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ZÁKLADNÍ  INFORMACE O ORGANIZACI 

Název: Benjamín, příspěvková organizace 

Sídlo: Modrá 1705, Petřvald, 735 41 

IČ: 00847461 

Právní forma: příspěvková organizace 

Statutární orgán: ředitel, Mgr. Darja Kuncová 

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

Identifikátor služby:  

DOZP:  4878366 

DZR:     8580593 

Druh služby:  DOZP, DZR 

Předmět činnosti:  

Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních 

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

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

sociálních služeb souvisejících. 

Poskytovatelem příspěvku na provoz domova je Moravskoslezský kraj. 

Kapacita:  

DOZP: 

Petřvald: 24 

Karviná: 18  

Havířov: 24 

DZR:  

Petřvald: 8 

Kontakt: 596541149 

Číslo účtu: 2112515147/2700 

Datová schránka : esgkgvw 

www.benjaminpetrvald.cz 
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Vážené dámy, vážení pánové, 

 

Pročítáte zprávu o činnosti příspěvkové organizace Benjamín za rok 2021. Tato zpráva, je 

odrazem dění uplynulého roku v celé naší společnosti. Vše, co nám rok 2021 přinesl 

v pracovním, ale i osobním životě se odráželo v organizaci Benjamín,p.o. 

Každý rok je něčím specifický, rok 2021 byl pokračováním v boji proti Covidu. Daleko lépe 

jsme zvládli vše, co bylo spojeno s pandemickými opatřeními, strach z neznámého jsme 

vyměnili za nové pracovní i osobní zkušenosti. 

Touto cestou bych ráda poděkovala všem našim zaměstnancům a kolegům za jejich pracovní 

nasazení a ochotu pracovat v náročných podmínkách, které nám pandemie připravila i v roce 

2021. 

Děkujeme za významnou podporu zřizovateli – Moravskoslezskému kraji, který nám pomáhal 

zvládnout náročné situace. 

Děkujeme našim podporovatelům, dárcům, dobrovolníkům, velmi si vážíme Vaší podpory a 

pomoci.  

Jsme velmi rádi, že uživatelé již nemuseli být omezováni pandemickými opatřeními tak, jako 

v první vlně. Život se nám všem velmi změnil, ale my doufáme, že se pomalu budeme vracet 

k běžnému životu s minimem omezení. 

Rok 2021 byl stejně, jako ten předchozí, velmi náročný, ale mnohému nás naučil. Budeme 

tedy doufat, že následující rok nám přinese možnosti navrátit se do běžného života a 

zvládnout vše, co nás na této cestě čeká. 

Do roku 2022 přeji všem hodně síly, pevné zdraví, klid, mír a pohodu. 

 

 

 

Darja Kuncová – ředitelka organizace 
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Poslání organizace Benjamín, příspěvkové organizace 

 

 

         DOZP  

Registrační číslo služby: 4878366 

         DZR 

Registrační číslo služby: 8580593      

 

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

krajem. Sídlo organizace je v Petřvaldě, Modrá 1705. 

Poskytujeme celoroční pobytové služby v Domovech pro osoby se zdravotním postižením 

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

v Havířově (pro 24 dětí) a Domově se zvláštním režimem v Petřvaldě (pro 8 dospělých 

uživatelů) lidem s mentálním postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, 

v důsledku které nemohou žít ve svém domácím prostředí či se svou rodinou, a kteří potřebují 

celoroční pobytovou službu. 

S respektem a individuálním přístupem ke každému z uživatelů podporujeme jejich 

začleňování do společnosti a běžného života, zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření 

bezpečného domácího prostředí a navazování zdravých mezilidských vztahů. 

 

 

Poděkování sponzorům: 

Vážení přátelé,  

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

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

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

Jmenovitě pak děkujeme především: 

 

 

Zřizovateli za finanční podporu 

 

 
Jmenovitě pak děkujeme: 

 

Nadace Agrofert 

            
 

Ze srdce děkujeme za poskytnutí finančního daru, díky kterému jsme mohli dětem v DOZP 

Benjamín středisko v Havířově poskytovat canisterapii po celý rok 2021. 
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Globus ČR, k. s. Hypermarket Globus Havířov 
 

 

Velice děkujeme za opakovanou možnost zapojení do akce „Strom splněných přání“, kdy 

zákazníci i zaměstnanci Hypermarketu Globus darovali dětem z DOZP Benjamín, p. o. 

středisko v Havířově vánoční dárky dle jejich přání. 

 

Tesco Stores ČR, a. s. Hypermarket Tesco Havířov a organizace ADRA 

                      

 
Také moc děkujeme Hypermarketu Tesco v Havířově a jeho zákazníkům, kteří ve spolupráci 

s Dobrovolnickým centrem ADRA v Havířově zajistili pro děti z Benjamínu sladkosti a další 

dobroty, které jim zpestřily vánoční svátky. 

 

Dále patří náš velký dík: 

 Nadaci Charty 77 za poskytnutí nepeněžního daru  

 Firmě Perfect Distribution za poskytnutí nepeněžního daru  

 Paní PharmDr. Kamile Danačíkové za poskytnutí finančního daru  

 Panu Josefu Ráblovi a jeho kolegům za zorganizování akcí, díky kterým získaly děti 

z DOZP Benjamín, p. o. středisko Havířov sportovní nářadí a také finanční dar   

 Firmě BONATRANS GROUP, a. s. z Bohumína za poskytnutí finančního daru  

 Firmě Global Partner za poskytnutí nepeněžního daru  

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

vánoční dárky pro děti z DOZP Benjamín, p. o. středisko Havířov  

 Mobilnímu Hospici Ondrášek. o. p. s. z Ostravy za poskytnutí nepeněžního daru  

 Zaměstnancům společnosti Kooperativa, kteří v rámci charitativního projektu 

firemního dobrovolnictví „Strom pro lepší život“ poskytli finanční dar 

 Paní Janě Plačkové za poskytnutí nepeněžního daru  

 Firmě Distrimed s. r. o. za poskytnutí nepeněžního daru  

 Panu Martinu Mendlíkovi za poskytnutí nepeněžního daru  

 Panu Antonínu Mičkovi za poskytnutí finančního daru  

 Paní Dagmar Procházkové a Lence Kosiecové za poskytnutí finančního daru  

 Paní Marii Šimčíkové za poskytnutí nepeněžního daru 
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Dále děkujeme za pomoc a spolupráci organizaci ADRA, Dobrovolnickému centru ADRA 

Havířov, spolupracujícím organizacím Domov Březiny, Domov Jistoty, paní Andrei 

Macháčkové za dlouhodobou spolupráci při realizaci canisterapie a Dr. Černochovi a Fondu 

pro opuštěné handicapované děti a mládež za spolupráci a realizaci akcí pro děti, kterých se 

již několik let účastní také děti z Benjamínu. 

 

 

 

Public relations 2021 

 

Facebook Dobrovolnické centrum ADRA Havířov 

Facebook Nadace Agrofert 

Facebook Radniční listy (Havířov-City) 

https://tvmikroregiony.eu/…021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvmikroregiony.eu/morkov-morkovjan-14-2021
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1. POPIS ZAŘÍZENÍ 

 
DOZP Petřvald 

 

Zařízení poskytuje svým uživatelům pobytovou sociální službu ve zrekonstruovaných 

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

čtyřmi jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým. Kuchyň je propojena s obývacím 

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

Vše je uzpůsobeno pro potřeby uživatelů s těžkým zdravotním postižením.  Celý objekt je 

bezbariérový, budova je dvoupodlažní vybavena výtahem v dostatečné velikosti. Společným 

prostorem celého zařízení je atrium, které slouží zejména ke společenským setkáním. 

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

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

jsou mimo domácnosti. 

 

 

 

 

                   Budova a zahrada DOZP Petřvald 
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DOZP Havířov 

 

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

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

s mentálním a kombinovaným postižením již od roku 2015, kdy byla úspěšně dokončena 

realizace projektu Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově. Při 

stavbě byly využity nové a moderní technologie, a proto je i celá budova střediska Benjamín 

moderní a vybavená bezpečnostními prvky, které chrání život, zdraví a bezpečí uživatelů této 

služby, a odpovídá potřebám bydlení osob se zdravotním postižením. Celá budova i areál 

střediska je zcela bezbariérový. Je zde k dispozici také evakuační výtah, ze kterého lze vyjít 

přímo do zahrady. Zahrada je osázená listnatými i jehličnatými stromky a keři. Děti zde mají 

také koutek s bylinkami a drobným ovocem, mohou využívat dřevěný altán, který je 

postavený na zpevněné vydlážděné ploše, nebo se houpat na dvoumístné houpačce WOOD, 

která odpovídá všem stanoveným normám včetně dopadové plochy, takže tato oblíbená 

aktivita je pro děti bezpečná. Od roku 2020 slouží k uložení venkovního nábytku a dalšího 

sezónního vybavení zahradní domek. Celý pozemek domova je oplocen a tím oddělen od NsP 

Havířov, se kterou sousedí. Domov má svou vlastní příjezdovou cestu ke vstupní bráně a také 

boční branku, kterou lze projít přímo do areálu nemocnice. Blízkost nemocnice zajišťuje 

dětem dobrou dostupnost lékařské péče v odborných ambulancích, případně na lůžkovém 

oddělení, pokud je nutná jejich hospitalizace. Budova je napojena na zdroj tepla a teplé vody 

v NSP Havířov a má také vlastní elektrický výměník pro dohřívání vody, a proto zde nehrozí 

výpadky dodávky teplé vody z důvodu různých odstávek u dodavatele. Celá budova je 

vybavena topnými tělesy, které mají regulační ventily, aby mohla být regulována teplota na 

domácnostech i v dalších částech budovy a nedocházelo tak ke zbytečnému vytápění prostor 

zařízení. Efektivně se tak může šetřit energiemi. Na domácnosti, kde žijí převáženě imobilní 

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

odvoz běžného komunálního odpadu příslušnou firmou. Tříděný odpad (např. plasty, papír, 

sklo) odvážíme do sběrného dvora v Havířově k ekologické likvidaci. Děti a mladí lidé 

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

jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje. Ty jsou zařízeny dle jejich potřeb. Svůj pokoj si 

mohou vybavit také vlastním nábytkem a věcmi, které mají rádi. Na každé domácnosti jsou 

koupelny s WC. Na jedné z domácností mají dva pokoje své vlastní WC a sprchovací kout.  

