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Vážené dámy a pánové, 

 

máte možnost seznámit se se zprávou o činnosti organizace Benjamín p.o. za rok 2018. 

V průběhu roku 2018 jsme se zaměřili především na oblast kvality života lidí, žijících 

v Benjamínu p.o. 

Snažíme se objektivně mapovat potřeby lidí, kteří v Benjamínu p.o. žijí a podporu a pomoc 

realizovat dle jejich skutečných potřeb a přání. 

Děkujeme především zřizovateli – Moravskoslezskému kraji za významnou podporu. 

Velké poděkování patří našim podporovatelům a kolegům, kteří s námi spolupracují v oblasti 

vzdělávání zaměstnanců a rozvoje kvality služeb.  

Touto cestou děkujeme: 

Mgr. Květě Staňkové, Mgr. Jaroslavě Krömerové, Mgr. Šárce Hlisnikovské, Mgr. Karin 
Bednarzové, Mgr. Bohdaně Herzánové. 
Děkujeme dobrovolníkům za jejich čas a vlídnost, s úctou děkujeme za spolupráci 
rodičům, přátelům, rodinným příslušníkům a všem lidem, kteří věří ve smysluplnost 
naší práce. 
Budeme se těšit na další setkávání a spolupráci. 
Dárcům děkujeme za finanční a věcné dary, velmi si jich vážíme. 
Velice si cením práce zaměstnanců domova Benjamín p.o. a děkuji všem, kteří pomáhají 
lidem, žijícím v našich službách za profesionální a lidský přístup. 
V roce 2019 přeji nám všem vše dobré. 
 
 
 
 
 
          
     
                                                                                         Darja Kuncová 
 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁKLADNÍ  INFORMACE O ORGANIZACI 

Název: Benjamín, příspěvková organizace 

Sídlo: Modrá 1705, Petřvald, 735 41 

IČ: 00847461 

Právní forma: příspěvková organizace 

Statutární orgán: ředitel, Mgr. Darja Kuncová 

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

Identifikátor služby:  

DOZP:  4878366 

DZR:     8580593 

Druh služby:  DOZP, DZR 

Předmět činnosti:  

Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních 

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

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

sociálních služeb souvisejících. 

Poskytovatelem příspěvku na provoz domova je Moravskoslezský kraj. 

Kapacita:  

DOZP: 

Petřvald: 24 

Karviná: 18  

Havířov: 24 

DZR:  

Petřvald: 8 

Kontakt: 596541149 

Číslo účtu: 2112515147/2700 

Datová schránka : esgkgvw 

www.benjaminpetrvald.cz 
 

 
 
 



 

1 Popis zařízení  

 

 

- DOZP Petřvald 

Zařízení poskytuje svým uživatelům pobytovou sociální službu v nově zrekonstruovaných 

prostorách od roku 2014. Uživatelé žijí ve čtyřech samostatných domácnostech a každá z nich 

je tvořena čtyřmi jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým. Kuchyň je propojena 

s obývacím pokojem, z něhož je možno využívat i terasu. Na každé domácnosti jsou dvě 

koupelny s WC. Vše je uzpůsobeno pro potřeby uživatelů s těžkým zdravotním postižením.  

Celý objekt je bezbariérový, budova je dvoupodlažní vybavena výtahem v dostatečné 

velikosti. Uživatelé mají možnost využívat zahradu, která je rozdělena na relaxační a pracovní 

zónu. 

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

jsou mimo domácnosti. 

 

 

  

Obývací pokoj 
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- DOZP Havířov 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p. o. středisko v Havířově, Moskevská 

1588/7a poskytuje celoroční pobytovou službu dětem s mentálním a kombinovaným 

postižením od roku 2015. Děti mohou tuto službu sociální péče využívat díky realizaci 

projektu Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově, který byl toho 

roku úspěšně dokončen. Budova střediska Benjamín v Havířově je moderní a odpovídá 

potřebám bydlení osob se zdravotním postižením. Budova i areál střediska je zcela 

bezbariérový. Je zde k dispozici výtah, ze kterého lze vyjít přímo do zahrady. Budova má 

vlastní kotelnu pro ohřev vody a nehrozí výpadky dodávky teplé vody z důvodu odstávky 

vody dodavatelem. Celá budova je vybavena topnými tělesy včetně regulačních ventilů, aby 

mohla být regulována teplota na domácnostech i v dalších částech budovy a nedocházelo tak 

ke zbytečnému vytápění prostor zařízení. Na domácnosti, kde žijí převáženě imobilní 

uživatelé, je podlahové topení, což zvyšuje komfort jejich bydlení. Je zajištěn pravidelný 

odvoz komunálního odpadu, tříděný odpad (např. plasty, papír) odnášíme s uživateli do 

příslušných kontejnerů na nedalekém sídlišti nebo ho odvážíme do sběrného dvora. Budova 

má vlastní příjezdovou cestu a vstupní bránu. Okolí budovy tvoří zahrada, která je osázená 

listnatými i jehličnatými stromy a keři. Od roku 2016 mají uživatelé k dispozici také dřevěný 

zahradní altán, který je postavený na zpevněné dlážděné ploše, aby byla zajištěna bezpečnost 

a komfort při jeho využívání dětskými uživateli. Stejně tak je to v případě dvoumístné 

houpačky WOOD, která byla pro děti postavena v roce 2017. Plně odpovídá stanoveným 

normám včetně dopadové plochy. Celá areál domova je oddělen plotem od pozemku  NsP 

Havířov, se kterým sousedí. Uživatelé tak mají v dosahu odbornou lékařskou péči na 

ambulancích nebo lůžkových odděleních v případě nutnosti hospitalizace. Děti v Domově 

Benjamín, p. o. žijí na třech samostatných domácnostech, kde mají k dispozici jednolůžkové 

nebo dvoulůžkové pokoje. Pokoje jsou vybaveny dle potřeb dětí, mohou si ho vybavit svým 

nábytkem a věcmi, které mají rády. Na každé domácnosti jsou koupelny s WC a některé 

pokoje mají své vlastní WC a sprchovací kout.  Děti mají k dispozici obývací pokoje a plně 

vybavené kuchyňské kouty s varnou deskou, mikrovlnnou nebo elektrickou troubou a 

myčkou. Mohou využívat i další prostory na domácnosti, kde mohou trávit volný čas, 

relaxovat, hrát si atp. Všechny domácnosti jsou zařízeny a vybaveny tak, aby to odpovídalo 

potřebám dětí, které zde žijí. Děti se zapojují do chodu domácnosti. Praní jejich osobního 

prádla je zajišťováno přímo na jednotlivých domácnostech a uživatelé se aktivně zapojují 

nebo účastní praní, sušení prádla či žehlení (jako je to běžné v rodině, nebo s ohledem na 

jejich potřeby – například pozorování, spoluúčast apod.). Ostatní prádlo je dle potřeb práno 

v prádelně organizace Benjamín v Petřvaldu. V přízemí budovy mají děti k dispozici 

snoezelen místnost. Budova má také prostory pro zázemí personálu i technické zajištění 

provozu domova.  

                                                                        



 

  

              
 

 

 

                
 
 



 

 

                             

             
 
 

 

              
 



 

 

             
 

                         

             
 
 



- DOZP Karviná  

 

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

jsou čtyři jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový, dvě koupelny s WC a obývací pokoj, 

jehož součástí je i kuchyňský kout. V domácnosti v přízemí je také venkovní terasa. Celý 

objekt je bezbariérový a k dispozici je výtah. V přízemí budovy mohou uživatelé využívat 

relaxační místnost. Volný čas mohou uživatelé trávit na zahradě se vzrostlými stromy a keři. 

V průběhu roku 2019 bude celý areál domova oplocen.  

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

jsou mimo domácnosti. 

 

 Obývací pokoj 
                       

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  Charakteristika poskytované služby     
 
 

-   DOZP Petřvald  č. registrace 4878366 

 

     Poslání 

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

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

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

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

     zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu  

     k navazování zdravých mezilidských vztahů. 

