlení
zařídit tak, jak se jim to líbí a jak to potřebují.
Do stěhování byli zapojeni také opatrovníci, kteří se přímo i nepřímo celého aktu účastnili.
Díky dobré přípravě se stěhování obešlo bez větších potíží a uživatelé se do nového bydlení
těšili. Našim cílem bylo, aby se uživatelé přestěhovali do domova, který se co nejvíce
přiblíží běžnému životu ostatních dospělých lidí a mimo jiné jsme tyto skutečnosti podpořili
zvonky a poštovními schránkami se jmény uživatelů, které jsou umístěny u vchodu do
domova a u vstupu do jednotlivých domácností. Tým zaměstnanců vytvořil také ve
spolupráci s konzultantem pravidla soužití v domově, které uživatele informují o tom,
jakým způsobem by mělo fungovat soužití s jinými lidmi a jaké mají práva a povinnosti.
Pro podporu pochopení byla pravidla také zpracována v alternativní podobě.
Během roku 2016 jsme na základě vyhodnocení potřeb uživatelů sestavovali pracovní týmy
v nově zrekonstruované budově, ve které jsou vytvořeny tři domácnosti. V každé
domácnosti žije šest osob s nejvyšší mírou potřebné podpory. K této cílové skupině bylo
potřeba najít zdatný personál, který dokáže mít značnou míru frustrační tolerance, empatie a
fyzickou zdatnost. Viz úkol č. 5 a 6.
Organizace Benjamín p.o. bude i do budoucna usilovat o poskytování kvalitních služeb a
v souvislosti s tímto cílem budeme chtít vytvořit kvalitní a profesionální týmy
zaměstnanců, podpořené kvalitním vzděláváním. Vzdělávání zacílíme nejen na období
dětského a mladistvého věku, ale i na období dospělosti, jelikož se cílová skupina osob,
žijících v Benjamínu p.o. mění v důsledku přibývajícího věku uživatelů.
V Petřvaldě dne 31. 1. 2017
Mgr.Darja Kuncová
ředitelka organizace

9 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2017 a vize do dalších let
Organizace Benjamín p.o. si stanovuje tyto stěžejní cíle na jednotlivých střediscích.
DOZP Petřvald
Prohlubování a individualizace AAK a realizace stáží v této oblasti pro jiné organizace.
Realizace individuálních rekreačních pobytů uživatelů (nejvýše současně 3 uživatelé).
DOZP Havířov
Prohlubování a individualizace AAK a realizace stáží v této oblasti pro jiné organizace.
Zápis dítěte do běžné spádové školy.
Spolupráce a podpora dětí při odchodu do náhradní rodinné péče.
DOZP Karviná
Vytvoření a individualizace AAK všem uživatelům střediska v Karviné.
Uchopení a pochopení AAK všemi zaměstnanci podporujícími neverbálně komunikující
uživatele.

TV Barandov reportáž z DOZP středisko Havířov
http://www.barrandov.tv/video/59180-nase-zpravy-11-3-2016
Radniční listy květen 2016 – článek o DOZP středisko Havířov-info, poděkování za panenky
http://www.havirovcity.cz/images/stories/soubory/to/Radnicni_listy/2016/rl_2016_05.5624.pdf
Radniční listy listopad 2016 – článek o dobrovolnictví v DOZP středisko Havířov
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/Radnicni_listy/2016/rl_2016_11.pdf

facebook Nadace Agrofert 5. května 2016 – informace o DOZP středisko Havířov –
canisterapie, dar
https://www.facebook.com/NadaceAgrofert/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
Karvinský a Havířovský DENÍK.CZ 25. 8. 2016 – informace o spolupráci DOZP středisko
Havířov s Klauny z Balónkova
http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/klauni-z-balonkova-budou-bavit-postizene-deti20160825.html
stránky organizace ADRA – informace o dobrovolnictví v DOZP středisko Havířov, setkání s
dobrovolníky
http://www.adra.cz/dobrovolnictvi/havirov/novinky/id/spolecne-setkani-v-benjaminu
Orlovské noviny 16. 9. 2016 ročník 25 – poděkování za podporu akce pro děti z DOZP
středisko Havířov