Děti mají k dispozici obývací pokoje a plně vybavené kuchyňské kouty s varnou deskou, 

mikrovlnnou a elektrickou troubou, kombinovanou ledničkou, myčkou a dalšími 

kuchyňskými spotřebiči. Prosklené terasy jim slouží jako prostory k odpočinku, relaxaci i hře. 

Všechny domácnosti jsou zařízeny a vybaveny tak, aby to odpovídalo potřebám dětí a 

mladých lidí, kteří zde žijí. Všichni se pak dle svých možností a schopností zapojují také do 

chodu své domácnosti např. do praní, sušení a žehlení osobního prádla, vaření či úklidu.  Pro 

praní ostatního prádla je dle potřeb k dispozici také prádelna organizace Benjamín 

v Petřvaldu. V přízemí budovy, v části, která není určena k bydlení, mají uživatelé k dispozici 

snoezelen místnost. V této části jsou také prostory, které složí jako zázemí pro personál i 

technické zajištění provozu domova.  
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Budova DOZP v Havířově 

 

 

 

     

 

 

 

 
DOZP Karviná 

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p. o. středisko v Karviné poskytuje 

svým uživatelům celoroční pobytovou službu ve zrekonstruovaných prostorech od února 

2016. Moderní dvoupodlažní budova se nachází v širším centru města Karviné nedaleko 

nemocnice. Celý objekt je bezbariérový a k dispozici je výtah. Součástí je také zahrada se 

vzrostlými stromy a keři, kde uživatelé rádi tráví volný čas. V roce 2020 byl celý areál 

domova oplocen a byla vybudována zpevněná plocha pro parkování vozidel umístěná 

v bezprostřední blízkosti zadní brány.  

Uživatelé zde žijí ve třech bezbariérových domácnostech uzpůsobených dle jejich potřeb. 

Každá domácnost má čtyři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj, dvě koupelny s WC a 

obývací pokoj, jehož součástí je i kuchyňský kout. Na domácnosti v přízemí je venkovní 

terasa. 

V přízemí budovy se nachází zázemí pro zaměstnance a technické zajištění provozu. Tyto 

prostory jsou mimo domácnosti. V areálu zahrady je postaven zahradní domek pro uložení 

zahradní techniky a nářadí. 
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Budova DOZP v Karviné 

 

 
 

 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

 

DOZP Petřvald 

Poslání 
Posláním služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p. o. je pomoci 

dospělým 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. Ke každému uživateli přistupujeme s respektem 

k jejich věku, pohlaví a specifikům. 

Okruh osob, kterým poskytujeme službu sociální péče 
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 a osobám, jejichž projevy a chování v souvislosti s duševním onemocněním  

narušuje nebo znemožňuje soužití v kolektivu. 

 

 

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. 

Okruh osob, kterým poskytujeme službu sociální péče 

Děti a mladí lidé se zdravotním postižením, kteří prozatím nemohou vyrůstat v běžné  
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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 

Posláním služby domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Karviné je pomoci 

dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít smysluplný život na základě 

svých rozhodnutí. S respektem a individuálním přístupem ke každému z nich usilujeme o 

jejich začleňování do společnosti, rozvíjení jejich schopností a dovedností, pracovních aktivit, 

provázení v rizikových situacích, zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného 

domácího prostředí a podporu k navazování zdravých mezilidských vztahů. 

Okruh osob 

Dospělí lidé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením do 64 let věku. 

Mentální postižení může být kombinováno s dalším přidruženým postižením – tělesným, 

smyslovým či duševním. Tito lidé v důsledku svého postižení a specifických potřeb vyžadují 

vysokou míru podpory a zvláštní podmínky poskytované služby reflektující jejich nepříznivou 

sociální situaci. 

Službu neposkytujeme 

osobám, které jsou významně omezeny v mobilitě (např. upoutány na lůžko, využívají 

zdravotní kočár apod.), prostory služby umožňují poskytnout podporu max. 3 lidem, kteří 

využívají mechanický vozík 

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

lékařskou péči 
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3. UŽIVATELÉ SLUŽBY: 

 

3. Uživatelé služby DOZP v Petřvaldě 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – celkem 24 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2021, počty dle: Počty uživatelů 

Z toho 

nově 

přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 12 12 24 0 0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 26-64 21-47 21-64 0 0 

průměr 37,3 37 38 0 0 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I lehká závislost 0 0 0 0 0 

II středně těžká závislost 0 0 0 0 0 

III těžká závislost 1 0 1 0 0 

IV úplná závislost 11 12 23 0 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 2 0 2 0 0 

těžké 8 8 16 0 0 

hluboké 3 3 6 0 0 

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

 
7 
 

 
8 
 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 0 0 

s částečným omezením  1 2 3 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

 
5 

 
6 11 0 0 

             

3.3     obložnost v uplynulém roce  - 100% 

3.4     počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021 - 52 

                      z toho 15 žen  

                                 37 mužů 

3.5     průměrná čekací doba zájemců o službu – 36 měsíců 
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3.      Uživatelé služby DOZP v Havířově 

3.1.schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – 24 uživatelů 

            3.2.celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2021, počty dle: Počty uživatelů 
Z toho 
nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  7 15 22 0 2 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 9-20 10-21 9-21 0 9-10 

průměr 15 15 15 0 9,5 

 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 1 2 0 0 

IV úplná závislost 6 14 20 0 2 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 1 3 4 0 0 

těžké 6 12 18 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

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

4 13 

17 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          

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

0 0 
0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 2 4 6 0 0 

s částečným omezením  1 7 8 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

4 4 
8 0 0 

             

              3.3     obložnost v uplynulém roce  - 96,20 % 

3.4  počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021 celkem 8 

 z toho  2  ženy 

             6 mužů 

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu  - 40 měsíců 
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3. Uživatelé služby DOZP v Karviné 

                   3.1  schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – celkem 18 uživatelů 

                   3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2021, počty dle: Počty uživatelů 
Z toho 
nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 5 12 17 0 0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 26-50 37-52 26-52 0  0 

průměr 36,6 43,5 41,47 0  0  

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I lehká závislost 0 0 0 0 0 

II středně těžká závislost 0 1 1 0 0 

III těžká závislost 0 1 1 0 0 

IV úplná závislost 5 10 15 0 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0  0  0  

střední 0 2 2  0  0 

těžké 5 8 13  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 

 
 
4 5 0  0  

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

 
4 

 
8 12  0  0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0  0  

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

 
0 

 
0 0  0  

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 4 8 12 0 0 

s částečným omezením  1 4 5 0  0  

s úplným omezením 
pohybu 

 
0 

 
0 0  0  0  

     

           3.3      obložnost v uplynulém roce – 95,77 % 

           3.4      počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021 - 4 

                      z toho 1 žena  

                                 3 muži 

           3.5      průměrná čekací doba zájemců o službu - 25 měsíců 
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4. PERSONÁL DOZP PETŘVALD, HAVÍŘOV A KARVINÁ 

 

 

 

 

 
 

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 
dni  
31.12. 2021 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 12,36 11,23 1 0,88 4 3,65 1,2 1,1 4,38 3,98 1,78 1,62 0 0 

Vyšší odborné 3,62 3,29 0 0 2,75 2,5 0 0 0,87 0,79 0 0 0 0 

Úplné střední 39,47 35,95 0 0 28,25 25,71 7,71 7,01 0 0 3,51 3,23 0 0 

Vyučen 43,89 39,95 0 0 32 29,13 0 0 0 0 0 0 11,89 10,82 

Základní 10,53 9,58 0 0 8 7,28 0 0 0 0 0 0 2,53 2,3 

Celkem 109,87 100 1 0,88 75 68,27 8,91 8,11 5,25 4,77 5,29 4,85 14,42 13,12 
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grafické znázornění poměru mužů a žen 
pracovníků v sociálních službách v DOZP  

muži ženy
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4a PERSONÁL ORGANIZACE BENJAMÍN, P. O. CELKEM 

 

 

 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 
dni 31. 12. 
2021 

% 

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 14,38 11,35 1 0,79 5 3,95 1,25 0,99 5,13 4,04 2 1,58 0 0 

Vyšší odborné 4,62 3,65 0 0 13,75 2,96 0 0 0,87 0,69 0 0 0 0 

Úplné střední 45,44 35,86 0 0 33,5 26,44 8 6,31 0 0 3,94 3,11 0 0 

Vyučen 49,38 38,97 0 0 35 27,62 0 0 0 0 0 0 14,38 11,35 

Základní 12,88 10,17 0 0 10 7,90 0 0 0 0 0 0 2,88 2,27 

Celkem 126,70 100 1 0,79 87,25 68,87 9,25 7,30 6 4,73 5,94 4,69 17,26 13,62 
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5. PRÁCE S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB                       

A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2021 

 
Rok 2021 se v mnoha ohledech podobal předchozímu roku. Pokračovala další vlna pandemie 

COVID_19 a personál pobytových sociálních služeb byl vystavován i nadále stresovým a 

zátěžovým situacím. Stále jsme však měli na paměti práva uživatelů a snažili jsme se veškerá 

opatření ve službách nastavovat tak, aby co jak nejméně omezovaly život uživatelů. 

 

 

DOZP Petřvald 

Snahou organizace Benjamín, p. o. je vytváření kvalitní podpory a pomoci uživatelům, kteří 

žijí v pobytové sociální službě. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby, nekomunikující 

verbálně klademe velký důraz na rozvoj alternativní komunikace. V této oblasti stále 

proškolujeme jak nové zaměstnance, tak u stávajících zaměstnanců prohlubujeme jejich 

dovednosti např. formou metodických podpor, workshopů a týmových schůzek. Významnou 

oblastí pro vzdělávání je i téma konceptu Bazální stimulace. Uvítali jsme možnost vzdělávat 

se v rámci projektu „Žít normálně“. V tomto tématu bylo proškoleno celkem 8 zaměstnanců.   