     Cílová skupina 

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

     postižením do 64 let 

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

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

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

 

 

 

-     DOZP Havířov č. registrace 4878366 

 

    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 č. registrace 4878366 

 

     Poslání 

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

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

     službu. S respektem a individuálním přístupem ke každému z uživatelů usilujeme o jejich  



     začleňování do společnosti a běžného života, rozvíjení jejich schopností a dovedností,  

     zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu  

     k navazování zdravých mezilidských vztahů.  

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

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

     prostředí, a kteří potřebují celoroční pobytovou službu. 

     Službu neposkytujeme 

     Osobám bez mentálního postižení 

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

     lékařskou péči 

     osobám, jejichž projevy a chování v souvislosti s duševním onemocněním narušuje nebo  

     znemožňuje soužití v kolektivu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Uživatelé služby DOZP v Petřvaldě 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2018 – celkem 24 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2018 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2018, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  12 11 23 1 0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 24-61 25-44 24-61 54  0  

průměr 36,9 35,4 36,2  54  0  

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I lehká závislost 0 0 0 0 0 

II středně těžká závislost 0 0 0 0 0 

III těžká závislost 1 0 1 0 0 

IV úplná závislost 11 11 22 1 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 2 0 2 1 0 

těžké 7 8 15 0 0 

hluboké 3 3 6 0 0 

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

 
 
8 

 
 
7 15 0 0 

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

 
0 

 
1 1 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

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

 
0 

 
0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 6 4 10 1 0 

s částečným omezením  1 1 2 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

 
5 

 
6 11 0 0 

 

 
 

3.3 obložnost v uplynulém roce  - 97,6 % 

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2018 - 28 
                  z toho 9 žen  

19 mužů 
            3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu – 24,8 měsíců 
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3. Uživatelé služby DOZP v Havířově 
 

3.1.schválená kapacita zařízení pro rok 2018 – 24 uživatelů 

            3.2.celkový počet uživatelů k 31. 12. 2018 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2018, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  7 17 24 1  1  

 3.3.2 Věk 
rozpětí 6-17 7-18 6-18 6 15 

průměr 7,7 13,7 13,1 6 15 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I lehká závislost 0 0 0 0 0 

II středně těžká závislost 0 0 0 0 0 

III těžká závislost 1 3 4 0 1 

IV úplná závislost 6 14 20 1 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 2 4 6 0 0 

těžké 3 10 13 1 1 

hluboké 2 3 5 0 0 

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

5 14 

19 1 0 

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

0 0 
0 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou          

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

0 0 
0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 2 4 6 0 1 

s částečným omezením  1 6 7 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

4 7 
11 1 0 

 

 
 

            3.3 obložnost v uplynulém roce  - 96,33 % 

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2018 celkem 12 
z toho   4  ženy    

              8 mužů 
             3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu  - 11 měsíců  
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3. Uživatelé služby DOZP v Karviné 
 

3.1schválená kapacita zařízení pro rok 2018 – celkem 

                  3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2018 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2018, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  6 12 18 0 1 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 23-47 34-45 23-47 0  39  

průměr 35 39,8 38,1  0  39  

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I lehká závislost 0 0 0 0 0 

II středně těžká závislost 0 0 0 0 0 

III těžká závislost 1 4 5 0 1 

IV úplná závislost 5 8 13 0 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0  0  0  

střední 0 1 1  0  1  

těžké 6 9 15  0  0  

hluboké 0 2 2  0  0  

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

 
 
1 

 
 
5 6  0  0  

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

 
0 

 
0 0   0  0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0  0  0  

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

 
0 

 
0 0  0  

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 5 7 12  0  1  

s částečným omezením  1 5 6  0  0  

s úplným omezením 
pohybu 

 
0 

 
0 0  0  0  

 

 
 

           3.3 obložnost v uplynulém roce  - 99,34 % 
           3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2018 - 12 

 z toho   4  ženy  
                     8  mužů 

            3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu  - 24 měsíců  
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3 Personál DOZP Petřvald, Havířov a Karviná celkem 
 
 
 

 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 
dni 31. 12. 

2018 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské  16,97 15,04  1 0,89  9  7,97 1,25 1,11 3,94 3,49 1,78  1,58  0  0 

Vyšší odborné  6 5,32 0  0  4  3,54  1  0,89 1 0,89  0  0 0 0 

Úplné střední  40,15 35,55  0  0  27  23,91 7,75 6,86 0 0 3,51 3,11 1,89 1,67 

Vyučen  41,51 36,77  0 0 28,5 25,24 0 0 0 0 0 0 13,01 11,53 

Základní  8,27 7,32 0  0  4  3,54 0  0  0  0  0  0  4,27 3,78 

Celkem  112,90 100  1 0,89 72,5 64,20 10  8,86   4,94 4,38  5,29 4,69 19,17 16,98 

 

 
 

 
 

 
 

            
 
 

 
 

   
                   

 

                   
 

 

64,2 8,86 

4,38 

4,69 16,98 

0,89 

procentuální vyjádření pracovních pozic 

pracovníci v sociálních službách zdravotničtí pracovníci

sociální pracovníci THP

ostatní (provozní pracovníci) pedagogičtí pracovníci



5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 

 

- DOZP Petřvald 

Zaměstnanci DOZP v Petřvaldě jsou průběžně vzděláváni v oblastech potřebných pro 

podporu lidí s těžkým zdravotním postižením v kontextu běžného života. Ke zkvalitnění práce 

vedly také supervize, pod vedením zkušeného supervizora.  

V oblasti rozvoje alternativní komunikace zaměstnanci v přímé péči pravidelně využívali 

spolupráce s odborným konzultantem při pracovních schůzkách, případně s využitím video 

hovorů Skype.  

Individuální podpora byla realizována především u nových zaměstnanců.  

Podporujeme klientku s těžkým zdravotním postižením, upoutanou na atypicky zhotovený 

zdravotní kočár, která navštěvuje pravidelně Ostravské divadlo, jejímž nejoblíbenějším 

žánrem je opera. Běžně využíváme v blízkém okolí všechny dostupné služby (obchody, 

cukrárny, restaurace, kadeřnictví, úřad) a kulturní akce, pořádané v blízkém okolí (koncerty, 

jarmarky, divadelní a jiná kulturní představení). K cestování máme možnost využívat 

nízkopodlažní autobusy, kterých z Petřvaldu do Ostravy jezdí dostatek. Uživatelé žijící 

v Petřvaldě se aktivně zapojují do činnosti volnočasového klubu „Kudy kam“ v Orlové. Pro 

uživatele DOZP Petřvald jsou v pravidelných intervalech pořádány canisterapie a 

muzikoterapie. 

Ve Vernířovicích se rekreovali čtyři uživatelé, součástí rekreace byla i možnost účasti na 

muzikoterapiích. 

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

známými na společných akcích a setkáních s tematickým zaměřením (společenský ples, 

smažení vaječiny atd). 

V roce 2018 proběhl audit (červenec 2018) 

Analýza kvality života osob se zdravotním postižením v rámci realizace projektu 

Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora procesu transformace v Moravskoslezském 

kraji III". 

Výstupem tohoto auditu je písemné sdělení, že kvalita života uživatelů domova se přibližuje 

normálnímu životu, jak jej prožívají jejich vrstevníci, kteří žijí mimo pobytovou službu. 

Auditoři se shodli, že se pracovníci snaží obyvatelům domova vytvářet takové podmínky, 

které jsou pro kvalitu života určující.  