http://www.mesto-orlova.cz/soubory_clanek/31600_1.pdf
Petřvaldské noviny 12/2016 – informace o účasti dětí z DOZP středisko Havířov na akci,
poděkování
http://www.petrvaldmesto.cz/e_download.php?file=data/editor/124cs_11.pdf&original=pn122016.pdf
TV POLAR - Orlovský expres – předávání sociálního automobilu
https://polar.cz/porady/orlovsky-expres/orlovsky-expres-03-12-2016-16-36
ČT Události v regionech – otevírání DOZP středisko v Karviné
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/416231100030630-udalosti-v-regionech/
Organizace Benjamín p.o. bude i do budoucna usilovat o poskytování kvalitních služeb a
v souvislosti s tímto cílem budeme chtít vytvořit kvalitní a profesionální týmy
zaměstnanců, podpořené kvalitním vzděláváním. Vzdělávání zacílíme nejen na období
dětského a mladistvého věku, ale i na období dospělosti, jelikož se cílová skupina osob,
žijících v Benjamínu p.o. mění v důsledku přibývajícího věku uživatelů.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2016

Benjamín, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem
Modrá 1705
Petřvald
735 41

1.

Popis zařízení :
Služba domova se zvláštním režimem (dále jen DZR) je realizována v jedné budově
společně se službou domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP).
Budova, kde je služba DZR poskytována, byla zrekonstruována. Celková rekonstrukce
byla dokončena v červenci roku 2014. Uživatelé využívající službu DZR žijí
v domácnosti o kapacitě 8 osob. Domácnost je celkově bezbariérová, součástí
domácnosti jsou dvě terasy. Na domácnosti jsou lidem k dispozici jednolůžkové
pokoje, koupelny s WC, kuchyň propojená s obývacím pokojem a úložné prostory.
Součástí budovy je rovněž zázemí pro personální a technické zajištění provozu. Tyto
prostory nejsou součástí domácnosti DZR.

Obývací pokoj DZR Petřvald

2. Charakteristika poskytované služby :
VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSKYTOVANÉ SLUŽBY
MOTTO: „Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme!“
My všichni z Benjamínu
Poslání DZR v Petřvaldě :
Posláním Domova se zvláštním režimem je podporovat dospělé lidi s mentálním postižením a
poruchami autistického spektra v prožívání běžného života. S respektem a individuálním
přístupem ke každému z nich usilujeme o jejich začleňování do společnosti, rozvíjení jejich
schopností a dovedností, provázení v rizikových situacích, zvyšování jejich soběstačnosti,
vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu v navazování mezilidských vztahů.
Cílová skupina :
Dospělí lidé se středně těžkým, těžkým nebo hlubokým mentálním postižením,
kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, do 64 let.
Službu neposkytujeme :
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zdravotnické přístroje a zařízení a stálou
lékařskou péči.
3

Uživatelé služby:
3.1

schválená kapacita zařízení pro rok 2016 – 8

3.2

celkový počet uživatelů k 31. 12. 2016 a jejich rozdělení (viz tabulka):
Počty uživatelů

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2016, počty dle:

Ženy
3.3.1 Pohlaví
3.3.2 Věk

3.3.3 Stupeň závislosti

3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
3.3.4 Typ
postižení

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
těžké

Muži Celkem Ženy

Muži

7

8

17-41
26,7
0
0
0
1
6
0
3

14-41
26
0
0
0
1
7
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3

2
3

0
0

0
0

0

0

0

0

7
0

8

0

0

0

0

0

0
1
0

0
7
0

0
8
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

1
21
21
0
0
0
0
1
0
0
1

hluboké
0
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
0
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným)
a s psychiatrickou diagnózou
1
0
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 Mobilita
s úplným omezením
pohybu

Z toho nově
přijatých

Grafické znázornění počtu uživatelů, průměrný věk a stupeň závislosti

DZR Petřvald

30
25
20
15
10
5
0

muži
ženy
počet

průměrný
stupeň
stupeň
stupeň
věk
závislosti I závislosti II závislosti
III
ženy

4

stupeň
závislosti
IV

muži

3.3
3.4

obložnost v uplynulém roce (v %) - 100 %
počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2016 - 4
z toho - 0 žen
- 4 muži

3.5

průměrná čekací doba zájemců o službu - 2,25 let

- Personál:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2016

%

Pedagogičtí
pracovníci

Pracovníci
v sociálních
službách

1

Zdravotničtí
pracovníci

2

Sociální
pracovníci

3

PS

%

PS

%

PS

THP

4

Ostatní

5

6

%

PS

%

PS

%

PS

%

Vysokoškolské

2,47

18,7

0

0

1,75

13,25 0,25

1,89

0,25

1,89

0,22

1,67

0

0

Vyšší odborné

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úplné střední

4,91

37,19

0

0

4,5

34,08 0

0

0

0

0,41

3,11

0

0

Vyučen

4,437

33,6

0

0

3

22,72 0

0

0

0

0

0

1,437 10,88

Základní

1,388

10,51

0

0

1

7,57

0

0

0

0

0

0,388 2,94

1,89

0,25

1,89

0,63

4,78

1,825 13,82

0

Celkem
13,205
100 0
0
10,25 77,62 0,25
Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2016