V oblasti krizové intervence se v roce 2021 s přesahem do roku 2022 vzdělává koordinátorka 

jedné domácnosti. Tento výcvik je realizován z projektu „Podpora duše II“. Z projektu 

„Podpora duše II“ jsme využili i jiná témata pro vzdělávání zaměstnanců, která úzce souvisí 

s okruhem osob, kteří v Benjamínu p. o. žijí. Dalším aktuálním tématem v oblasti vzdělávání 

bylo „Stress a prevence syndromu vyhoření“, kterého se zúčastnili jak pracovníci v sociálních 

službách, tak i sociální pracovníci. V průběhu roku byly v pravidelných intervalech 

realizovány supervize pro pracovníky v přímé péči.  

Ve středisku DOZP Petřvald si zakládáme na individuálním přístupu k člověku, na jeho 

důstojném a plnohodnotném životě. Zaměstnanci se snaží začlenit uživatele do běžného 

života. Zapojováni jsou všichni uživatelé včetně těch, kteří jsou upoutání na lůžko. V roce 

2021 měli lidé možnost vyjíždět za oblíbenými aktivitami do okolních měst za kulturou i 

sportem (divadelní představení v Ostravě, v Petřvaldě a v Hlučíně, návštěva Kinokavárny). 

Jejich aktivity se ve větší míře soustředily také do města Petřvald. Své zájmy rozvíjeli 

uživatelé často v rámci svého domova. Uživatelé byli v pravidelném kontaktu se zvířaty jak 

v rámci svého domova, tak mimo něj (spolupráce s útulkem, kontakty se zvířaty byly také 

realizovány prostřednictvím zooterapie). Lidé ze střediska v Petřvaldě využívali volně 

dostupných služeb v rámci města Petřvald. V roce 2021 spolupracovalo středisko DOZP 

v Petřvaldě s organizací Kafira o.p.s., která podporuje lidi se zrakovým kombinovaným 

postižením v co jak nejaktivnějším životě. Ve spolupráci s touto organizací bylo sedmi 

uživatelům provedeno „funkční vyšetření zraku“. Bylo realizováno mnoho akcí na zahradě, 

kde byli přizváni přátelé a rodinní příslušníci uživatelů (pálení čarodějnic, uzamykání 

zahrady, smažení vaječiny či soutěž o nejhezčí dýni). Velmi oblíbenou akcí mezi uživateli je 

„Noc pod hvězdami“ (stanování na zahradě). Dlouhodobě spolupracujeme s organizací 

ADRA, která zprostředkovala návštěvu spolku Soul, s jehož členy si uživatelé mohli zahrát na 

djembe a další etnické nástroje. Za pomoci organizace ADRA jsme získali jednu 

dobrovolnici. Uživatelé během celého roku mohli využívat muzikoterapii, realizovanou jak 

v budově, tak v letních měsících na zahradě. V letních měsících využívali všichni uživatelé 

možnost koupání v bazénu na zahradě. Velmi nám záleží na podpoře uživatelů při udržení 

rodinných vazeb a vytváření vztahů. V náročném covidovém období byla tato oblast podpory 

obzvlášť velmi důležitá. Snažili jsme se uživatele chránit před nákazou, ale hlavně neomezit 

možnost setkání s rodinou a přáteli.  
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  Koupání v zahradním bazénu 

                   

             

                 Sklízení úrody             
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DOZP Havířov  
Doufali jsme, že se v roce 2021 vrátí svět do normálu a budeme žít zase tak, jak jsme byli 

zvyklí, bohužel se to nesplnilo a i v tomto roce jsme všichni byli omezování opatřeními 

nouzového stavu a dalšími omezeními v souvislosti s pandemií COVID-19. Bohužel největší 

dopad to má vždy především na uživatele pobytových služeb. Proto jsme usilovali hlavně o 

to, abychom tyto negativní vlivy co nejvíce zmírňovali a poskytovali uživatelům službu tak, 

abychom jim nevytvářeli další omezení, ale naopak je podporovali v tom, aby mohli prožívat 

co nejvíce toho, na co byli zvyklí, provázeli je náročnými situacemi v době karantén, 

pomáhali jim vše bezpečně zvládnout a přečkat s co nejméně stresujícími vlivy a důsledky. 

Proto jsme opět zrevidovali standard kvality č. 2 Ochrana práv uživatelů, kde jsme si vymezili 

nové oblasti možných porušení práv uživatelů spojených s karanténními a jinými opatřeními. 

V souvislosti s tímto standardem jsme společně s dalšími členy pracovní skupiny pro 

standardy v organizaci Benjamín začali pracovat na revizi „Protokolu o sexualitě, vztazích a 

prevenci zneužívání“, který má naše organizace zpracován a řídí se jím při poskytování 

služby sociální péče svým uživatelům. Doplnili jsme také alternativní formu standardu č. 14 

Nouzové a havarijní situace zpracovanou pomocí AAK, která slouží uživatelům k získání 

potřebných informací a učí se toto formou chránit sebe i své okolí. Průběžně jsme revidovali i 

metodiky ke standardům kvality např. Metodický postup pro trávení času mimo domov, 

Metodický postup pro podávání léků, Metodický postup ke konzultacím ke komunikaci AAK, 

Metodický postup pro doprovod uživatelů k lékařskému vyšetření a při hospitalizaci nebo 

kartu pro přepravu uživatelů do škol. Pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry i 

sociální pracovník se v průběhu roku 2021 vzdělávali a využívali prezenční i on-line formy 

vzdělávacích akcí. Měli tak možnost i v době různých opatření a omezení získávat nové 

informace, které následně využívali při práci s uživateli, aby jim poskytovali kvalitní službu 

sociální péče dle jejich potřeb. Semináře, kurzy a workshopy byly zaměřeny např. na 

problematiku augmentativní a alternativní komunikace, potřeby dětí, sociálně – právní 

ochranu dětí, koncept snoezelen nebo bazální stimulace atp. Pracovníci v přímé péči měli také 

možnost využívat týmové či individuální supervize a metodickou podporu v oblasti potřeb 

uživatelů nebo semináře na téma syndromu vyhoření. V roce 2021 se podařilo dokončit 

plánovaný přechod dítěte s autismem z Olomouckého kraje do služby sociální péče, která pro 

toto dítě byla vytvořena v místě jeho bydliště a naše organizace úzce spolupracovala 

s pracovníky nové služby, aby přestěhování dítěte bylo pro něj bezpečné a úspěšné.  Dítě se 

tak dostalo opět do kraje, kde žije jeho rodina, a jeho kontakty s ní se tak mohly stát 

intenzivnější. I přes nepříznivou situaci v souvislosti s Covid_19 jsme vytvářeli podmínky pro 

setkávání dítěte s blízkým člověkem v rámci hostitelské péče. Důležité pro nás bylo také dělat 

všechno pro to, aby se děti mohly setkávat se svými rodiči a blízkými lidmi. Za velký úspěch 

roku 2021 považujeme úspěšný a bezpečný přechod dítěte do pěstounské péče. Díky velmi 

úzké a intenzivní spolupráci s pěstouny, zahájené v květnu 2021 dle plánu přechodu dítěte, se 

podařilo, aby dítě trávilo Vánoce už v rodinném prostředí. V průběhu roku 2021 dosáhlo 5 

uživatelů 18 let a podávali jsme tak návrh na stanovení opatrovníka bez omezení jejich 

svéprávnosti. Doposud se nám to dařilo realizovat a zachovat uživatelům jejich svéprávnost, 

nyní ale soud začal k této problematice přistupovat jinak a i přes náš návrh a úsilí při soudním 

řízení 2 uživatele omezil v jejich svéprávnosti, u jednoho uživatele se podařilo jeho 

svéprávnost zachovat, u jednoho soudní řízení stále běží a ve věci posledního uživatele jsme 

začali hledat další možnosti a spolupráci s právníkem, který by nám mohl v této věci pomoci. 

Uživatele, kteří dosáhli 15 let věku, jsme podpořili při vyřizování jejich prvního občanského 

průkazu. I v roce 2021 byla velmi zásadně ovlivněna opatřeními proti šíření nákazy školní 

docházka dětí i další vzdělávání mladých lidí z Benjamínu a také využívání kroužků v rámci 

volnočasových aktivit. I přesto se podařilo podpořit šest uživatelů s těžkým a kombinovaným 

postižením včetně PAS při přechodu do Praktické školy a jedno dítě při přechodu na novou 

základní školu. Jedno dítě dále pokračovalo v plnění povinné školní docházky na běžné 

spádově škole v Havířově a ostatní děti a mladí lidé z Benjamínu ve vzdělávání v rámci 
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speciálního školství. Zvládli jsme i distanční výuku, i když to bylo velice náročné pro 

uživatele i personál. Uživatelé využívali také kroužky např. ve spolupráci s organizací DON 

BOSKO v Havířově, se sdružením ADAM v Havířově nebo Střediskem volného času Asterix 

v Havířově. Pokračovala také velmi přínosná spolupráce s panem Josefem Ráblem a jeho 

kolegy při setkávání s uživateli na  streetworkoutovém hřišti v Havířově.  Díky této 

spolupráci jsme získali také sportovní náčiní např. boxovací trenažer včetně boxerských 

rukavic, přenosné branky, míče atd.  Uživatelé se i v roce 2021 zúčastnili již tradiční akce 

Světový den shybů, díky které jsme opět získali finanční dar, který mezi sebou účastníci akce 

vybrali a organizaci Benjamín, p. o. ji pak předal pan Josef Rábl. Také v roce 2021 se pro děti 

a mladé lidi podařilo zajistit rekreační pobyt ve Švagrově a mohli tak trávit několik dní 

na horách na čerstvém vzduchu a získat plno nových zážitků. Volnočasové aktivity dětí a 

mladých lidí v Benjamínu byly rovněž velmi omezeny opatřeními proti šíření nákazy 

COVID-19 vzhledem k uzavírání restaurací, cukráren, sportovišť, některých obchodů a služeb 

v rámci nouzového stavu, omezováním pohybu, rušením společenských a kulturních akcí, 

podmiňováním vstupu očkováním atp. Přesto jsme vytvářeli možnosti a podmínky pro to, aby 

mohli trávit svůj volný čas smysluplně aktivitami, které je baví. Jezdili na výlety do přírody, 