 

                              



 
 

 

                                                          



 
 

                            
 
 
 
  

            
 

 



- DOZP Havířov 

 

Také v roce 2018 jsme se v DOZP Havířov věnovali zpracování nových pravidel nebo 

revizím těch stávajících. Takto byly zpracovány standardy kvality pro DOZP Havířov č. 4 

Smlouva o poskytování služby sociální péče, č. 6 Dokumentace o poskytování sociální 

služby, č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, č. 8 Návaznost 

poskytované sociální služby na další dostupné zdroje, č. 9 Personální a organizační zajištění 

sociální služby, č. 11 Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby, č. 12 

Informovanost o poskytované sociální službě, č. 13 Prostředí a podmínky a č. 14 Nouzové a 

havarijní situace včetně příslušných metodických postupů. V roce 2018 dále pokračovala 

spolupráce s rodinou dítěte s autismem a Olomouckým krajem při zajištění služby sociální 

péče, která pro toto dítě není dostupná v místě jeho bydliště. Organizace obdržela v roce 2018 

individuální dotaci na „Zajištění podpory dítěti s poruchou PAS“ v celkové částce 400 000,- 

Kč.  V lednu 2018 proběhla stáž pracovníků kanceláře Veřejného ochránce práv, kdy jsme od 

stážistů získali zpětnou vazbu s pozitivním hodnocením poskytovaných služeb. O své 

zkušenosti a dobrou praxi jsme se v únoru podělili také s pracovníky jiných organizací, kteří 

chtěli získat informace a zkušenosti v oblasti AAK. Lednu byla dítěti soudem ukončena 

ústavní výchova a bylo tak již definitivně svěřeno do péče pěstouna. Je to výsledek cílené a 

plánované spolupráce naší organizace s budoucím pěstounem, kdy se dítě připravuje na 

změnu, na přechod z ústavní péče do péče náhradní rodiny. Vše bylo naplánováno tak, aby 

byl přechod pro dítě přirozenou změnou bez stresu a jiných negativních vlivů na něj i na 

budoucího pěstouna. V dubnu se podařilo zapsat další dvě děti do 1. třídy spádové Základní 

školy Žákovská. Tyto děti plní povinné předškolní vzdělávání v běžné Mateřské školce Přímá 

společně s dětmi bez zdravotního postižení. V září nastoupilo jedno dítě do 1. třídy v ZŠ 

Žákovská. Po vyučování má možnost trávit čas s dětmi v družině. Pobyt mezi dětmi bez 

postižení mu velice svědčí a pozitivně to ovlivňuje rozvoj jeho schopností a dovedností. Dva 

uživatelé, kteří již dokončili povinnou školní docházku, pokračovali ve svém vzdělávání na 

Praktické škole při SŠ a ZŠ Havířov-Šumbark. V září začal další chlapec pravidelně docházet 

do kroužku Šikovné ruce v organizaci DON Bosko v Havířově. Děti měly možnost být na 

rekreačních pobytech s muzikoterapeutickým programem ve Švagrově. Užily si nejen 

muzikoterapii, ale i krásnou přírodu a čerstvý vzduch na horách. Uživatelé jsou podporováni 

ve vyřizování svých záležitostí např. vyřízení 1. občanského průkazu. V roce 2018 si pro svůj 

občanský průkaz šli 2 uživatelé. Podařilo se opět získat finanční prostředky na realizaci 

canisterapie v průběhu celého roku 2018 díky projektu, který byl podpořen Nadací Agrofert 

v částce 100 000,- Kč. Také v tomto roce se nám podařilo zapojit se do charitativní akce – 

Strom splněných přání, díky které děti našly pod vánočním stromečkem dárek, který si přály. 

I v roce 2018 pokračovala již dlouholetá spolupráce s organizací ADRA v Havířově. Za dětmi 

z Benjamínu tak v průběhu roku docházelo celkem 16 aktivních dobrovolníků a na konci roku 

jsme navázali spolupráci s dalšími třemi dobrovolníky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Uživatel s lektorem v kroužku Šikovné ruce 

              
 
 
 
 
 
            Rekreační pobyt dětí ve Švagrově 

            
 



 

                                                    
 
 

 
 



                 
 
 
 
 
 
 
              Vyřizování občanského průkazu na Magistrátě města Havířov                                               
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Uživatel s dobrovolníkem 

 
 

 
 

 

 

- DOZP Karviná 

 

V průběhu roku 2018 došlo ke změně ve funkci vedoucí střediska a koncem roku 2018 byl 

zvýšen počet sociálních pracovníků tak, aby to odpovídalo potřebám uživatelů. V oblasti 

vzdělávání byla pracovníkům poskytnuta odbornými konzultanty metodická podpora AAK, 

náročného chování v kontextu poskytování pobytových služeb. Ředitelka organizace je 

členem pracovní skupiny, která je zaměřena na tvorbu metodického rámce pro práci 

s osobami s atypickým chováním v pobytových sociálních službách. 

V roce 2018 se uživatelé mohli pravidelně účastnit terapeutických aktivit, konkrétně 

muzikoterapie a canisterapie. 

Na zahradě byly vytvořeny záhony, na kterých uživatelé uplatňovali své pracovní dovednosti. 

Také byli uživatelé zapojeni do údržby zahrady v rámci nácviku pracovních dovedností 

(odhrabávání sněhu, zalévání květina záhonků, hrabání listí, ukládání dřeva) Podporujeme 

pravidelné setkání s opatrovníky a individuální návštěvy osob blízkých a rodinných 

příslušníků. Spolupracujeme s organizací ADRA při získávání nových dobrovolníků. 

Dva uživatelé se účastnili rekreace s možností využití muzikoterapeutického programu. 

Podporujeme jednu uživatelku při docházce do Praktické školy. Jeden z uživatelů využívá 

navazující sociální službu – sociálně-terapeutické dílny, tuto možnost chceme rozšířit i pro 

další uživatele. 

Podporujeme uživatele ve využívání všech dostupných služeb města Karviná. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



6 Sociální podmínky uživatelů  

 

 

- DOZP Petřvald 

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

uživatelů a využívají čtyři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj. Každá domácnost má 

dvě koupelny s WC, vanou a sprchovacím koutem, případně sprchovacím lůžkem. Je zde také 

obývací pokoj, kuchyň a terasa. Kuchyně na domácnostech jsou vybaveny domácími 

spotřebiči (lednice s mrazákem, myčka, mikrovlnná trouba, varná konvice, sporák atd.). 

Osobní prádlo si uživatelé mohou prát v pračkách, k dispozici jsou také sušičky. K různým 

setkáním a společenským akcím využívají uživatelé atrium, kde je umístěn také klavír. 

Budova je obklopena velkou oplocenou zahradou s dřevěným altánem, ohništěm, grilem a 

jezírkem. Část zahrady je využívána k pěstování ovoce, zeleniny a bylinek.  

 

 

 

- DOZP Havířov 

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

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

v počtu, který odpovídá potřebám dětí, které na dané domácnosti bydlí. Na domácnosti 

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

vybaveny sprchovacími lůžky. V druhém NP je domácnost s 2 koupelnami s WC, které slouží 

7 dětem. V domácnosti v druhém NP má 8 dětí k dispozici celkem 4 koupelny s WC. Jedna 

koupelna je vybavena sprchovacím lůžkem. Každá domácnost má svůj prostorný obývací 

pokoj. Na domácnosti pro děti s autismem je tento pokoj rozčleněn do jednotlivých částí tak, 

aby měly děti nastrukturovaný prostor pro jednotlivé aktivity, které v nich dělají. Každá 

domácnost má vybavenou kuchyňskou linku se všemi běžnými domácími spotřebiči, kde se 

děti učí vařit si jednoduchá jídla, připravovat si různé dobroty a nápoje. Celodenní stravu mají 

zajištěnou od externího dodavatele. Součástí každé domácnosti jsou automatické pračky, kde 

si děti s pomocí pracovníků perou své prádlo. Na všech domácnostech jsou prosklené terasy, 

které děti mohou využívat pro hru, relaxaci či pohybové aktivity. Terasy jsou vybavené podle 

potřeb dětí nábytkem nebo pomůckami pro odpočinek a relaxaci např. sedací vaky, houpačky, 

trampolína atp. V přízemí mají děti k dispozici snoezelen místnost, která neslouží jen pro 

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

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

pohybovým aktivitám, hrát si, odpočívat, v létě plavat v bazénech nebo pěstovat bylinky či 

drobné ovoce a zeleninu. Volný čas však děti tráví především mimo areál Benjamínu. Chodí 

nakupovat, do cukráren nebo restaurací, využívají služby kadeřnictví, knihovny nebo solné 

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

i okolních městech.  