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2016
Došlo ke změně vedoucí služby, v průběhu roku se intenzivně pracovalo na aktualizaci
standardů kvality a pravidlech služby. Podařil se nastavit nový způsob vedení individuálních
plánů uživatelů. Dne 22.6.2016 proběhla kontrola poskytované služby dle zákona 108/20016
Sb. Zákona o sociálních službách, v platném znění. Kontrolou nebyly zjištěny závažné
nedostatky a případná doporučení byla zapracována do pravidel služby.
DZR Benjamín, p.o je zapojen do projektu „Podpora transformace MSK III“, do klíčové
aktivity č. 4 „Systémová podpora organizací“. Konzultantem se stala Mgr. Karin
Bednarzová. V průběhu rok 2016 se zaměstnanci DZR vzdělávali především v oblasti
problematiky poruchy autistického spektra a své nové poznatky uplatňovali v praxi. I přes
vysokou náročnost práce s touto cílovou skupinou se podařilo mnoho kroků, směřujících
k začlenění osob s PAS do společnosti, ač některé mohou v porovnání s jinými cílovými
skupinami působit banálně (cestování vlakem, nakupování, setrvání ve společnosti cizích
osob bez újmy na zdraví všech zúčastněných, atd.). Tyto zdánlivě drobné úspěchy mají pro
život uživatelů zásadní význam a pomáhají překonat předsudky většinové společnosti vůči
lidem s autismem. Byly realizovány muzikoterapeutické relaxace, které byly realizovány
individuálně dle potřeb uživatelů.
Vánoční trhy

Návštěva ZOO

Nákup

6 Sociální podmínky uživatelů :
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytovou sociální službu osmi uživatelům, žijícím a
samostatných jednolůžkových pokojích. Vždy dva uživatelé mají společnou koupelnu
s toaletou a sprchovacím koutem. K dispozici je také jedna koupelna s toaletou a vanou.
Součástí domácnosti je obývací pokoj spojený s kuchyní s veškerým vybavením (lednice
s mrazákem, sporák, trouba, varná konvice, mikrovlnná trouba, myčka). Uživatelé využívají
dvě terasy a zahradu domova Benjamín p.o. Na všech oknech jsou průhledné folie,
zabraňující zranění uživatele v případě rozbití oken. V co jak nejvyšší míře se snažíme o
trávení času uživatelů mimo domácnost a areál organizace.
Domov Benjamín p.o. poskytuje uživatelům :
- celodenní stravu, která je dodávána externím dodavatelem
- praní prádla, a to jak osobního tak provozního ve vlastní prádelně
- doprovody mimo zařízení (v rámci kontaktu se společenským prostředím)
- přepravu osobním automobilem organizace (škola, volnočasové aktivity)
- pomoc při vyřizování osobních záležitostí uživatelů
- pomoc zdravotnického personálu v akutních případech

Pokoj uživatele

Pokoj uživatele

7 Stavebně - technický stav objektu
Objekt byl celkově rekonstruován v rámci projektu „ Rekonstrukce domova pro osoby se
zdravotním postižením v Petřvaldě“.
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/24.01365
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj
Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
Domov Benjamín prošel v letech 2012 – 2014 v rámci projektu „ Rekonstrukce domova pro
osoby se zdravotním postižením Benjamín“ celkovou rekonstrukcí s cílem poskytovat
v objektu odděleně dvě služby, a to DOZP a DZR. Celý objekt je zcela bezbariérový.
Organizace upravila terasy dle potřeb osob s PAS a provedla další nutné úpravy na zahradě
(zpevnění svahů, oprava vjezdu).
Budova je vytápěna plynovými kotli a energetický štítek budovy je C – vyhovující.
V posledním čtvrtletí roku 2016 byl opraven plot v okolí celého areálu

8 Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2016
Viz bod 8 u zprávy o činnosti DOZP

9 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2017 a vize do dalších let
Prohlubování alternativní komunikace pro všechny uživatele služby vzhledem k rozvoji a
upevnění funkční komunikace s uživateli.
Vytvoření pracovní příležitosti pro jednoho uživatele k využití jeho pracovního potenciálu.