účastnili se akcí, které pořádal např. Spolek Jonáš, se kterým spolupracujeme a využíváme 

pozvání na různé akce, které naše uživatele velmi baví. Účastnili jsme se také dalšího ročníku 

setkání dětí v Mořkově, které pořádá každoročně Fond pro opuštěné a handicapované děti a 

mládež. Pracovníci s uživateli plánovali aktivity tak, aby pro ně byly bezpečné v souvislosti 

se šířením nákazy. Volný čas mohli trávit také na zahradě, kde měli k dispozici bazény, 

trampolínu, houpačky, s podporou pracovníků mohli grilovat různé dobroty atp. Velmi 

přínosnou a důležitou volnočasovou aktivitou byla pro uživatele canisterapie, která jim 

přinesla chvíle uvolnění, relaxace a možnost trávit čas s pejsky a terapeutkou, se kterými se 

dobře znají, mají k nim důvěru a rádi s nimi tráví svůj čas. Toto všechno se pro ně podařilo 

zajistit zejména díky finanční podpoře projektu canisterapie Nadačním fondem Agrofert, 

který tuto aktivitu v Benjamínu podpořil finančním darem ve výši 105 000,- Kč. Podařilo se 

realizovat také muzikoterapie s Dr. Holzerem. Velmi úspěšná byla také akce s Dobrovolným 

hasičským sborem z Dolní Suché, díky které se uživatelé nejen pobavili, ale dozvěděli se i 

mnoho důležitých věcí. I přes všechna omezení jsme hledali cesty k tomu, aby se uživatelé 

mohli setkávat se svými dobrovolníky z organizace ADRA v Havířově a trávit s nimi volný 

čas. Podařilo se uspořádat i naši akci „Rozloučení s létem“, kterou věnujeme našim 

dobrovolníkům jako poděkování za jejich pomoc.  I když jsme se s některými z nich již 

rozloučili, podařilo se nám získat ke spolupráci i dobrovolníky nové a věříme, že se to bude 

dále zlepšovat a jejich počet opět poroste. ADRA nám také moc pomohla při zajištění 

různých dobrot dle přání uživatelů o Vánocích ve spolupráci s Hypermarketem Tesco 

v Havířově. Společně s Adrou se podařilo realizovat pro dobrovolníky supervize, kterých se 

účastnila i kontaktní osoba pro dobrovolníky v DOZP středisko v Havířově, nebo školení pro 

zájemce o dobrovolnictví, kde vedoucí střediska prezentovala službu DOZP v Havířově, aby 

inspirovala zájemce o dobrovolnictví právě v našem zařízení. Celý rok 2021 byl opět pro děti 

a mladé lidi v Benjamínu i veškerý personál velmi zátěžový, naštěstí jsme již byli na možné 

situace spojené s nákazou dobře připraveni a uměli jsme se s nimi vyrovnat a dobře je 

zvládnout. Prioritní vždy bylo, aby byl dětem a mladým lidem zachován jejich životní rytmus, 

aby šel život v Benjamínu dál se vším, co přináší. I Vánoce byly pro uživatele radostné a to i 

díky projektu „Strom splněných přání“ Hypermarketu Globus, v rámci kterého dostal každý 

z uživatelů dárek, který si přál.  Další dárky jsme mohli zajistit i díky daru z Fondu primátora 

Statutárního města Havířova na rok 2021. Veselá byla i silvestrovská oslava, i když i letos 

musela z důvodu karanténních opatření probíhat odděleně na každé z domácností zvlášť. 

S rokem 2021 jsme se tedy rozloučili a moc si přejeme a doufáme, že se v roce 2022 vrátíme 

k běžnému životu, na který jsou děti a mladí lidé v Benjamínu zvyklí, a který jim chybí.  
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  Aktivity dětí z domácnosti Čtyřlístek 
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     Aktivity dětí z domácnosti Klubíčko 
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  Aktivity dětí z domácnosti Domino 
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DOZP Karviná 

Ve středisku v Karviné se proškolovali zaměstnanci průběžně v tématech AAK, struktura a 

vizualizace, sexualita lidí s mentálním postižením, komunikace s klienty s duševním 

onemocněním, vzdělávání na téma „Co je domov, co je ústav“. I v roce 2021 jsme 

spolupracovali s konzultantkou Bc. Kateřinou Balickou DiS. v rámci podpory při zvládání 

projevů náročného chování. Zaměstnanci jsou vzděláváni v oblastech, které se vztahují 

k potřebám uživatelů, a získané zkušenosti a dovednosti uplatňují v praxi.  

Uživatelé se v rámci svých možností učili rozvíjet své pracovní dovednosti nejen při 

domácích pracích a při práci na zahradě, ale i v sociálně-terapeutických dílnách Slezské 

diakonie (Eben-Ezer v Českém Těšíně). Tři uživatelé navštěvovali tyto dílny dvakrát týdně. 

Středisko v Karviné spolupracuje s dobrovolnickou organizací ADRA při získávání nových 

dobrovolníků. Nyní dochází za dvěma klienty jeden dobrovolník. V jarních a letních měsících 

bylo realizováno několik zahradních akcí spojených se setkáním s opatrovníky a přáteli. 

Uživatelé žijící ve středisku v Karviné hojně využívají dostupné služby města Karviné 

(veřejně dostupná sportoviště, kino, divadlo, kavárny, cukrárny, kadeřnictví, pedikúra). 

Rovněž terapeutické činnosti byly pro uživatele velmi oblíbenou aktivitou (muzikoterapie, 

canisterapie). 

Klientela střediska v Karviné je velmi náročná na podporu v oblasti kolektivního soužití. 

Dochází k mnoha incidentům a obtížím v rámci tohoto soužití. Nastavenou adekvátní 

podporou (počet personálu, nabídka vhodných pracovních i volnočasových aktivit, zvládání 

emociálního vypětí) se snažíme předcházet náročným situacím, do kterých se dostávají jak 

uživatelé, tak podporující personál. Uživatelé, kteří žili převážnou část svého života 

v nevyhovujících institucionálních podmínkách velkého pobytového zařízení, se nyní 

postupně učí žít život v důstojném prostředí za individuální podpory personálu s možností 

prosazování svých práv a oprávněných zájmů, učí se sebeprosazování, rozhodování se v 

rámci přiměřeného rizika. Převážnou část podpory ve vzdělávání zaměstnanců cílíme do 

předcházení v oblasti chování náročného na péči. 

 

 

                     Aktivity uživatelů DOZP v Karviné 
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6. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ 

 

DOZP Petřvald 

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

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

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

obývací pokoj, kuchyň a terasy v přízemí i v prvním patře, lemující obvod budovy. 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.  

 

 

 

 

 

 



 

- 27 - 

 

                     Pokoj uživatelky 

 

                     
 

 

 

 

 

 

DOZP Havířov 

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

dvoulůžkových pokojů na třech samostatných domácnostech. Každá z domácností je 

vybavena koupelnami s WC. Na domácnosti v prvním NP jsou 2 koupelny s WC, které 

využívá celkem 9 uživatelů. Tyto koupelny jsou vybaveny sprchovacími lůžky. V druhém NP 

je domácnost s 2 koupelnami s WC, které slouží 7 uživatelům. V domácnosti v druhém NP 

má 8 uživatelů k dispozici celkem 4 koupelny s WC. Jedna koupelna je vybavena 

sprchovacím lůžkem. Součástí každé domácnosti je prostorný obývací pokoj. Na domácnosti, 

kde žijí také děti a mladí lidé s autismem, je tento pokoj rozčleněn do jednotlivých částí tak, 

aby zde měli nastrukturovaný prostor pro jednotlivé aktivity, které v nich dělají. Každá 

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

uživatelé zapojují do vaření, učí si připravit jednoduchá jídla, nápoje, mýt nádobí atp. 
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Celodenní stravu mají zajištěnou od externího dodavatele. Součástí každé domácnosti jsou 

také automatické pračky se sušičkou, a uživatelé si tak dle svých možností a schopností 

s podporou pracovníků perou své prádlo. Na všech domácnostech jsou prosklené terasy, které 

mohou využívat k odpočinku a relaxaci nebo ke hře, cvičení či jiným aktivitám. K tomu zde 

mají k dispozici např. sedací vaky, houpačky, trampolínu, boxovací trenažér, přenosné 

branky, sedací nábytek atp. V přízemí mimo pobytovou část budovy je snoezelen místnost, 

která uživatelům neslouží jen pro relaxaci, ale mohou se zde učit poznávat svět kolem sebe, 

navazovat s ním kontakt a získávat nové zkušenosti a dovednosti v bezpečném prostředí s 

využitím všech svých smyslů. Kolem budovy je zahrada, kde se děti a mladí lidé mohou 

věnovat pohybovým aktivitám (např. skákat na trampolíně, jezdit na kole nebo koloběžce, 

házet si s míčem, hrát fotbal atp.), houpat se na houpačce, hrát si, odpočívat v altánu či na 

lavičkách nebo na trávě, v létě plavat v bazénech nebo pěstovat bylinky či drobné ovoce a 

zeleninu. Volný čas však děti a mladí lidé tráví s podporou pracovníků nejraději především 

mimo areál Benjamínu. Rádi chodí nakupovat, do cukráren nebo restaurací, rádi využívají 

služeb kadeřnictví, chodí do knihovny nebo solné jeskyně. Navštěvují kroužky, hrají si na 

hřištích, cestují, účastní se akcí v Havířově i okolních městech.  

 

 

 

  Snoezelen 

 

           
 

 

 

Dívčí pokoje 
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DOZP Karviná 

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

jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový, dvě koupelny se sociálním zařízením. V každé 

domácnosti žijí muži i ženy, její součástí je obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. 

Součástí domácnosti v přízemí je terasa, která je každodenně, především v letních měsících 

využívána. Uživatelé mají možnost využívat prostornou zahradu, která byla v roce 2020 

oplocena a areál DOZP se mohl oddělit od dalších institucí, které se nacházejí v blízkosti 

areálu DOZP – Základní a střední škola a Dětský domov Srdce.  