 

 



                    
 

 

 

 

 

                 



                                
 

 

               
 



   
 

                         

                                                         
 



                                              
 

 

 

 
 



 

 
               

             

              
 

 



 
 

          

 

              



                            
 

 

   

                        



                       
 

 

 

 

 



 
 

 

 

                    
 



 
 

 

 

                         
 

 



            
 

 

 

                                                                     

                                   



                              
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

- 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). 

 

 

 

7 Stavebně - technický stav objektu  

 

- DOZP Petřvald 

 

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

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

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

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

 multifunkční místnost pro zaměstnance. Budova je vytápěna plynovými kotli a  

 energetický štítek budovy je C. 

 

- DOZP Havířov 

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

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

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

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

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

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

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

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

  bezbariérového výtahu přímo na zahradu. 

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

   obývací pokoj, kuchyňka, prosklené terasy a úložné prostory. 

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

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

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

  Energetický štítek budovy je B 

 

- DOZP Karviná 

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

  ukončena v roce 2016 

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

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

  dvoupodlažní budovy byla provedena v souladu s potřebami budoucích uživatelů,    

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

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

   Budova je vytápěna plynem a energetický štítek budovy je C. 



 

     

                                          
 

 

 

 

 

 

             

                  Plnění úkolů, stanovených radou kraje na rok 2018  

                       organizací Benjamín, příspěvková organizace 
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                                                                                                     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. 

 

V roce 2018 byla opětně prodloužena smlouva zaměstnanci (osoba s MP), který již 

v Benjamínu p. o. pracuje od roku 2015. Další zaměstnanec s mentálním a kombinovaným 

postižením nastoupil v průběhu roku 2018 (21. 5. 2018) do DOZP  středisko Havířov a 

pracuje na pracovní pozici údržbář a do střediska DOZP  v Karviné nastoupil zaměstnanec 

(20. 8. 2018) s duševním onemocněním, který pracuje na pracovní pozici uklízeč. 

Organizace v roce 2018 zaměstnávala celkem 3 zaměstnance s mentálním či duševním 

onemocněním, čímž stanovený úkol splnila. 

 

 

2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat 

přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování 

povinného podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění. 

 

Průměrný roční počet zaměstnanců v roce 2018 činil 123,76 zaměstnanců. Povinný podíl osob 

se zdravotním postižením byl dle zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění 4,95 osob. 

Organizace splnila povinnost zaměstnáváním 4,65 osob, z toho dvě osoby ve třetím stupni 

invalidity a 5 osob v prvním a druhém stupni invalidity. Odebráním výrobků (výrobky byly 

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

plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením celkem za 1,114 osob. 

Organizace Benjamín p. o. nemá za rok 2018 povinnost odvádět žádné finanční prostředky.  

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

 

 

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

zabezpečit naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského 

kraje, jehož prostřednictvím jsou realizovány nákupy v rozsahu veřejné zakázky 

malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

 Organizace Benjamín p. o. v průběhu roku 2018 prováděla prostřednictvím „ Nákupního   

 portálu“ nákupy materiálu (hygienické, čistící a dezinfekční prostředky, papírnické a  

 kancelářské potřeby, baterie), drobného majetku (elektrospotřebiče) i osobních ochranných    

 pracovních pomůcek. Nákupy potravin nejsou realizovány prostřednictvím portálu, protože 

strava je uživatelům i zaměstnancům zajišťována smluvně ve spolupráci s příspěvkovou 

organizací kraje, která nákupy potravin prostřednictvím „Nákupního portálu“ realizuje. 

 Organizace průběžně sleduje nabídky a akce, které jsou zveřejňovány na stránkách portálu  

 pro příspěvkové organizace.  

 V roce 2018 se účastnily školení k využívání „Nákupního portálu“ další zaměstnankyně,  

  které budou „Nákupní portál“ využívat. 

 

 

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

propagovat korporaci MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu 

Moravskoslezského kraje. 

 



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

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

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

vizuální styl je prezentován:  

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

předávány prostřednictvím místního a regionálního tisku 

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

Všechna tato vozidla jsou označeny logem MSK). 

-na označení budov 

-na elektronických prezentacích 

-na webových stránkách 

-při všech prezentacích organizace  

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

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

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

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

písemných materiálů. 

 

 

5. Dle doporučeného postupu zřizovatele implementovat do praxe organizace 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). 

 

Před nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále GDPR)  

zaměstnanci na pracovních pozicích sociální pracovník, vedoucí zdravotního úseku a 

personalista absolvovali v měsíci dubnu a květnu 2018 školení „Obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR) a ochrana osobních údajů“ a „Sociální služby – ochrana osobních 

údajů při aplikaci zákona o sociálních službách“(akreditovaný u MPSV ČR č. 2014/0860-

PC/SP/VP/PP). 

Organizace Benjamín p. o. se připravovala na platnost GDPR již od konce roku 2017 (např. 

pořízení uzamykatelných skříní na dva zámky, revize standardu č. 6 – Dokumentace o 

poskytování sociální služby včetně příloh). 

Byly zpracovány informační materiály pro zaměstnance, dobrovolníky, zákonné zástupce 

uživatelů a opatrovníky v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. Informace jsou 

k dispozici také na webových stránkách organizace pod názvem „GDPR – zpracování 

osobních údajů“. 

V září 2018 byla zahájena spolupráce s pověřencem, byly zpracovány a předány podklady 

v souvislosti s GDPR a uskutečnila se pracovní schůzka zástupců organizace Benjamín p. o.  

s pověřencem k provedení auditu. Organizaci byl předán písemný výstup z provedeného 

auditu, jehož připomínky byly zapracovány do materiálů a postupů v organizaci Benjamín p. 

o. 

 

6. Aktivně se zapojit do realizace individuálního projektu kraje „Podpora 

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

Systémové podpory organizací. 

Organizace Benjamín p. o. se aktivně zapojila do realizace individuálního projektu kraje 

„Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ v těchto oblastech: 



     -     řízené stáže – Jak v praxi funguje AAK, která byla realizována 21. 2. 2018 

v organizaci Benjamín, p. o. středisko Havířov a zúčastnili se jí zaměstnanci domova Jistoty a 

organizace Náš svět (viz příloha č. 3). Zástupce organizace Benjamín p. o. se dne 21. 3. 2018 

zúčastnil setkání ke společné reflexi řízených stáží na KÚ MSK v Ostravě. 

    -      vzdělávání v oblastech: 

Hospodaření s penězi – 7 osob 

Podpora v rozhodování – 5 osob 

Normalita v návaznosti na úmluvu – 7 osob 

Práce s rizikem – 3 osoby 

Jak komunikovat s lidmi s atypickým chováním – 5 osob 

Jak pomáhat a nevyhořet – 10 osob 

Těchto vzdělávacích aktivit se zúčastnili sociální pracovníci a pracovníci v sociálních 

službách ze všech středisek a obou služeb. 

Vzdělávací program pro sociální pracovníky I. – sociální pracovník jako manažer případové 

práce, II. – práva a povinnosti poskytovatele a uživatele, III. – personální práce v sociálních 

službách, etika, dobrovolnictví. 

Cílovou skupinou byli sociální pracovníci poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapojeni 

do procesu transformace v MSK – sociální pracovníci příspěvkových organizací, poskytující 

služby: DOZP, DZR, CHB, PSB. 

Dvě sociální pracovnice domova Benjamín p. o. se tohoto vzdělávacího programu pro sociální 

pracovníky ČR zúčastnily ve městě Ostrava. Dodavatelem této zakázky byla APSS ČR.  

Závěrečná konference k projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ bude 

realizována dne 23. 3. 2019 v hotelu Harmony v Ostravě a za organizaci Benjamín se zúčastní 

4 osoby. 