 

 

Pokoj uživatele 

 

 
 

 

 

 

7.   STAVEBNĚ-TECHNICKÝ STAV OBJEKTŮ 

 

 

DOZP Petřvald 

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

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

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

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

zaměstnance a multifunkční místnost. V celém objektu jsou okna opatřena elektronickými 

venkovními žaluziemi. Budova je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím zařízením a 

kamerovým systémem. Na zahradě je zahradní domek a altán. Budova je vytápěna plynovými 

kotli a energetický štítek budovy je C.  
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DOZP Havířov 

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

základě realizace projektu „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením 

v Havířově“, která byla dokončena v roce 2015. Budova je rozdělena do dvou částí, které na 

sebe navazují. Pobytové služby sociální péče jsou poskytovány v hlavní části budovy, která je 

rozčleněna na přízemí a dvě patra. Do pobytové části se vstupuje přes přízemní budovu, ve 

které jsou umístěny administrativní a technické místnosti, zázemí pro personál a místnost 

snoezelen. V pobytové části budovy jsou také bezbariérové boční vchody, které mohou 

uživatelé využívat a nemusí tak procházet přes administrativní a technickou část budovy. 

Z pobytové části lze v přízemí také vyjít zadními dveřmi bezbariérového evakuačního výtahu 

přímo na zahradu. V budově, v níž se poskytují služby DOZP, jsou tři samostatné domácnosti, 

v každé z nich je vždy obývací pokoj s kuchyňským koutem nebo samostatnou kuchyňkou, 

jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje uživatelů, koupelny s WC, 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 je 

upravený trávník, okrasné stromy, keře a také zahradní domek a altán. Budova je zabezpečena 

elektronickým zabezpečovacím zařízením a kamerovým systémem proti vniknutí cizích osob 

a má elektronický protipožární systém.  Budova má energetický štítek B.  

 

 

 

 

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

rekonstrukce budovy na adrese Vydmuchov 1834/10a v Karviné. K objektu byla provedena 

přístavba (schodiště a výtah, který není evakuační), vznikla terasa a parkoviště s šesti 

parkovacími místy pro parkování osob s omezenou možností pohybu přímo před budovou. Na 

zahradě je zděný zahradní domek. Budova je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím 

zařízením a kamerovým systémem, je vytápěna plynem (v roce 2021 byla provedena výměna 

plynového kotle) a energetický štítek budovy je C. 

 

 

 

 

8.  STĚŽEJNÍ CÍLE STANOVENÉ K REALIZACI V ROCE 2021  
 

 

DOZP Petřvald 

Zavedení elektronického způsobu komunikace uživatelů se svými blízkými minimálně 

pro čtyři uživatele a podpora uživatelů ve využívání elektronické formy nákupů 

prostřednictvím e-shopů.  

Elektronický způsob komunikace se podařilo zrealizovat se dvěma rodinami uživatelů 

s vysokou mírou potřebné podpory. Elektronický způsob komunikace je náročný pro starší 

rodinné příslušníky, kteří upřednostňují především telefonickou nebo osobní komunikaci. 

Internet se daří využívat uživatelům za podpory zaměstnanců při nákupech svých osobních 

potřeb.  
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Prohloubení spolupráce s „Centrem denních služeb Start “ a pravidelné docházky 

minimálně jedné uživatelky do tohoto centra. 

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci v průběhu celého roku nezačala uživatelka do 

Centra denních služeb Start docházet. Byla navázána spolupráce se Střediskem volného času 

„Domek“ v Petřvaldě, kde byly realizovány kurzy jógy, o které uživatelka projevila zájem. 

Učinili jsme přípravné kroky, aby realizace této aktivity byla předem připravená, a to nejen 

pro uživatelku, ale i pro ostatní účastníky kurzu. Uživatelka docházela několik týdnů na kurz 

jógy, ale svými specifickými projevy chování rušila ostatní účastníky, proto byla tato aktivita 

ukončena. 

 

 

 

 

Zajištění pracovních aktivit mimo domov Benjamín p. o. v Petřvaldě minimálně dvěma 

uživatelům. 

Stanovený cíl zajištění pracovních aktivit uživatelům se nepodařilo naplnit. Tento cíl budeme 

mít zájem naplnit v příštím roce a budeme předpokládat, že epidemiologická opatření 

nebudou bránit v těchto aktivitách. 

 

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 a vize do dalších let  

- Zahájení spolupráce se střediskem v Havířově za účelem využití  snoezelen místnosti 

pro 2 uživatele. Na základě nabytých zkušeností vytvořit pro středisko v Petřvaldě 

podmínky pro realizaci snoezelenu s klienty v místnosti, pokoji a na lůžku.  

- Proškolit v této oblasti další pracovníky v přímé péči.  

- Vytvořit 5 vzorových snoezelen hodin jako ucelenou pomůcku pro pracovníky od 

přípravy, výroby pomůcek přes nezbytné vybavení místnosti až pokynů pro realizaci. 

- Realizovat zooterapie pro čtyři domácnosti. 

- Prohloubení spolupráce s útulkem pro psy Čtyřlístek. Zajištění kontaktu se zvířetem 

mimo domov pro 4 uživatele z toho 2 uživatele trvale upoutané na vozík. 

www.ctyrlistekprohafany.cz  

- Pokračovat ve spolupráci s organizací Kafira. 

 

 

DOZP Havířov 

Získat finanční podporu pro projekt canisterapie pro děti a mladé lidi v DOZP 

Benjamín, p. o. od dárce.  

Na konci roku 2020 byl zpracován projekt k získání finanční podpory individuální 

canisterapie pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v DOZP 

Benjamín, p. o. středisko v Havířově na rok 2021. Tento projekt byl podpořen Nadací 

Agrofert částkou 105 000,- Kč. Uživatelé ve středisku v Havířově tak mohli využívat 

pravidelně po celý rok canisterapii, při které byli v kontaktu s terapeutickými psy a zkušeným 

terapeutem. Canisterapie pro ně byla podporou a pomocí při řešení psychických, citových 

nebo sociálně integračních problémů a cestou k možnému naplnění některých svých potřeb. 

Děti měly možnost se pomocí pravidelného kontaktu s terapeutickým psem a s podporou 

terapeuta i pracovníků v sociálních službách naučit správně se chovat k druhým, což je pro 

jejich další život moc důležité. Canisterapie byla intenzivně využívána jako prvek léčebné 

rehabilitace uživatelů. Tato forma rehabilitace je pro ně daleko atraktivnější než „normální“ 

rehabilitační cviky, a proto je pro ně velkou motivací ke cvičení a k celkové rehabilitaci. Také 

polohování s pomocí těla psa, je pro děti zábavnější než „pouhé“ polohovací pomůcky. 
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Canisterapie jim pomáhala snižovat nebo zcela odbourat jejich napětí, stres, nedůvěru nebo 

strach z neznámého. I v roce 2021 byla canisterapie a kontakt s pejsky pro děti a mladé lidi v 

Benjamínu přínosná a smysluplná alternativa aktivit, které nebylo možné realizovat kvůli 

opatřením v rámci nouzového stavu, pomáhala jim eliminovat napětí, stesk a projevy 

stresového chování a měla na ně celkově velmi pozitivní účinek. Čas prožitý s pejsky byl pro 

ně nejen užitečný a prospěšný, ale byl to také čas kontaktu s kamarády, čas radosti a pohody. 

Za to všechno moc děkujeme především Nadaci Agrofert, že toto všechno dětem a mladým 

lidem z Benjamínu umožňuje.  

 

Zajistit pro děti a mladé lidi akci ve spolupráci s Policií ČR a Hasičským záchranným 

sborem.  

Děti a mladí lidé v DOZP Benjamín, p. o. středisko v Havířově se s pomocí pracovníků 

seznamují s riziky, která je mohou potkat, a učí se na ně správně reagovat, ale hlavně jim 

předcházet. Součástí standardu č. 14 Nouzové a havarijní situace jsou také informace ve 

formě alternativní komunikace, které mají uživatelé k dispozici na domácnostech, a využívají 

je i při povídání o tom, co dělat, kdyby vznikl v Benjamínu požár nebo se dostali do jiné 

situace možného ohrožení zdraví či života, ale hlavně také, jak se bezpečně chovat, aby požár 

nevznikl a jak předcházet tomu, aby se neocitli v jiných rizikových nebo konfliktních 

situacích. Téměř po většinu roku 2021 byly všechny aktivity uživatelů ovlivněny a omezeny 

v důsledku nouzového stavu a protiepidemiologických opatření, přesto se nám podařilo 31. 

srpna 2021 realizovat ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Horní Suchá setkání 

uživatelů DOZP Benjamín, p. o. středisko Havířov s členy tohoto sboru. Byla to návštěva 

nejen poučná, ale také zábavná a děti se tak pro ně atraktivní formou dozvěděly, co obnáší 

práce hasiče, mohly si vyzkoušet hasičskou výstroj, sílu vodního proudu, jaké to je, sedět v 

pravém hasičském autě a mnoho dalších zajímavých věcí, ale hlavně také to, jak se chovat 

bezpečně a chránit sebe i ostatní. Také jsme zahájili spolupráci s Policií ČR v Havířově a 

připravovali společně setkání uživatelů s „preventistou“ z Policie ČR. V roce 2021 se bohužel 

toto setkání neuskutečnilo z důvodu různých karanténních opatření na obou stranách, ale 

budeme v realizaci této akce pokračovat a podnikat potřebné kroky k tomu, aby se vše 

podařilo v roce 2022. 

 

Získat minimálně jednoho nového dobrovolníka ve spolupráci s organizací ADRA.  

I v průběhu roku 2021 byla dobrovolnická činnost v DOZP Benjamín, p. o. středisko v 

Havířově velmi narušena protiepidemiologickými opatřeními proti šíření nákazy   COVID – 

19. Návštěvy dobrovolníků byly omezovány, stejně tak setkávání s nimi v rámci supervizí, 

školení atp. Přesto jsme stále intenzivně spolupracovali s naším koordinátorem z ADRA a 

hledali cesty, jak získat nové dobrovolníky. Vedoucí střediska DOZP Benjamín, p. o. se 16. 

září 2021 zúčastnila školení zájemců o dobrovolnictví, které pořádala organizace ADRA pro 

zájemce o dobrovolnickou činnost, kde aktivně prezentovala službu sociální péče, která je 

v DOZP Benjamín, p. o. středisko v Havířově poskytována, informovala zájemce o potřebách 

dětí a mladých lidí, kteří zde žijí, a o principech dobrovolnictví v naší organizaci a 

možnostech pomáhat. Příležitost informovat veřejnost o naší službě a možnosti pomáhat 

dětem a mladým lidem se zdravotním postižením jako dobrovolník jsme využili také v rámci 

Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb, který se konal dne 9. září 2021 v Havířově. 