- diskusní fóra – organizace Benjamín p. o. se aktivně zapojila do činnosti pracovní 

skupiny č. 10 (DOZP), jednotlivých setkání se vždy účastnili minimálně dva až čtyři 

zaměstnanci organizace Benjamín p. o. (sociální pracovníci a pracovníci v sociálních  

službách z jednotlivých středisek DOZP).  

 

 

 

7. Za každou poskytovanou službu: 

            Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby:     

            jedná se o žadatele, u kterých byla zjištěna nepříznivá sociální situace (osobním   

            jednáním) a aktuální potřebnost daní 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 emailovou adresu hana.ctverackova©msk.cz 

 

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

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

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

službu, respektive středisko. 

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

 

 



 

 

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

jako stěžejní díle k realizaci v roce 2018 a které jsou v souladu se strategickými 

dokumenty Moravskoslezského kraje. 

 

DZR Petřvald 

            Proškolení všech zaměstnanců v oblasti struktury a vizualizace, v krizových  

            scénářích a fyzických úchopech. 

            Individuální rekreace jednoho až dvou uživatelů. 

 

Proškolení všech zaměstnanců v oblasti struktury a vizualizace, v krizových  

scénářích a fyzických úchopech. 

V roce 2018 pokračovala spolupráce s externí konzultantkou paní Mgr. Květou Staňkovou, 

která proškolila všechny zaměstnance v tématu „Struktura a vizualizace“. Jednotlivá školení 

proběhla v lednu, v září a v říjnu.  Ke konzultaci v této problematice se podařilo přizvat také 

dvě asistentky pedagoga jednoho z uživatelů, který plní povinnou školní docházku. 

V měsíci březnu proběhlo školení „Terapie problémového chování“ včetně výcviku 

v úchopech.  

 

Individuální rekreace jednoho až dvou uživatelů. 

V červenci se podařilo individuálně podpořit jednoho uživatele při pětidenní rekreaci spojené 

s muzikoterapeutickým programem. Po celou dobu rekreace měl uživatel zajištěnou podporu 

pracovníka v sociálních službách dle svých potřeb. Mohl tak maximálně využít všechno, co 

bylo po dobu pobytu k dispozici, a zapojit se do různých volnočasových i terapeutických 

aktivit aniž by u něj došlo k projevům stresového chování.  

 

Středisko ekologické výchovy Švagrov 

             
 

 

 

DOZP Petřvald 

            Realizace rekreačního pobytu dvou až třech uživatelů 

            Vytvoření pracovních podmínek pro jednoho uživatele v areálu střediska 

 

Realizace rekreačního pobytu dvou až třech uživatelů 

V průběhu roku 2018 byly realizovány dva pobyty ve Středisku ekologické výchovy Švagrov 

ve Vějířovicích. 26. března až 29. března se pobytu zúčastnily tři uživatelky, z nichž jedna je 

trvale upoutána na lůžko a přepravuje se na specificky upraveném vozíku atypické velikosti. 



2. července až 6. července byl v tomto středisku realizován pobyt dalších čtyř uživatelů. Díky 

těmto pobytům prožili uživatelé příjemnou rekreaci v horském prostředí uprostřed 

Jesenických lesů spojenou s muzikoterapeutickými relaxacemi.  Mohli si tak dopřát a užít vše, 

co skýtá letní rekreace. 

  

                      
 

Vytvoření pracovních podmínek pro jednoho uživatele v areálu střediska 
Uživateli DOZP Petřvald byly na základě vyhodnocení jeho potřeb v oblasti sebeuplatnění 

vytvořeny podmínky pro nácvik pracovních dovedností v prádelně zařízení. V průběhu roku 

uživatel pravidelně navštěvoval v určený čas prádelnu a věnoval se zde určitým pracovním 

činnostem. Vytvářel si tak pracovní návyky a získával potřebné dovednosti pro případné 

využití při pracovním uplatnění mimo Benjamín p. o. v budoucnu. Celý proces je ve fázi 

nácviku, uživatel potřebuje stále určitou míru podpory při jednotlivých úkonech i přes využití 

procesuálního schématu, vytvořeného v alternativní podobě a při nastrukturovaném čase 

pracovní činnosti. 

  

                                              
 



DOZP Havířov 

           Spolupráce a podpora dětí při odchodu do náhradní rodinné péče 

           Podpora dítěte při zápisu do první třídy spádové základní školy 

           Zařazení dítěte předškolního věku do běžné mateřské školy 

           Podpora uživatele při přechodu do Praktické školy    

 

Spolupráce a podpora dětí při odchodu do náhradní rodinné péče   

Na základě mapování a vyhodnocování potřeb dětí byly zpracovány aktuální informace a 

předány příslušným oddělením sociálně-právní ochrany dětí. Úzce jsme spolupracovali 

s OSPOD KÚ MSK v Ostravě při nalezení vhodného pěstouna pro dítě, které v Benjamínu 

vykonává ústavní výchovu. V březnu 2018 byly odeslány potřebné aktuální informace o 

dítěti. Bohužel se vhodný pěstoun pro toto dítě nenašel. Proto jsme v dubnu 2018 zahájili 

spolupráci pro umožnění kontaktu dítěte s paní, která měla zájem o pěstounskou péči. Dítě se 

s ní pravidelně setkávalo a trávilo čas mimo DOZP Benjamín na základě povolení ředitelky 

organizace Benjamín, p. o. (hostitelská péče). Spolupracovali jsme úzce s příslušným 

OSPOD. Tyto kontakty byly plánovány a byly součástí individuálního plánu dítěte. Cílem 

bylo to, aby se dítě sblížilo s paní, která se chtěla stát pěstounkou, a aby budoucí pěstounka 

byla dobře připravena na péči o dítě. Dne 25. 9. 2018 se ředitelka organizace Benjamín, p. o. 

Mgr. Kuncová, sociální pracovník DOZP Benjamín, p. o. středisko v Havířově Mgr. 

Chmielová a vedoucí sestra organizace Benjamín, p. o. Bc. Kaniová zúčastnily případové 

konference v prostorách Rodinné poradny a manželské poradny v Karviné, která byla 

zaměřena na vyhodnocení situace dítěte vzhledem k jeho potřebám a k dohodě o další formě 

kontaktů dítěte se zájemci o hostitelskou péči (pěstounskou péči si zájemci rozmysleli). Tato 

schůzka se konala na podnět OSPOD v Opavě a mimo zástupců organizace Benjamín, p. o. se 

jí zúčastnil zástupce CEPP Karviná a zájemci o hostitelskou péči (původně zájemci o 

pěstounskou péči). Bylo dohodnuto, že další kontakty s dítětem budou pokračovat formou 

hostitelské péče. Ta se realizuje v předem dohodnutých termínech (cca 2x v měsíci).  Jiný 

zájemce o NRP se pro toto dítě dosud nenašel. 

V srpnu 2018 byla zahájena spolupráce s rodinou dalšího dítěte a s příslušným OSPOD ve 

věci vřazení dítěte do evidence dětí vhodných pro NRP. Byly zpracovány informace na 

základě vyhodnocení potřeb dítěte a předány OSPOD.  V prosinci 2018 proběhlo sociální 

šetření. V lednu 2019 byly zpracovány a odeslány další informace dle žádosti z OSPOD.  

 

Podpora dítěte při zápisu do první třídy spádové základní školy  

Ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte byly zajištěny všechny potřebné náležitosti 

k zápisu do školy včetně vyšetření na SPC. V dubnu proběhl zápis do 1. třídy ve spádové 

škole ZŠ Žákovská. Jedno dítě mělo již vyřízený odklad nástupu do 1. třídy, proto šlo k zápisu 

již podruhé a tato situace pro něho již byla známou, protože na ni bylo dobře připravené. 

Podporu mu dávali pracovníci DOZP Benjamín, p. o. středisko v Havířově (PSS a SP). 

Pracovníci s tímto dítětem mohli prožít také pasování na prvňáka, které v Zámečku 

v Havířově pořádala Mateřská škola Přímá, do které dítě chodilo. Byl to pro všechny moc 

krásný zážitek a dítě se o to víc na školu těšilo. Mateřská školka měla také tablo, na které se 

šli děti i pracovníci podívat. Dítě se na přechod do školy připravovalo podle svého plánu 

přechodu. V rámci něho si šlo koupit také školní batoh a školní potřeby. Se školou bylo dále 

vyjednáno, že se dítě bude stravovat ve školní jídelně a odpoledne bude trávit čas s dětmi ve 

školní družině. Sociální pracovnice navštívila školu a dojednala s vedoucí školní jídelny a 

vedoucím kuchařem všechny potřebné podmínky pro stravování, aby strava byla upravena dle 

potřeb dítěte. Jednala také s pracovnicí školní dužiny, aby zde měli také všechny potřebné 

informace o potřebách dítěte, způsobu jeho komunikace atp. Všechno bylo dobře dohodnuto a 



připraveno a tak to také funguje, dítě je ve škole spokojené a spolužáci, pedagogové i další 

pracovníci školy mu pomáhají. 

 

                        Podpora dítěte při zápisu do první třídy spádové základní školy 

 
 

                                 
 

                                               



Druhé dítě šlo k zápisu poprvé. Doprovázel ho tatínek, který dostal předem všechny potřebné 

informace od sociální pracovnice DOZP Benjamín, p. o. středisko v Havířově. Ta jednala se 

zástupci školy ve věci jiného dítěte z Benjamínu, proto byla po celou dobu zápisu ve škole 

přítomna a mohla otci dávat potřebné informace i v průběhu zápisu a pomáhat k tomu, aby 

zápis proběhl hladce, bez stresu a komplikací. Dítěti dávala podporu také PSS z domácnosti, 

kde dítě žilo. Jedno dítě nebylo zápisu přítomno, protože ještě bylo v jiném zařízení, kde 

čekalo na rozhodnutí soudu o přestěhování do Benjamínu. Proto byly ve spolupráci s tímto 

zařízením zajištěny všechny potřebné doklady, aby mohly být předány škole. Všechny 3 děti 

byly zapsány do první třídy. Jedno v září do školy také nastoupilo, další 2 dostaly odklad 

nástupu do 1. třídy, aby se na školu mohly ještě dobře připravit v rámci předškolního 

vzdělávání v mateřské škole.  

 

Před ZŠ Žákovská v Havířově 

 
 

                                                

                                                
 



Zařazení dítěte předškolního věku do běžné mateřské školy  

V rámci předškolního vzdělávání spolupracujeme již několik let s Mateřskou školou Přímá 

v Havířově. Děti z Benjamínu tak mají možnost trávit ve školce čas s dětmi bez postižení, což 

má pro jejich rozvoj veliký význam. Do této školky chodilo již několik dětí, z nichž jedno pak 

nastoupilo do 1. třídy spádové základní školy. V září 2018 nastoupilo do této školky další 

dítě, které se v dubnu 2018 do Benjamínu přestěhovalo z jiného pobytového zařízení. Byla 

opět navázána spolupráce s mateřskou školou, aby bylo vše k nástupu dítěte připravené. Ve 

spolupráci se zákonnými zástupci, příslušným OSPOD a speciálně-pedagogickým centrem 

byly podniknuty všechny potřebné kroky, aby dítě mohlo v září 2018 do školky nastoupit. 

Dítěti byla zajištěna asistentka pedagoga, aby mělo během pobytu ve školce zajištěnou 

potřebnou podporu dle svých potřeb. Dítě se na nástup do školky připravovalo podle svého 

plánu přechodu, který měl i alternativní podobu, vzhledem k tomu, že dítě nekomunikuje 

verbálně. Ve spolupráci se školkou jsme získali fotografie z prostředí školy a fotografie paní 

učitelky i asistentky. První dny s dítětem trávila ve školce také jeho klíčová pracovnice, aby 

mu mohla dávat potřebnou podporu i informace paní učitelce a asistentce. Dítě si ve školce 

rychle zvyklo a je tam rádo. Děti z této školky jsou na inkluzi zvyklé a k dětem s postižením 

se chovají vstřícně, pomáhají jim a jsou to jejich kamarádi. 

 

 

MŠ Přímá Havířov 

 
 

                                                                  
 

 



 

Podpora uživatele při přechodu do Praktické školy 

 

V rámci dalšího vzdělávání po ukončení povinné školní docházky, byli dva uživatelé přijati 

na Praktickou školu při SŠ a ZŠ Havířov – Šumbark. Jeden uživatel byl přijat ke studiu na 

jednoletou praktickou školu a druhý na praktickou školu dvouletou. Ve spolupráci se 

zákonným zástupcem či opatrovníkem, základními školami, které uživatelé navštěvovali, a 

speciálně-pedagogickým centrem byly zajištěny všechny potřebné formality. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o studenty s vysokou mírou podpory, bylo nutné, aby jim mohla škola 

zajistit asistenta pedagoga. V prvních dnech školní výuky je doprovázeli do školy pracovníci 

z domácnosti, na které daný uživatel žije. Dávali jim potřebnou podporu a pomáhali jim při 

sžívání se s novým prostředím, komunikaci s okolím, protože nekomunikují verbálně a 

využívají více či méně aktivně svůj komunikační systém pomocí AAK. Pracovníci organizace 

Benjamín, p. o. aktivně spolupracovali s pracovníky školy, aby znali a respektovali potřeby 

těchto uživatelů, vnímali, co jim chtějí sdělit neverbální formou, aby znali reakce uživatelů, 

jak se projevují, když jsou v nepohodě a co v tomto případě dělat, aby nedošlo k projevům 

stresového chování atp. Tato spolupráce pokračuje a průběžně se školami komunikujeme, 

pokud je nutné vyřešit nějaký problém, který se ve škole vyskytl, předáváme potřebné 

informace a zkušenosti, které s potřebami daných uživatelům máme. 

 

 

 

                              Praktická škola při SŠ a ZŠ Havířov - Šumbark 

           
 

 

 

 

 

 

 



DOZP Karviná 

            Rozvoj dobrovolnické činnosti, získání dalšího dobrovolníka. 

            Podpora vzdělávání personálu v oblasti tvorby a realizace krizových plánů u    

            osob s mentálním a duševním onemocněním. 

 

 

Rozvoj dobrovolnické činnosti, získání dalšího dobrovolníka. 

Benjamín. p. o. mnoho let spolupracuje s organizací ADRA, která je vysílající organizací pro 

dobrovolnickou činnost. Ve středisku Karviná působili dva dobrovolníci, kteří v průběhu roku 

2018 ukončili svou dobrovolnickou činnost. I nadále bude našim cílem získat do budoucna 

dobrovolníky, kteří pomohou uživatelům smysluplně trávit čas. Budeme úzce spolupracovat 

s organizací ADRA, zejména s koordinátorem dobrovolnického programu pro DOZP Karviná 

při propagaci dobrovolnické činnosti u lidí s mentálním postižením a získávání nových 

dobrovolníků. 

 

 

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

s mentálním a duševním onemocněním. 

V březnu minulého roku byli pracovníci přímé péče proškoleni k tématu „Úvod do krizových 

plánů a krizové plánování“, jehož lektorkou byla Kateřina Balická. Byly vytvořeny krizové 

plány u některých uživatelů a průběžně se vytvářejí u všech osob s náročným chováním. 

Vzdělávání pracovníků v této oblasti bude probíhat i v roce 2019 ve spolupráci se stejným 

lektorem. Vytvořené krizové plány budou součástí individuálního plánování. 

 

 

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2019 a vize do dalších let  

 

- DOZP Petřvald 

 

Rozšíření užitkové zahrady pro širší využití v rámci pracovní terapie uživatelů 

Prohlubování znalostí v oblasti AAK a aplikace v praxi 

Realizace rekreace pro 2-4 uživatele s těžkým zdravotním postižením 

Ve spolupráci s ADROU získat nejméně jednoho dobrovolníka 

 

- DOZP Havířov 

 

Minimálně dvě děti budou využívat kroužek volnočasových aktivit mimo domov Benjamín p. 

o. 