Podařilo se tak získat 3 nové dobrovolníky, kteří s námi zahájili spolupráci. Celkem jsme tak 

v průběhu roku 2021 využívali pomoci 16 dobrovolníků.  

 

Podpořit uživatele v přechodu do Praktické školy při SŠ a ZŠ v Havířově  

Ve školním roce 2020/2021 přešlo 6 uživatelů ze základní školy do Praktické školy. Na tento 

přechod se s pomocí pracovníků připravovali již předem dle svého plánu přechodu, který měl 

i formu pro alternativní způsob komunikace dle jejich potřeb. Uživatelé měli k dispozici 

fotografie prostor školy, protože přijímací pohovory probíhaly z důvodu 
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protiepidemiologických opatření bez osobní přítomnosti žáků ve škole. Ve spolupráci se 

školou se nám v průběhu prázdnin podařilo získat také fotografie jejich budoucích pedagogů i 

asistentů pedagoga. Uživatelé v rámci svého plánu přechodu také jezdili ke škole, aby se 

seznámili s budovou školy. Bohužel jsme pak zjistili, že nedojde ke změně budovy, protože se 

uživatelé budou dále vzdělávat ve stejné budově, kam dosud docházeli, proto došlo k úpravě 

těchto informací i v plánu přechodu v podobě AAK. S podporou pracovníků si uživatelé 

zajišťovali také školní potřeby a další potřebné vybavení. Příprava na změnu školy byla velice 

důležitá, zejména s ohledem na jejich potřeby v oblasti zdravotního stavu, komunikace atp. 

Na změnu školy se totiž chystalo také dítě s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením, 

které se do Benjamínu přestěhovalo v průběhu roku 2021. Proto se hned za začátku školního 

roku konala schůzka se zástupci vedení Benjamínu i školy a příslušných pedagogů. Na této 

schůzce byly předány škole veškeré důležité informace o potřebách uživatelů (včetně 

zdravotních rizik), aby pro ně byly ve škole vytvořeny potřebné podmínky nejen v oblasti 

jejich zdraví, ale také strukturalizace a vizualizace prostředí, komunikace pomocí AAK, 

kompenzačních pomůcek a také stravování. Vzhledem k délce vyučování na Praktické škole 

bylo také dohodnuto, že se uživatelé budou stravovat ve školní jídelně s pomocí pracovníků 

školy. Průběžně jsme také spolupracovali se školou a společně řešili situace vyplývající 

z potřeb daného uživatele. Na realizaci plánovaného přechodu všech uživatelů se podíleli 

kromě pracovníků Benjamínu a školy také jejich zákonní zástupci. Podařilo se tak zajistit, aby 

vše při přechodu do nové školy probíhalo pro uživatele bezpečně a nedošlo při něm k žádným 

problémům, které by měly negativní dopad na některého z nich.  

 

Podpořit dítě v přechodu do náhradní rodinné péče 

Ve spolupráci s příslušným OSPOD bylo dítě (tak jako ostatní děti v Benjamínu) zařazeno do 

evidence dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči. Průběžně jsme mapovali aktuální potřeby 

dítěte a zpracované informace jsme předávali na OSPOD. Tato spolupráce tak přinesla své 

ovoce (jako již několikrát v minulém období) a v květnu 2021 kontaktovali sociálního 

pracovníka manželé, kteří byli rozhodnutím Krajského úřadu MSK stanoveni jako vhodní 

budoucí pěstouni dítěte. Ihned bylo dohodnuto setkání budoucích pěstounů a zástupce jejich 

doprovázející organizace se zástupci DOZP Benjamín, p. o. středisko v Havířově. Na tomto 

setkání byla stanovena struktura plánu přechodu a dohodnuta vzájemná spolupráce s cílem 

bezpečného přechodu dítěte z Benjamínu do péče pěstounů. Sociální pracovník z Benjamínu 

pak plán přechodu zpracoval a klíčový pracovník zajistil jeho podobu pro dítě s využitím 

AAK. Byly nastaveny jednotlivé kroky, podle kterých jsme pak společně s dítětem, 

budoucími pěstouny, biologickými rodiči dítěte a OSPOD postupovali, včetně identifikace 

možných rizik a popisu postupu k jejich předcházení či řešení, pokud by k rizikové situaci 

přece jen došlo. Ve spolupráci s biologickými rodiči se uskutečnila také schůzka vedoucí 

sestry s budoucími pěstouny, na které dostali potřebné informace o zdravotním stavu dítěte a 

jeho potřebách v této oblasti. Důležité bylo postupovat systematicky, vycházet z potřeb dítěte 

a poskytovat mu potřebnou míru podpory. Dle plánu přechodu se tak postupně realizovala 

jednotlivá setkání dítěte s budoucími pěstouny v Benjamínu, pak také mimo něj s podporou 

pracovníka a následně i bez jeho přítomnosti. Podobně jsme postupovali i při seznamování 

dítěte s novým prostředím a dalšími členy domácnosti v místě bydliště pěstounů. Pracovníci 

s dítětem také o stěhování z Benjamínu průběžně hovořili s využitím plánu přechodu ve formě 

AAK. Sociální pracovník spolupracoval s OSPOD i soudy a zpracovával zprávy o potřebách 

dítěte i o průběhu jeho přípravy na přestěhování k pěstounům. Úzce spolupracoval také 

s pěstouny a biologickými rodiči dítěte, aby se mohla bezpečně pro všechny zúčastněné 

realizovat setkání dítěte s pěstouny mimo Benjamín (zejména pak v místě bydliště pěstounů) 

bez přítomnosti pracovníků z Benjamínu. Plán přechodu se dařil plnit a nenastaly žádné 

krizové situace, které by bylo nutné řešit. Dítě se k pěstounům těšilo, odloučení od nich a 

návrat zpět do Benjamínu se pro něj již stávalo zátěží, nechtělo být v Benjamínu. Bohužel 

návrhy pěstounů na předběžné opatření, aby bylo dítě svěřeno do jejich péče, a které podpořil 
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také Benjamín, byly opakovaně soudem zamítnuty a bylo nutné čekat na rozhodnutí v běžném 

soudním řízení. Proto bylo nutné opět spolupracovat s pěstouny a realizovat kontakty 

s dítětem pouze v Benjamínu, aby se u dítěte eliminoval stres z návratů do Benjamínu. 

Pracovníci maximálně podporovali dítě a pomáhali mu zvládat jeho smutek a stesk po 

pěstounech. Nakonec jsme se všichni dočkali a dítě se mohlo v listopadu 2021 rozloučit 

s Benjamínem a přestěhovat se do pěstounské rodiny. S pěstouny jsme dále v kontaktu a 

plánujeme návštěvu kamarádů z Benjamínu za dítětem v místě jeho nového domova.  

 

 

Podpořit uživatele při plánovaném odchodu do nově vytvořené služby sociální péče v 

místě jeho bydliště v Olomouckém kraji. 

Dítěti s mentálním postižením a poruchou autistického spektra jsme začali poskytovat službu 

v dubnu 2016, kdy bylo nutné mu pomoci, protože v místě jeho bydliště pro něj nebyla 

služba, která by mu poskytovala potřebnou službu sociální péče a docházelo tak jeho 

opakovanému dlouhodobému umisťování v psychiatrických nemocnicích na různých místech 

ČR. Již od počátku jsme ale usilovali o to, aby dítě mělo zajištěný pravidelný kontakt se svou 

rodinou, a také jsme aktivně spolupracovali s příslušnými subjekty na tom, aby pro něj byla 

vytvořena pobytová služba, která by odpovídala jeho potřebám (např. návštěva zástupců 

organizace, která měla službu vytvořit, v Benjamínu, předávání informací a zkušeností naší 

organizace s poskytováním pobytové služby dětem s autismem včetně komunikace s využitím 

AAK atp.), a mohlo se tak vrátit zpět do kraje, kde má svou rodinnou vazbu. Celý proces však 

trval skoro 5 let, než došlo k tomu, že potřebná služba sociální péče vznikla a dítě se tak 

s podporou pracovníků Benjamínu, rodiny a pracovníků nově vytvořené služby mohlo 

z Benjamínu odstěhovat. Jednání se zájemcem o službu bylo zahájeno v listopadu 2020, kdy 

nás oslovil poskytovatel nové služby s žádostí o spolupráci. Dle pravidel budoucího 

poskytovatele se první setkání dítěte s jeho pracovníky mělo konat v jednom z jeho zařízení. 

Pracovníci Benjamínu toto ale důrazně nedoporučovali, vzhledem k potřebám dítěte, a 

navrhovali realizovat první setkání s dítětem v Benjamínu, kde bylo v tu dobu dítě již 

„zabydlené“, mělo zde potřebnou podporu a setkání s cizími lidmi by pro něj bylo méně 

stresující a tudíž i bezpečné. Tento postup přivítala i rodina dítěte. Nakonec se obě organizace 

na tomto postupu dohodly. Zpracovali jsme pro dítě plán přechodu a společně s pracovníky 

nového poskytovatele jsme připravili také jeho verzi v alternativní formě dle potřeb dítěte. 

S podporou pracovníků Benjamínu se dítě začalo postupně připravovat na pro něj velmi 

zásadní a náročnou změnu. Průběžně jsme také komunikovali s budoucím poskytovatelem 

sociální služby a předávali jsme mu potřebné informace a zkušenosti tak, aby se mohli na 

příchod dítěte dobře připravit a vytvořit mu potřebné podmínky včetně úprav prostor, jejich 

strukturalizaci a vizualizaci. Důležité také bylo předat všechny informace, které se týkaly 

způsobu komunikace dítěte, jeho potřeb v oblasti zdraví, sebeobsluhy, volného času atd. 

včetně možných rizikových situací. Pracovníci nové služby také přijížděli za dítětem do 

Benjamínu, kde jim byla umožněna stáž a měli tak prostor k tomu, aby se s dítětem nejen 

seznámili, ale získali i všechny potřebné informace. Proces plánovaného přechodu byl 

několikrát narušen karanténními opatřeními v Benjamínu nebo na straně nové služby, ale 

přesto se vše podařilo zrealizovat tak, že se dítě na konci ledna 2021 z Benjamínu odstěhovalo 

do nové pobytové služby, tento přechod pro něj byl bezpečný a nedošlo k žádným krizovým 

situacím. I po odstěhování jsme byli připraveni dál s kolegy z nové služby spolupracovat, a 

pokud se na nás obrátili, poskytli jsme jim potřebné informace či radu. Od rodiny jsme pak 

získali zpětnou vazbu, že se vše podařilo a dítě stěhování dobře zvládlo, což bylo cílem všech 

zúčastněných.  
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Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 a vize do dalších let  

- Získat minimálně jednoho nového dobrovolníka, který bude pomáhat dalšímu uživateli   

  naplňovat jeho volný čas. 

- Pro dítě předškolního věku zajistit vzdělávání v mateřské škole, do které bude pravidelně  

  docházet. 

- Podpořit dítě v pokračování jeho vzdělávání v běžné spádové škole. 

- Pro uživatele připravit a zrealizovat společnou akci s HZS ČR (cvičení) k posílení jejich  

  dovedností v oblasti protipožární ochrany. 

- Pro uživatele připravit a zrealizovat společnou akci s Policií ČR (besedu), aby takto získali  

   potřebné informace k ochraně své bezpečnosti.  

 

 

 

 

 
DOZP Karviná 

Ve spolupráci se zřizovatelem zahájit jednání o změně druhu sociální služby (z DOZP na 

DZR)  

V druhé polovině roku 2021 se ředitelka organizace účastnila jednání se zřizovatelem 

zastoupeným vedoucím odboru sociálních věcí Mgr. Alešem Neuwirthem. Schůzky se zúčastnili 

vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb Mgr. Gabriela Svobodová a ředitelé příspěvkových 

organizací (Náš svět, Nanovo, Harmonie). Další jednání budou probíhat v první polovině roku 

2022. 

 

 

V rámci spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA najít alespoň jednoho dobrovolníka.  

V roce 2021 se nám podařilo navázat spolupráci s 1 dobrovolnicí, která navštěvuje současně 2 

uživatele v DOZP Karviná. 

 

 

Zrevidovat pravidla střediska Karviná dle potřeb okruhu osob. 

Dle potřeb okruhu osob byla zrevidována pravidla střediska Karviná, a to nejen v rámci 

pracovní skupiny pro SQ Benjamín, p.o., ale také ve spolupráci s podporovatelkou Mgr. 

Šárkou Hlisníkovskou. Zrevidovány byly SQ 1, 2, 3, 7, 10 a 14. 

 

 

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 a vize do dalších let  

- Podpořit minimálně jednoho uživatele v přípravě na přechod do chráněného bydlení, 

- podpořit minimálně jednoho uživatele v rozvoji jeho pracovních schopností ve spolupráci se    

  sociálně-terapeutickou dílnou, 

- pokračovat v revizi pravidel DOZP střediska Karviná, 

- spolupracovat s dobrovolnickou organizací ADRA. 
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 

 

 
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). Služba DZR byla 

vytvořena díky celkové rekonstrukci objektu v roce 2014, kdy zde vznikly dvě samostatné 

služby. Služba DZR má kapacitu 8 uživatelů, kteří mají k dispozici bezbariérovou domácnost 

se dvěma terasami. Domácnost je tvořena jednolůžkovými pokoji, koupelnami s WC a 

obývacím pokojem s vybaveným kuchyňským koutem. Součástí služby je také zázemí pro 

zaměstnance. Tyto prostory jsou mimo domácnost. 

 

 

             

Budova DZR Petřvald 
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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 náročných situacích, zvyšování jejich soběstačnosti, 

vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu v navazování mezilidských vztahů. 

Okruh osob: 

Dospělí lidé do 64 let se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením a 

kombinovaným postižením a současně s poruchami autistického spektra, kteří v důsledku 

svého postižení a specifických potřeb vyžadují intenzivní individuální podporu a zvláštní 

podmínky poskytované služby. 

Dospívající s výjimkou. Výjimečně poskytujeme službu nezletilým uživatelům ve věku od 15 

– ti let. Pokud tato okolnost nastane, musí být předem zajištěny podmínky, které vyhovují 

potřebám zájemce. Tj. proškolený personál v oblasti vývojových specifik nezletilců, jejich 

potřeb (psychických, tělesných, duchovních a dalších), zajištění bydlení odpovídající věku             

a zájmům, schopnost přizpůsobení náplně volného času, zajištění vzdělávání a dalších potřeb. 
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3. UŽIVATELÉ SLUŽBY DZR V PETŘVALDĚ 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – celkem 

             3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2021, počty dle: Počty uživatelů 
Z toho 
nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 1  7 8 0 0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 26 20-46 20-46 0 0 

průměr 26 29,1 28,75 0  0 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I lehká závislost 0 0 0 0 0 

II středně těžká závislost 0 1 1 0 0 

III těžká závislost 0 1 1 0 0 

IV úplná závislost 1 5 6 0 1 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 0 5 5 0 0 

těžké 1 2 3 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

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

 
 
0 

 
 
0 0 0 0 

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

 
1 

 
7 8 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

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

 
0 

 
0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 1 6 7  0 0 

s částečným omezením  0 1 1 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

 
0 

 
0 0 0 0 

 

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

 

3.3 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021 - 16 

        z toho     1 žena 

                                        15 mužů 

3.4 průměrná čekací doba zájemců o službu  - 46,7 měsíců 

 

 

                        
0 2 4 6 8

muži

ženy

7 

1 

grafické znázornění poměru mužů a žen 

muži

ženy
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4. PERSONÁL 

 

 

 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 
dni 31. 12. 
2021 

% 

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 2,02 11,99 0 0 1 5,94 0,05 0,29 0,75 4,46 0,22 1,3 0 0 

Vyšší odborné 1 5,94 0 0 1 5,94 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úplné střední 5,97 35,5 0 0 5,25 31,20 0,29 1,75 0 0 0,43 2,55 0 0 

Vyučen 5,49  32,62 0 0 3 17,83 0 0 0 0 0 0 2,49 14,79 

Základní 2,35 13,95 0 0 2 11,89 0 0 0 0 0 0 0,35 2,06 

Celkem 16,83 100 0 0 12,25 72,80 0,34 2,04 0,75 4,46 0,65 3,85 2,84 16,85 

 

 

 

 

 

 

                  
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

4,25 

8 

grafické znázornění poměru mužů a žen 
pracovníků v sociálních službách v DZR 

muži ženy
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5. PRÁCE S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A VÝZNAMNÉ 

UDÁLOSTI V ROCE 2021 
 

 

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

alternativní komunikace (dále jen AAK). I v roce 2021 pokračuje spolupráce s externí 

konzultantkou paní Mgr. Květou Staňkovou v oblasti AAK, v oblasti individuálních činností 

s uživateli, účastní se týmových schůzek na setkávání týmu pracovníků služby. Všichni 

zaměstnanci služby DZR byli proškoleni v třídenním semináři ,,Struktura a vizualizace“. 

V roce 2021 proběhly supervize pro zaměstnance a další vzdělávání: ,,Základní kurz bazální 

stimulace“ z projektu ,,Žít normálně“, z projektu ,,Podpora duše II“ to byla tato vzdělávání: 

,,Zvládání obtížných situací“, „Základy motivace a sebemotivace“, „Zvládání agrese 

v sociálních službách“, „Case management“, a ,,Výcvik krizové intervence“.   

Také proběhla vzdělávání ,,Základy AAK“, ,,Gesta“, „Potřeby“, „Mentální postižení“, 

„Syndrom vyhoření“, konference „Autismus v roce 2021“. V roce 2021 se pokračovalo 

v setkáních pracovní skupiny pro standardy kvality v organizaci Benjamín, p. o., kterých se 

účastní ředitelka organizace, vedoucí středisek (případně služeb), sociální pracovníci a 

odborní konzultanti. Byl dokončen SQ č. 2, rozpracován SQ č. 3, aktualizován Protokol 

sexuality a rozpracován Protokol sexuality v AAK.  

Jeden uživatel využívá služby Centra denních služeb Start v Ostravě. Koncem roku byla 

obnovena volnočasová činnost Spirála v Orlové.  

Uživatelé služby se v roce 2021 také začleňovali do běžné společnosti. Navštěvovali ZOO 

Ostrava, veřejný bazén v Orlové, obchodní centra, restaurace, knihovnu, kino, kadeřnictví. 

Jezdili do přírody i do parků okolních měst.  

 

 

Aktivity uživatelů 
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              Vánoce 2021 

 

               
 

 

 

 

 

6. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ 

 

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

dva sousedící pokoje společnou koupelnu s WC a sprchovacím koutem. Na domácnosti je 

obývací pokoj, spojený s kuchyňským koutem, který je plně vybavený všemi potřebnými 

spotřebiči, např. lednice s mrazákem, sporák, mikrovlnná trouba, myčka a další domácí 

spotřebiče. Pokoje některých uživatelů jsou vybavovány nábytkem, který je vyroben speciálně 

pro potřeby lidí s chováním náročným na péči. Tímto nábytkem byly vybaveny také společné 

prostory. K domácnosti náleží dvě terasy a uživatelé využívají také bazén, který je umístěn na 

zahradě služby DOZP. Celodenní strava je dodávána externím dodavatelem (příspěvková 

organizace kraje), uživatelé mají také možnost si stravu připravit s podporou pracovníka na 

domácnosti. Uživatelé jsou podporování dle svých schopností a možností k praní osobního 

prádla. Provozní a ložní prádlo je zajištěno vlastní prádelnou. K přepravě do školy nebo za 

volnočasovými aktivitami mají uživatelé k dispozici osobní automobil organizace, využívají 

také MHD i příměstské autobusy. Součástí pracovního týmu je i zdravotní sestra. Uživatelé 

využívali služby ve městě Petřvald i v okolních městech. 
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        Pokoj uživatele 

                                                                                      

        
  

 

 
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 fólie, zabraňující zranění uživatelů 

v případě jejich rozbití.  