Ve spolupráci s OSPOD vřadit dítě do evidence dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči a 

spolupracovat s budoucím pěstounem v případě přechodu dítěte do náhradní rodinné péče 

Ve spolupráci s ADROU získat dalšího vhodného dobrovolníka 

Podporovat dítě při přechodu do první třídy spádové základní školy a uživatele při 

pokračování ve vzdělávání na Praktické škole. 

 

 

- DOZP Karviná 

 

Podpora dalších uživatelů při pobytu v  sociálně-terapeutické dílně 

Revize pravidel služby střediska DOZP Karviná dle potřeb uživatelů 

Podpora uživatelky při vzdělávání v Praktické škole (úzká spolupráce se školou)   



 



 
Příloha č. 2 – označení budov, areálu a vozidel domova Benjamín, p.o. 

                                         

                                                                      

                                            



 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

PETŘVALD 

 

1.  Popis zařízení 

 

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

osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Petřvaldě, tato služba byla vytvořena díky celkové 

rekonstrukci objektu roku 2014, kdy zde vznikly dvě samostatné služby. DZR poskytuje 

službu osmi uživatelům, kteří mají k dispozici bezbariérovou domácnost se dvěma terasami. 

Na domácnosti mají uživatelé k dispozici jednolůžkové pokoje, koupelny s WC a obývací 

pokoj s vybaveným kuchyňským koutem. Součástí budovy je také zázemí pro zaměstnance a 

technické zajištění provozu. Tyto prostory jsou mimo domácnost. 
 

Pokoj uživatele 

 
 

 

2. Charakteristika poskytované služby     

 

Poslání DZR v Petřvaldě: 

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

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

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

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

vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu v navazování mezilidských vztahů. 

Cílová skupina: 

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

kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, do 64 let. 

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

lékařskou péči 

 



3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2018 – celkem 

            3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2018 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2018, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 1  7 8 0 1 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 23 17-43 17-43 0 17 

průměr 23 26,1 25,7 0  17  

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I lehká závislost 0 0 0 0 0 

II středně těžká závislost 0 0 0 0 0 

III těžká závislost 0 1 1 0 0 

IV úplná závislost 1 6 7 0 1 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 0 5 5 0 1 

těžké 1 2 3 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

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

 
 
0 

 
 
0 0 0 0 

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

 
1 

 
7 8 0 1 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

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

 
0 

 
0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 1 7 8  0 1 

s částečným omezením  0 0 0 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

 
0 

 
0 0 0 0 

 

 
 

 
 

3.2 obložnost v uplynulém roce (v %) – 99 % 

3.3 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2018 - 11 
        z toho  0  žen  

                                      11 mužů 
3.4 průměrná čekací doba zájemců o službu  - 28 měsíců 
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4 Personál: 
 
 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 
dni 31. 12. 

2018 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 2,28 14,92  0 0 1,75 11,45 0 0  0,31 2,03  0,22 1,44 0 0 

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

Úplné střední  4,18  27,32 0 0  3,5 22,9 0,25 1,64 0 0 0,43 2,78 0 0 

Vyučen 5,72  37,42 0 0 4 26,17 0 0 0 0 0 0 1,72 11,25 

Základní 3,11 20,34 0 0   3 19,62 0 0 0 0 0 0 0,11 0,72 

Celkem 15,29 100 0 0 12,25 80,14 0,25  1,64  0,31  2,03  0,65 4,22 1,83 11,97 
 
 
 

                                    

                   

 

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 

 

V roce 2018 pokračovala spolupráce s externí konzultantkou paní Mgr. Květou Staňkovou. 

V oblasti AAK, zejména struktury a vizualizace. Pro každého uživatele byly vytvořeny karty 

aktivit, v rámci zkvalitnění poskytované služby proběhlo další školení Terapie problémového 

chování včetně školení v úchopech pro pracovníky, kteří ještě nebyli proškoleni. 

Podařilo se vrátit jednoho uživatele do systému školství po roční pauze. V září začal chodit do 

Praktické školy jednoleté v Karviné. S podporou pracovníků úspěšně zvládl přechod do 

nového prostředí.  

V létě se podařilo individuálně podpořit uživatele k pětidennímu terapeutickému pobytu ve 

Švagrově. Součástí pobytu byly pravidelné muzikoterapie 

80,14 

1,64 

2,03 
4,22 

11,97 

procentuální vyjádření pracovních pozic 

pracovníci v sociálních službách zdravotničtí pracovníci

sociální pracovníci THP

ostatní (provozní pracovníci)



Podařilo se založit políčko, na kterém se v prvním roce pěstovaly jahody, rajčata, cibule, 

hrášek, kukuřice, dýně, máta, meduňka a řeřicha. Na políčku pracovali čtyři uživatelé, jeden 

uživatel pravidelně dvakrát denně políčko zaléval. 

Jeden uživatel skončil základní vzdělávání. Nově jezdí od října jednou týdně do 

volnočasového klubu Kudy kam do Spirály, kde společně s pracovníkem vytvářejí různé 

výrobky (svícen, jmenovka na dveře, apod.) Také začal skartovat papír, momentálně skartuje 

4krát týdně 20 kusů papíru. 

 

 

 

  

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                               



 

       6 Sociální podmínky uživatelů 

 

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

uživatelé mají společnou koupelnu s WC a sprchovacím koutem.  K dispozici je také jedna 

koupelna s toaletou a vanou. Na domácnosti je obývací pokoj, spojený s kuchyňským koutem, 

který je plně vybavený všemi potřebnými spotřebiči, např. lednice s mrazákem, sporák, 

mikrovlnná trouba, myčka a další domácí spotřebiče. K domácnosti náleží dvě terasy a 

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

Celodenní strava je dodávána externím dodavatelem (příspěvková organizace kraje), praní 

prádla osobního i provozního je zajištěno vlastní prádelnou, k přepravě do školy nebo za 

volnočasovými aktivitami mají uživatelé k dispozici osobní automobil organizace. Při 

zajištění kontaktu se společenským prostředím nebo při vyřizování osobních záležitostí 

uživatelů mají uživatelé zajištěný doprovod a podporu ze strany personálu. V případě náhlé 

změny zdravotního stavu je k dispozici zdravotnický personál. 

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

využívají služby ve městě  Petřvald  ale i okolních městech, kam mohou cestovat MHD nebo 

automobilem organizace. 

 

 

      7 Stavebně – technický stav objektu 

 

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

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

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

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

uživatele v případě jejich rozbití. 

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

 

 

 

Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2018 

Viz bod č. 8 u zprávy o činnosti u DOZP. 

 

 

 

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2019 a vize do dalších let  
 

Podpora při rekreaci jednoho uživatele 

Revize pravidel v souvislosti s informovaností o službě (standard č. 12 – Informovanost o 

poskytované sociální službě). 

Podpora uživatele ve vzdělávání v Praktické škole včetně dopravy s využitím MHD a úzká 

spolupráce se školou.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Ekonomické údaje - souhrn za organizaci 

 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 (tis. Kč) 
 

Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 61 376,96 61 376,96 0 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 61 376,96 61 376,96 0 

 

 
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 

za rok 2018 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

0  0 0 

 

 
 

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2018 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 

DZR –   IS -  8580593 7 394,53 7 394,53 0 

DOZP – IS -  4878366 53 982,43 53 982,43 0 

Celkem 61 376,96 61 376,96 0 

 
 

Závazné ukazatele na r. 2018 (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2018 Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 

31 906 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 85 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 8 430 099 

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

400 000 

% podíl mimotarifních složek platu  - skutečnost                                         10,87 % 

Výsledek hospodaření  
vyrovnané případně mírně 

přebytkové hospodaření za rok 2018  

 

 

 



Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro r. 2018 - UZ 13305  

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Výše (tis. Kč) 

Domov se zvláštním režimem  

IS – 8580593 
 

4 149 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
IS - 4878366 

27 757 

Celkem 31 906 

 

 
 

Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2018 k 31. 12. 2018 

Fond investic 5 943,96 3 865,35 

FKSP 855,94 1 149,93 

Rezervní fond 494,64 402,28 

Fond odměn 235,33 235,33 

 

 

 

Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Canisterapie 106 106 0 0 0 

Dárky dětem 15 0 15 0 0 

Neúčelové dary 20 20 0 0 0 

Celkem 141 126 15 0 0 

 

 

 

Investiční akce v roce 2018 (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Nákup průmyslové pračky 153 153 0 0 0 0 

Nákup plynové sušičky 76 76 0 0 0 0 

Zabezpečovací zařízení  

DOZP Havířov 
292 292 0 0 0 0 



Zabezpečovací zařízení 

DOZP Karviná 
193 193 0 0 0 0 

Projektová dokumentace – 

zděný domek Havířov 
19 19 0 0 0 0 

Projektová dokumentace – 
zděný domek Karviná 

             12     12 0 0 0 0 

Projektová dokumentace – 

oplocení Karviná 
             86 86 0 0 0 0 

Projektová dokumentace – 
zpevnění plochy Karviná 

             28 28 0 0 0 0 

Celkem 859 859 0 0 0 0 

 
 
 

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2018  

 

Organizace v roce 2018 nerealizovala významné opravy majetku. 

 
 
 

 

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

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 

pojišťovny 

Poškození vozidla DACIA LOGAN neznámým 

pachatelem 
7, 6 6,6 

Celkem 7,6 6,6 

 

 

 

 

Organizace Benjamín, p.o. nerealizovala v roce 2018 žádné zahraniční 
služební cesty. 
 

 
 

V roce 2018 organizace Benjamín, p.o nečerpala účelové dotace 

 

 
 

Průměrné % nemocnosti za rok 2018  - 9,03 % 
            
 

 

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 

 

- Závazky 

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

 

 



- Pohledávky 

 

73 731,24 – pohledávka za uživatelkou DOZP Karviná, dluh vznikl v průběhu roku 2017, kdy 

opatrovník neplnil své povinnosti. Opatrovnictví nyní vykonává veřejný opatrovník Statutární 

město Karviná. Rozhodnutím Okresního soudu v Karviné je exekučně stahována částka 

bývalému opatrovníkovi a umořována tak pohledávka.  Na základě dohody o splácení dlužné 

částky je rovněž umořován dluh měsíční splátkou, kterou hradí veřejný opatrovník uživatelky. 

 

 

 

 

Kontroly za rok 2018 

 

 

13. 2. 2018  

Instituce provádějící kontrolu – HZS MSK 

 místo kontroly -  DOZP Havířov 

Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/200Sb., nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin 

Nedostatky nebyly zjištěny 

 

 

5.-7. 3.2018 

Instituce provádějící kontrolu – Auditorský tým  INSTAND, z.ú. 

Místo kontroly – DZR Petřvald 

3 denní audit kvality v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji 

III, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920, a to  klíčové aktivity č. 1 s názvem – Podpora 

kvality pobytových sociálních služeb. 

Nedostatky nebyly zjištěny 

 

 

4.4.2018 

Instituce provádějící kontrolu – HZS MSK 

Místo kontroly – DOZP a DZR Petřvald, DOZP Karviná 

Administrativní kontrola proočkování proti pneumokokovým nákazám dle zákona č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  

Nedostatky nebyly zjištěny 

 

 

16.7.-18.7.2018 

Instituce provádějící kontrolu – KÚ-odbor kontroly a korporátního řízení a kontroly 

Místo kontroly – Petřvald 

Veřejnoprávní kontrola finančních prostředků poskytnutých na základě Sdělení zvýšení 

závazného ukazatele čj. MSK 35814/2016 a MSK 127332/2016 na financování běžných 

výdajů sociálních služeb v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 

Nedostatky nebyly zjištěny 

 

 

 



23.7.-25. 7. 2018 

Instituce provádějící kontrolu – auditorský tým JINAK o.p.s. 

Místo kontroly – DOZP Petřvald 

Analýza kvality života osob se zdravotním postižením v rámci realizace projektu 

Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora procesu transformace v Moravskoslezském 

kraji III", registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/15_007/0001920, podpořeného z Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Nedostatky nebyly zjištěny 

 

 

26.8.-28. 8. 2018 

Instituce provádějící kontrolu – Profitax AUDIT s.r.o. 

Místo kontroly – DZR a DOZP  

Použití finančních prostředků poskytnutých na financování běžných výdajů souvisejících 

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

programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 z kapitoly 313 – MPSV 

státního rozpočtu 

Nedostatky nebyly zjištěny 

 

 

31.10.-.2.11.2018 

Instituce provádějící kontrolu – auditorský tým JINAK o.p.s. 

Místo kontroly – DZR Petřvald 

Analýza kvality života osob se zdravotním postižením v rámci realizace projektu 

Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora procesu transformace v Moravskoslezském 

kraji III", registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/15_007/0001920, podpořeného z Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Nedostatky nebyly zjištěny 

 

 

27. 11. 2018 

Instituce provádějící kontrolu – HZS MSK 

Místo kontroly – DZR a DZR Petřvald 

Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/200Sb., nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin 

Nedostatky nebyly zjištěny 

 

 

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

znění pozdějších předpisů 

 

Průměrný roční počet zaměstnanců v roce 2018 činil 123,76 zaměstnanců. Povinný podíl osob 

se zdravotním postižením byl dle zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění 4,95 osob. 

Organizace splnila povinnost zaměstnáváním 4,65 osob, z toho dvě osoby ve třetím stupni 

invalidity a 5 osob v prvním a druhém stupni invalidity. Odebráním výrobků (výrobky byly 

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

plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením celkem za 1,114 osob. 

Organizace Benjamín p. o. nemá za rok 2018 povinnost odvádět žádné finanční prostředky.  

 

 



Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb 

V roce 2018 nebyla organizace Benjamín, p. o. požádána o poskytnutí informací dle zákona č. 

106/1999 Sb. 

 

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se 

zprávou o činnosti  

 

Zaměstnanci organizace budou seznámeni se zprávou o činnosti organizace nejpozději do   

15. 4. 2019. 

 

Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím 

 

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

Benjamín, p.o. v roce 2018. Moc si toho vážíme a věříme, že budeme mít i nadále možnost 

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

žijí. Jmenovitě pak Nadace Agrofert, PharmDr. K. Danačíková, GLOBUS ČR, k. s., 

Hypermarket GLOBUS Havířov, čokoládovny FIKAR, pan Martin Damovský, pan Antonín 

Mička, Statutární město Havířov, žáci, jejich rodiče a pedagogové a zaměstnanci Základní 

školy Žákovské v Havířově. 

Děkujeme za podporu zřizovateli – MSK a dále pak děkujeme  za spolupráci školám a 

školským zařízením, ve kterých se vzdělávají děti a mladí lidé z Benjamínu p.o.,  Domovu 

Jistoty Bohumín za dobrou spolupráci při zajištění stravování jako pro uživatele, tak i pro 

zaměstnance, Fondu pro opuštěné a hendikepované děti a mládež, Mořkov za realizaci akcí 

pro děti, kterých se děti z Benjamínu pravidelně zúčastňují. 

Organizaci ADRA za spolupráci v rámci dobrovolnické činnosti 

 
 

Zpráva o „public relations“ – přehled článků o organizaci 

 

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

únor 2018 a listopad 2018 

- Petřvaldské noviny (zpravodaj města Petřvald) – únor 2018 

- www.obec-morkov.cz – Mořkovjan  14/2018 

- TV POLAR – Léta běží – (Domov Benjamín je zařízení evropského standardu) 

- Orlovské noviny  - listopad 2018 

 
 
 

 
 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Darja Kuncová a kolektiv 

datum: 27. února 2019 

telefon: 596541149 

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

 

 

 
 

http://www.obec-morkov.cz/