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

 

 

 

8. STĚŽEJNÍ CÍLE STANOVENÉ K REALIZACI V ROCE 2021 A VIZE DO 

DALŠÍCH LET 

 
Podpořit dva uživatele v docházce do Praktické školy v Karviné 

Jeden uživatel absolvoval závěrečné zkoušky na Praktické škole jednoleté v Karviné a tím 

studium na této škole ukončil. Hledali jsme možnosti pro jeho další pokračování ve 

vzdělávání, což se podařilo přijetím na Praktickou školu jednoletou jiného zřizovatele rovněž 

v Karviné. 

Podpořili jsme tak potřeby mladého muže v jeho zájmu formálně se vzdělávat a setkávat se 

tak s vrstevníky a prohlubovat své vědomosti a dovednosti. Do školy jezdí autobusem 

v doprovodu pracovníka. Druhý mladý muž rovněž pokračuje ve vzdělávání na Praktické 

škole jednoleté v Karviné, na které má své vzdělávání rozděleno na období dvou let. 
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Posílit pracovní tým minimálně o dva zaměstnance a stabilizovat jej 

Na pozici pracovníka v sociálních službách se nám podařilo získat dva zaměstnance (muže) 

na plný úvazek, kteří pracují v jednosměnném provozu s uživateli na denních směnách. Jsou 

průběžně proškolováni v tématech „Struktura a vizualizace“, základy AAK. 

 

 

Získat alespoň jednoho dobrovolníka 

Dobrovolnice, která navštěvovala uživatele na DZR, v tomto roce z pracovních a osobních 

důvodů ukončila spolupráci. Vzhledem k omezením a opatřením k zamezená šíření nákazy 

COVID_19 se do konce roku 2021 nepodařilo získat pro spolupráci nového dobrovolníka. 

 

 

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 a vize do dalších let 

 

- Podpořit vzdělávání uživatele v Praktické škole. 

- Minimálně jeden uživatel bude pravidelně využívat volnočasové aktivity v klubu „Spirála“ v      

  Orlové. 

- Proškolit nové zaměstnance v oblasti témat autismus, Struktura a vizualizace a v oblasti   

  AAK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 45 - 

 

Ekonomické údaje 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 (tis. Kč) 
 

Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 91 089,46 91 089,46 0 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 91 089,46 91 089,46 0 

 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 

za rok 2021 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

0 0 0 

 

 

 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 
2021  (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy 
Výsledek hospodaření 

DZR   – IS – 8580593             10 922,84               10 922,84 0 

DOZP – IS -  4878366             80 166,62           80 166,62 0 

Celkem   91 089,46                 91 089,46 0 

               
 

                        Závazné ukazatele na r. 2021 (Kč)*  

Závazný ukazatel na rok 2021 ** Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek 

dotačního Programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro r. 2021 

                                    41 955 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy                                          800 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní 
činnosti 

                                    16 700 000 

29% podíl mimotarifních složek platu  
                                            26,12 

 

Výsledek hospodaření  
vyrovnané případně mírně 

přebytkové hospodaření za rok 2021  
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Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro r. 2021 - UZ 13305  

Druh sociálních služeb 

(dle registrace) 
Výše (tis. Kč) 

Domov se zvláštním režimem  

 IS - 8580593 
                                                            5 777 

Domov pro osoby se zdravotním postižením   

IS - 4878366 
 

                                                           36 178 

Celkem                                                             41 955 

 

Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 

Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021 

Fond investic 4 088,14 4 612,76 

FKSP 1 333,28 704,90 

Rezervní fond 368,09 311,75 

Fond odměn 235,33 235,33 

  

Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Agrofert, a.s. 105,00 105,00 0 0 0 

Nadace Charty 77 25,00 0 25,00 0 0 

Perfect Distribution 22,24 0 22,24 0 0 

PharmDr. K. Danačíková 20,00 20,00 0 0 0 

Bonatrans Group 15,00 15,00 0 0 0 

Rábl Josef 16,98 7,00 9,98 0 0 

Global Partner 11,98 0 11,98 0 0 

Statutární město Havířov 9,88 0 9,88 0 0 

Mobilní hospic Ondrášek 9,00 0 9,00 0 0 

Kooperativa Strom pro život 5,40 5,40 0 0 0 

Plačková Jana 5,00 0 5,00 0 0 

Distrimed , s.r.o. 4,90 0 4,90 0 0 

Mendlík Martin 4,00 0 4,00 0 0 

Mička Antonín 3,00 3,00 0 0 0 

Zaměstnanci 2,40 1,40 1,00 0 0 

Celkem 259,78 156,80 102,98 0 0 
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Investiční akce realizované v roce 2021 (tis. Kč)* 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 
zdroje 

Koupě sněhové frézy 48,39 48,39 0 0 0 0 

Čistička vzduchu 
 
40,21 

 

40,21 0 0 0 0 

Čistička vzduchu 40,21 40,21 0 0 0 0 

Čistička vzduchu 40,22 40,22 0 0 
 

0 
 

0 

Čistička vzduchu 40,22 40,22 0 0 0 0 

Parní čistič 43,47 43,47 0 0 0 0 

Parní čistič 43,47 43,47 0 0 0 0 

Parní čistič 43,47 43,47 0 0 0 0 

Celkem 339,66 339,66 0 0 0 0 

 
 

 

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2021 
(tis. Kč) * 

Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Oprava pojízdné brány 
Petřvald 

55,91 0 0 0 0 
Fond 
investic 

Oprava vjezdových bran 

v DOZP Havířov 
60,70 0 0 0 0 

Fond 

investic 

Výměna baterií záložního 

zdroje v DOZP Havířov 
190,65 0 0 0 0 

Fond 

investic 

Oprava (výměna) 
plynového ohřívače 

v DOZP Karviná 

109,14 0 0 0 0 
Fond 

investic 

Celkem 416,40 0 0 0 0 
Fond 

investic 

 
 

 

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

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 
pojišťovny 

 0 0 

Celkem 0 0 
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Zahraniční služební cesty nebyly v roce 2021 realizovány. 
 

 

 

 
Čerpání účelových dotací v r. 2021 (tis. Kč)* 

Poskytovatel účelové dotace 
Účetní 

znak 

Poskytnutá 

dotace 
Použito 

Vratka 

dotace 

Zdůvodnění 

vratky 

Město Petřvald 5 25 25 0 0 

Město Orlová 5 30 30 0 0 

Statutární město Karviná 5 18,33 18,33 0  0 

Statutární město Havířov 5 25 25  0 0 

Celkem  98,33 98,33 0 0 

 
 

 

Průměrné % nemocnosti za rok 2021 – 5,24 

          

   

 

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 

 

Organizace Benjamín, p. o. nemá k 31. 12. 2021 pohledávky po lhůtě splatnosti 

  

Závazky po lhůtě splatnosti organizace Benjamín, p. o. k 31. 12. 2021 nemá. 

 

 

 

 

Kontroly – opatření  

 

Kontroly vnitřní: 

Kontroly probíhaly dle vnitřní směrnice č. 18 Vnitřní kontrolní systém, dle zákona                 

č. 320/2001 Sb. Kontrolou byli pověřeni všichni vedoucí pracovníci na všech úsecích. 

Kontroly byly plánované i namátkové. Ze všech kontrol byly vypracovány zápisy. 

 

Výsledky kontrol: 

V průběhu kontrolní činnosti nebyly shledány žádné závažné nedostatky nebo porušení. 
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Kontroly vnějšími orgány:  

 

2. 5. 2021 – HZS – místo kontroly Karviná 

Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 

Nedostatky nebyly zjištěny. 

 

 

17. 5. 2021 – HZS – místo kontroly Havířov 

Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 

Shledány odchylky od předložené projektové dokumentace a skutečného stavu 

- dle PBŘ kapacita 22 lůžek, skutečnost 24 osob. Dle výkresové dokumentace místnost 

označena jako „aktivizace-dílna“, dle skutečnosti šatna žen. 

Oba tyto zjištěné nedostatky odstraněny. 

 

 

23. 6. 2021 – HZS – místo kontroly Petřvald 

Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 

Shledány nedostatky: řádně nezajištěna celistvost požárně-dělící konstrukce mezi kotelnou a 

dílnou, v některých ložnicích nebyl instalován rozhlas, nebyla volně průchodná úniková cesta 

(část šatní skříně byla umístěna v části únikové cesty), v atriu umístěn věšák a piano. 

Všechny zjištěné nedostatky odstraněny. 

 

 

30. 8. 2021 – Profitax AUDIT s.r.o. místo kontroly Petřvald 

Použití finančních prostředků poskytnutých na financování běžných výdajů souvisejících 

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

Programu na podporu sociálních služeb pro r. 2020 z kapitoly 313- MPSV státního rozpočtu. 

Z hlediska správnosti a účelovosti použitých prostředků nebylo shledáno závad. 

 

 

22. 9. 2021 – VZP – místo kontroly - elektronicky 

Kontrola plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 

pojistného. 

Nedostatky nebyly zjištěny. 

 

 

 

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

znění pozdějších předpisů, 

 

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců          130,01 

Z toho povinný podíl 4%                                                 5,2 

 

Počet osob se zdravotním znevýhodněním 

Zaměstnaných v organizaci Benjamín, p. o.                   5,79  

Odběrem výrobků a služeb                                             0,96 

Celkem                                                                            6,75 

 

Organizace překračuje povinný podíl zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a 

odběrem výrobků a služeb celkem o 1,55 osoby a za rok 2021 nemá povinnost odvodu do 

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

ve znění pozdějších předpisů, 

 

V roce 2021 nebyla organizace Benjamín, p. o. požádána o poskytnutí informací dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

 

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se 

zprávou o činnosti  

 

Zaměstnanci organizace Benjamín, p. o. budou seznámeni se Zprávou o činnosti organizace 

nejpozději do 15. 4. 2022. 

 
 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno:  Darja Kuncová a kolektiv 

datum:             15. 3. 2022 

telefon:             596 541 149 

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

 


